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Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 9 maart 2021 
 

Locatie: Via Microsoft Teams 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Job Kemperman, Emre Sener, Justin Spruit, Rassoul 

Coelen, Valentijn Egbers 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Niels Laurens, Nadine Louissen 
Afwezig:  Elena Bondarouk 
Publieke Tribune: Susan Wigchers  
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Gert Renkema (hoofd 

FEZ), Els Clemens (verslag) 
 

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

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet allen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De bespreking van de notitie over medezeggenschap wordt toegevoegd aan de agenda. 

 
3. Verslag FB-FR 14 december 2020 
3. Het verslag wordt vastgesteld met enkele tekstuele wijzigingen.  
 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
4. Caminada zegt dat gekeken wordt hoe vanaf september de verhouding fysiek/online onderwijs kan 

zijn. Ook voor blok 4 liggen plannen klaar om deels online en deels fysiek les te geven, zodra er 
groen licht is voor meer fysiek onderwijs.  

5. Coelen heeft gevraagd om aandacht voor het welzijn van studenten tijdens COVID. Hoe wordt het 
onderwijs verdeeld als er weer meer fysiek les wordt gegeven? Niet alleen de eerstejaars 
bachelorstudenten maar ook studenten uit de andere jaren hebben behoefte aan fysiek onderwijs. 
Coelen vraagt in hoeverre wordt gekeken naar het gebruik van externe locaties zodat er meer fysiek 
onderwijs mogelijk zal zijn.  

6. Caminada antwoordt dat de beperking voor het fysieke onderwijs niet in de gebouwen zit, maar in 
de docentcapaciteit. Met kleinere groepen studenten zijn meer docenten nodig. Er wordt wel 
gekeken naar externe locaties, maar vooral als prioritering voor bepaalde groepen die anders niet of 
minder aan de beurt komen, bijv. CPL. T.a.v. de verdeling over de studenten is de planning: ba1 een 
keer contact, dan ba2 en 3, dan weer 1. De verwachtingen moeten echter niet te hoog zijn, er mogen 
alleen maar 4-uursblokken gepland worden d.w.z. 1x per 2 weken een blok.  

7. T.a.v. het proces kwaliteitsafspraken vinden gewoonlijk in april de eerste gesprekken plaats. Dat 
komt nu waarschijnlijk te vroeg. Caminada zegt dat het proces onveranderd blijft, maar een maand 
later want dan is duidelijk waar de universiteit staat.  

b. Vanuit de Faculteitsraad 
8. Er zijn geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 
 



   
 

   
 

5. Studentenwelzijn tijdens Covid-19 
9. Caminada zegt dat er n.a.v. signalen over het studentenwelzijn samen met de onderwijsdirecteuren 

is gebrainstormd en gekeken of er bij FGGA veel uitval is, of studenten minder meedoen online etc. 
Qua prestaties gaat het goed, er worden hogere cijfers gehaald en veel studenten volgen meer vakken 
dan voorheen. Gemonitord is of er meer mensen uitvallen in de loop van de studie. Het LUC kent al 
een monitoringsysteem, ISGA ook, BSK iets minder. Bij ba.2 en 3 zijn studenten die uitvielen gebeld 
om te kijken of daar iets aan gedaan kon worden. Wel is het de vraag of dat de rol van de opleiding 
is; de opleidingen hebben zelf geen psychologen in dienst. De vraag is groter dan de 
studentpsychologen aan kunnen.  

10. Kemperman herinnert eraan dat in de vorige overlegvergadering, in relatie tot de vermindering van 
werkdruk voor docenten, gevraagd is of de werkdruk ook voor studenten verminderd kon worden. 
Na raadpleging van de OLC’s en de achterban is een handreiking opgesteld met een set maatregelen 
die genomen zouden kunnen worden om de werkdruk een beetje te verlagen, per vak/per opleiding. 
Hoewel de prestaties van studenten er niet onder lijden moet er ook aandacht zijn voor het feit dat 
veel studenten zich slechter voelen. Het voorstel is niet bedoeld om één op één over te nemen voor 
elke opleiding, meer als een aantal suggesties. 

11. Muller dankt hiervoor, het is mooi dat dit is opgesteld. Mogelijk ook voor de periode na Covid.  
12. Caminada beaamt dat alle creativiteit op dit punt helpt. Sommige zaken zijn echt iets voor de 

opleidingen, die zullen daarheen geleid worden. Het is goed om gezamenlijk te bespreken wat 
kansrijke strategieën zijn.  

13. Muller voegt toe dat goed gekeken moet worden wat de faculteit kan doen en wat op het terrein van 
anderen ligt. Sommige suggesties raken de gehele universiteit, dat wordt lastiger.  

