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Verslag 30e Overlegvergadering FR-FB FGGA 27 januari 2020 
 

Locatie: Wijnhaven, 3.16 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Joris Larik, Kimon van Vuuren, Emre Sener, Pieter 

Sellies, Job Kemperman 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Jacqueline Schut, Thomas van Klaveren 
Afwezig:  Marléne Derksen  
Publieke Tribune: Susan Wichgers 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Els Clemens (verslag) 

 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  
 
3. Verslag FB-FR 16 december 2019 
3. Aangezien het verslag van de vergadering van 16 december nog niet met track changes retour is 

ontvangen van de Faculteitsraad wordt vaststelling uitgesteld tot de volgende vergadering.  
4. Hutten merkt op graag te zien dat de verslagen uiteindelijk op de website komen te staan. De Haan 

antwoordt dat dat nog zal gebeuren.  
5. Op verzoek van Hutten wordt aan het verslag van 16 december nog toegevoegd dat zij aandacht 

heeft gevraagd voor de toenemende werkdruk gezien de toename van het aantal studenten, die geen 
gelijke tred houdt met de toename van personeel. 

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
- Aankondiging Kandidaatstelling FR 2020-2021 
6. De Haan deelt mee dat op 17 en 18 maart de kandidaatstelling voor de FR 2020/2021 plaatsvindt. 

Het gaat om één positie in de personeelsgeleding en 4 posities in de studentgeleding. De posters 
hangen al op de publicatieborden in de panden.  

7. Sellies vraagt hoe het systeem van het tellen van stemmen precies werkt en merkt op dat FGGA de 
enige faculteit is zonder een lijstsysteem. De Haan zal een uitleg sturen. 

- Aankondiging OER-en 
8. Caminada licht toe dat de model-OER-en worden vastgesteld door de Universiteitsraad en daarmee 

een gegeven zijn voor de opleidingen. Dit jaar zijn er geen grote aanpassingen en is er geen materiële 
betekenis. De opleidingen zijn de OER-en nu aan het implementeren. Er zal aangegeven worden wat 
de aanpassingen inhouden voor FGGA, de FR ontvangt deze aanpassingen voor de zomer.  

9. Van Klaveren geeft aan dat er jaarlijks een OER-training voor de leden van de OLC’s wordt gegeven; 
de FR-leden zullen daarvoor ook worden uitgenodigd.  
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- Studentenconferentie 
10. Van Klaveren vraagt aandacht voor de a.s. studentenconferentie over het instellingsplan van de 

universiteit. Hij roept de FR-studentleden op de conferentie te bezoeken en de achterban daartoe uit 
te nodigen. Er zijn 150 plekken en er is nog voldoende ruimte.  

- Visitatie Executive Master Cyber Security 
11. Caminada deelt mee dat site visit van de executive master cyber security goed is verlopen.  

b. Vanuit de Faculteitsraad 
12. Kemperman zegt dat de FR begaan is met Campus Den Haag en de ontwikkelingen rond LDE goed 

heeft gevolgd. De FR buigt zich over de invulling van de medezeggenschap binnen Campus Den 
Haag en heeft daarover ook al contact gezocht met andere faculteiten. Graag zou de FR hier 
juridisch advies over inwinnen. 

13. Muller werkt daar graag aan mee. Mogelijk kunnen de collega’s die hem op CDH-vlak adviseren 
daarbij worden betrokken. Vanuit het bestuur wordt hierop teruggekomen. Er wordt al wel gewerkt 
aan de organisatie van een bijeenkomst met de studieverenigingen die op de Campus actief zijn.  

 
5. Leids Register Opleidingen 
14. Caminada deelt mee dat met alle opleidingen is overlegd of er aanpassingen of wijzigingen moesten 

plaatsvinden. De nieuwe opleidingen staan er nog niet bij. Voor enkele opleidingen worden wel 
aanpassingen en versterkingen voorgesteld. Zo vraagt het Instituut Bestuurskunde om invoering van 
twee nieuwe afstudeerrichtingen in de master MPS in plaats van de huidige afstudeerrichtingen.  

15. Aan de master Cyber Security Management wordt een vierde specialisatie toegevoegd. Binnen de 
Executive Master Cyber Security worden de twee aangeboden tracks nu officieel geregistreerd. Voor 
deze niet-bekostigde master zullen de tracks alleen worden aangeboden als er voldoende deelname 
is.  

16. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de Faculteitsraad.  
 