14. Kemperman heeft contact gehad met OLC’s om te kijken wie mee willen denken, maar nog niet 
concreet over dit stuk omdat hij dat eerst in dit overleg wilde bespreken. Wel vraagt hij om hier al in 
blok 4 iets mee te doen. Ook post-Covid kunnen er zaken zijn uit deze notitie waar nog iets mee kan.  

15. Caminada onderschrijft de noodzaak om snel te starten maar wijst erop dat niet alles mogelijk is. 
16. Muller zegt toe volgende week in de vergadering van het Faculteitsbestuur nader te bespreken en 

daarna de voorstellen door te sturen aan OLC’s, OD’s etc.  
 

6. Financieel jaarverslag FGGA – BFR3 
17. Laurens licht de BFR3 toe. Deze wordt aan het College van Bestuur gestuurd en met hen besproken. 

De BFR3 laat een tekort van 1,2 miljoen zien, conform verwachting in de BFR2. Dit tekort wordt 
m.n. veroorzaakt door corona-effecten en door een boekingsfout voor CSA van bijna een half 
miljoen, dit heeft te maken met de methodiek waarop de baten voor die opleiding geboekt zijn en 
dat is nu gecorrigeerd. Voor de reguliere bedrijfsvoering geldt dat 30% meer ec’s zijn gedraaid dan 
de faculteit bekostigd krijgt. 

18. In antwoord op een vraag van Coelen naar de stijging herstructurering CSM bij de 
kwaliteitsmiddelen zegt Caminada dat dit geen stijging is maar een andere techniek; bij sommige 
projecten wordt ook door de instituten bijgedragen.  

19. Spruit vraagt naar de oorzaak van de lagere externe baten voor ISGA. Renkema antwoordt dat dit 
deels door corona komt: hierdoor kwam de focus meer te liggen op onderwijs en minder op externe 
opdrachten. Ook was er rekening gehouden met een opstap op dit punt, dat is niet uitgekomen.  

20. Ook vraagt Spruit hoe de inzet van Clingendael voor 234.000 per jaar zich verhoudt tot de hoge 
kosten voor MIRD. 

21. Caminada antwoordt dat voor MIRD grotendeels eigen personeel wordt ingezet, maar ook externe 
expertise o.a. van Clingendael. Ook bij andere onderdelen wordt van Clingendael ingehuurd. Er 



   
 

3 
 

wordt naar gestreefd kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht te houden. 17.000 voor een 
niet-bekostigde master is wat het werkelijk kost.  

22. In antwoord op vragen van Spruit zegt Laurens m.b.t. de melding dat in 2020 geen investeringen 
hebben plaatsgevonden dat het alleen een investering wordt genoemd wanneer iets afgeschreven 
wordt. Investeren in onderwijs door het aannemen van docenten valt hier niet onder.  

23. Renkema meldt dat studentassistenten ingehuurd via JobMotion in de overzichten staan als externe 
inhuur. Soms worden studentassistenten als eigen personeel aangenomen. Er is voor 2021 
voldoende budget voor de inzet van studentassistenten.  

24. Coelen vraagt in dit kader in hoeverre extern ingehuurd personeel uitgesplitst kan worden, 
bijvoorbeeld in JobMotion en overig.  

25. Laurens antwoordt dat deze rapportage is vormgegeven door Centraal, wanneer men meer inzicht 
wil is dat een ander doel en moet dat bekeken worden.  

26. Hutten en Sener zouden ook graag wat meer inzicht hebben, mogelijk zijn er stukken die dat 
kunnen bieden.  

27. Tot slot merkt Hutten op dat de toelichting op de BFR goed leesbaar is opgesteld.  
 
7. Retributiebeleid FGGA 2022-2023 
28. Egbers informeert naar de campusfee voor LUC. De fee is verhoogd en dat leidt in feite tot een 

verdubbeling, omdat het bedrag nu in het eerste en het tweede jaar betaald moet worden.  
29. Caminada zegt dat het LUC-tekort deels door housing komt, dat moeten de studenten nu 

gezamenlijk opbrengen. Mogelijkheden waren de eenmalige fee verdubbelen of spreiden over 2 jaar. 
LUC heeft daar inhoudelijk over besloten en daarmee is dit onderdeel van de FGGA-begroting.  

30. Kemperman noemt het zorgwekkend dat men LUC toegankelijk wil houden en dus de institutional 
fee laag wil laten zijn, maar dat toch een verhoging met € 520 van de campus fee nodig is. Hij spreekt 
nogmaals uit dat de faculteit niet zou moeten opdraaien voor het tekort op het LUC housing dossier, 
aangezien het contract voor de campus centraal is afgesloten.  

31. Muller zegt dat het faculteitsbestuur hiervan kennisneemt.  
32. Coelen had graag een wat duidelijker uitleg gezien over de campusfee. Renkema antwoordt dat het 

LUC de campusfee zelf mag vaststellen in consultatie met de eigen medezeggenschap. Om die reden 
wordt hier in deze notitie voor het College van Bestuur niet op ingegaan.  

33. Kemperman zou er met het oog op de urgentie richting centraal voor pleiten om hier toch een 
opmerking over te maken. 

34. Caminada zegt, n.a.v. de vraag van Spruit waarom de niet-bekostigde masters niet door de overheid 
worden gefinancierd, dat de niet-bekostigde master lang geleden bij FSW is opgericht en later is 
overgenomen door FGGA, omdat er een markt voor is. Meestal wordt een niet-bekostigde master na 
een andere master gedaan en betaalt een werkgever mee, dat is bij deze niet zo. Maar er blijkt 
bestaansrecht voor te zijn.  
 

8. Versterking medezeggenschap 
35. Coelen zet uiteen hoe deze notitie tot stand is gekomen. Er is een vicieuze cirkel: er is een gebrek aan 

zichtbaarheid van de faculteitsraden, waardoor er ook weinig erkenning is. Het doel is om dat te 
doorbreken. De FR pleit voor een beter taalbeleid, o.a. met taalbuddies en Engelse samenvattingen 
van te bespreken stukken, en een betere vergoeding van de raadsleden, maandelijks in plaats van 
achteraf. Met betere voorwaarden zouden de FR-leden ook meer tijd aan het werk kunnen besteden. 
Aan het bestuur wordt gevraagd of men dit onderschrijft en dit bij het College van Bestuur zou 
willen aankaarten.  



   
 

   
 

36. Muller dankt voor de notitie en voor de waardering voor FGGA. Het taalbeleid wordt binnenkort 
nader besproken met de Universiteitsraad. Op dit punt is wel harmonisatie op universitair niveau 
nodig. Het faculteitsbestuur ziet de argumenten en zal proberen daar wat stappen in te zetten.  

37. Caminada zegt dat niet alle stukken volledig in het Engels vertaald zullen kunnen worden. Wel geldt 
bijv. voor de opleidingsjaarverslagen dat die al geschreven worden in de taal van de opleiding. 

38. Coelen denkt aan samenvattingen, zoals de FR zelf ook al doet. Het aanstellen van taalbuddies zou 
zeker al helpen.  

39. Hutten begrijpt de verwijzing naar centraal beleid maar is van mening dat de faculteit ook een eigen 
taak heeft. Zij vraagt om nadere afspraken, bijv. eerst korte samenvattingen bij stukken die over de 
onderwijskolom gaan, en verwijst naar de Faculteit der Archeologie waar volledig in het Engels 
vergaderd wordt.  

40. Muller concludeert dat de komende tijd een verkenning wordt uitgevoerd met een positieve intentie. 
Er zou gestart kunnen worden met Engelstalige samenvattingen van enkele stukken. Daarbij zal wel 
rekening worden gehouden met het College van Bestuur zolang er voor de Universiteitsraad geen 
samenvattingen worden gemaakt. De ideeën zullen worden bevorderd aan de diverse overlegtafels.  

41. T.a.v. de vergoeding wordt navraag gedaan bij andere faculteiten. Voor de zomer zal hier meer 
duidelijkheid over komen. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
42. Er zijn geen nadere onderwerpen. 
 
10. Rondvraag 
43. Spruit vraagt of het mogelijk is om in Wijnhaven, net zoals in de UB in Leiden, een leesruimte te 

organiseren met internationale kranten en tijdschriften.  
44. Caminada heeft deze vraag al neergelegd bij het UFB, er wordt al aan gewerkt. 
45. Muller zal de vraag ook meenemen naar de bibliotheekcommissie. 
 
11. Sluiting  
46. Muller sluit de vergadering om 16.50 en spreekt de wens uit om elkaar voor de zomervakantie live te 

ontmoeten. 
 
 
Toezeggingen: 
 
1.  Het faculteitsbestuur bespreekt de door de FR opgestelde notitie Studentenwelzijn nader en 

geleidt door naar de diverse onderdelen. 
2.  Nagegaan wordt hoe de externe inhuur van personeel beter inzichtelijk te maken voor de FR-

leden. 
3.  Versterking medezeggenschap: de mogelijkheden van het taalbeleid worden verkend en er wordt 

gekeken naar de vergoedingen voor FR-leden. Voor de zomer wordt hierop teruggekomen. 
4. Het faculteitsbestuur vraagt in de bibliotheekcommissie naar de mogelijkheid van een 

leesruimte met internationale tijdschriften in Wijnhaven.  
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