6. RI&E  
17. Schut merkt op dat de route van deze rapportage wat vreemd is verlopen: de rapportage is eerst aan 

de Faculteitsraad gestuurd en pas daarna aan het Faculteitsbestuur. Een dergelijke risico-
inventarisatie wordt periodiek uitgevoerd. LUC wordt separaat beoordeeld en hierover wordt 
gerapporteerd aan FGGA; de overige locaties in Den Haag vallen wat dit betreft onder het UFB. 

18. Er zijn wat actiepunten geformuleerd waarop inmiddels vervolgstappen zijn ondernomen.  
19. Sellies ziet dat onder het kopje “psychosociale arbeidsbelasting” is aangekruist dat er sprake is van 

agressie en geweld, zonder dat dit nader is ingevuld. Graag zou hij vernemen waar het hier om ging 
en hoe daarmee is omgegaan.  

20. Muller zegt toe dat dat wordt nagevraagd. In de volgende vergadering zal hierover worden 
gerapporteerd.  

 
7. Digitaal Toetsen 
21. Caminada zegt dat hard is gewerkt om de vertraging in de invoering van digitaal toetsen eruit te 

krijgen. Het College van Bestuur heeft een besluit genomen, ook t.a.v. het budget en een tijdpad 
voor dit jaar gemaakt. Momenteel kan er al af en toe digitaal getoetst worden, maar er blijft enige 
bezorgdheid over het tijdpad van de uitrol. Het betreft vooralsnog de grotere vakken binnen BSK en 
ISGA. 

22. Hutten zegt hier blij mee te zijn maar de Faculteitsraad vindt dit wel een ongelukkige timing, in die 
zin dat het nu samenvalt met de invoering van Brightspace. Zij vraagt of er voldoende capaciteit is 
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om docenten in beide trajecten te ondersteunen, en of er budget is om de ondersteuning uit te 
breiden.  

23. Caminada antwoordt dat beide trajecten belangrijk zijn en worden opgepakt. Eventueel worden 
sommige onderdelen iets opgeschoven. De volgorde is eerst Brightspace en dan digitaal toetsen. Het 
moet goed gaan, dat is belangrijker dan snelheid. 

24. Muller bevestigt dat het niet te haastig moet, maar waar mogelijk zal er extra op ingezet worden. De 
FR wordt van het verloop op de hoogte gehouden.  

25. Sellies verzoekt om digitaal toetsen waar mogelijk voor de start van het komend collegejaar in te 
voeren, want als dit halverwege een jaar gebeurt hebben docenten het mogelijk te druk.  

26. Kemperman informeert of digitaal toetsen ook voor LUC Global Challenges zou kunnen, aangezien 
dit ook een grote groep betreft. Caminada antwoordt dat invoering vakafhankelijk is en niet voor 
een hele opleiding tegelijk ingevoerd kan worden. Digitaal toetsen kan wel gelden voor bepaalde 
vakken van opleidingen, zoals ook LUC.  
 

9. W.v.t.t.k. / 10. Rondvraag 
27. Hutten vraagt n.a.v. een artikel in het Leids Dagblad over Campus Boulevard Den Haag wanneer het 

een goed moment is om vragen te stellen over het nieuwe gebouw. Er is namelijk grote behoefte aan 
douches in het gebouw voor alle sportende collega’s. 

28. Muller antwoordt dat dit nog wel 5 tot 7 jaar zal duren maar zal deze wens vast doorgeven aan 
Vastgoed. 

Einde openbare deel vergadering 

Mw. Wichgers (publieke tribune) verlaat de vergadering.  
 
8. Vertrouwelijk deel vergadering 
1. LDE 
29. Actie: Hutten zegt dat de Faculteitsraad graag een eigen reglement van orde wil opstellen. Aangezien 

dit moet aansluiten op het faculteitsreglement neemt zij daarover contact op met De Haan.  
 

11. Sluiting  
30. Muller sluit de vergadering om 10.30 uur.  
 
Toezeggingen: 
1. De Haan stuurt een uitleg over het systeem van tellen van stemmen voor de FR-verkiezingen.  
2. De FR ontvangt voor de zomer de aanpassingen van de OER-en voor FGGA. De studentleden worden 
uitgenodigd voor de training voor OLC-leden. 
3. Er wordt teruggekomen op de kwestie van medezeggenschap binnen Campus Den Haag.  
4. Nagegaan wordt wat de aangekruiste ‘psychosociale arbeidsbelasting’ in de RI&E voor het LUC 
betekent. In de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.  
5. FR en bestuurssecretaris hebben contact over het opstellen van een reglement van orde voor de FR en 
de aansluiting op het faculteitsreglement.  
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