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Verslag 18e Overlegvergadering FR-FB FGGA 24 april 2018 
 
Locatie: Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Chiara Beekhuizen, Ilina Georgieva, Annabel Goth, Désirée Laurens, 

Kaoutar Ouhssaine, Gilberto Morishaw, Floor Stuurwold. 
Faculteitsbestuur: Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Esmee Braam. 
Afwezig:  Jolanda Riel 
Publieke Tribune: Susan Wichgers (MARE) 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Magliano-Tromp opent de vergadering om 15.35 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. Aan de agenda wordt het punt ‘premaster CSM’ toegevoegd. 
 
3. Verslag 6 maart 2018 
3. Het verslag wordt vastgesteld met een wijziging in punt 19. 
4. Goth merkt n.a.v. het verslag op dat er geen reden is om het nu over het strategisch plan te hebben. 

Het punt wordt daarom van de agenda verwijderd.  
 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het faculteitsbestuur: 
5. Stand van zaken werving hoogleraren: Magliano-Tromp meldt dat de werving voor de hoogleraar 

Security gaande is. De procedures voor een aantal bijzondere leerstoelen zijn in een vergevorderd 
stadium. Voor de Van Aartsen Leerstoel is het eindverslag vastgesteld en zal binnenkort een 
kandidaat worden voorgedragen bij het CvB. Voor de benoeming op de GAK Leerstoel heeft het 
CvB een verklaring van geen bezwaar afgegeven.  

6. Verkiezingen Faculteitsraad 2018-2019: Magliano-Tromp merkt op dat de uitslag van de 
verkiezingen voor de studentgeleding van de faculteitsraad 2018-2019 op 24 april bekend gemaakt 
wordt. De uitslag zal ook op de website worden gepubliceerd. Pauline Hutten is met een interne 
verkiezing verkozen tot personeelslid. Hutten volgt de Roy van Zuijdewijn op.  

b. Vanuit de Faculteitsraad 
7. Beekhuizen merkt op dat zij de volgende vergadering notitie over professionalisering van de 

faculteitsraad zal aanleveren namens de studentgeleding. 
8. Morishaw merkt op dat het Career Event erg goed was. Hij bedankt de organisatoren.  
 
5. Facultaire Toetskader 
9. Magliano-Tromp geeft een toelichting op het Facultair Toetskader 2018. Hij merkt op dat wordt 

voorgesteld het toetskader dit jaar niet te wijzigen ten opzichte van vorig jaar. 
10. Ouhssaine merkt op dat dat op pagina 1 staat dat er twee tentamengelegenheden zijn. Magliano-

Tromp merkt op dat er inderdaad twee tentamengelegenheden zijn, maar met een voorwaarde (er is 
een tentamengelegenheid met een herkansing).  

11. Braam merkt op dat het een toetskader is en dat OLC’s het recht hebben het nog nader in te vullen. 
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12. Ouhssaine merkt op dat het voldoende is te vermelden dat er twee toetsmomenten zijn.  
13. Hutten merkt op dat zij weet dat de IRD ook de uitzondering van LUC wil toepassen (p.1). 

Magliano-Tromp stelt voor het facultair toetskader in de volgende vergadering nog een keer aan de 
raad voor te leggen.  

14. Morishaw merkt op dat het goed zou zijn het herkansen van voldoendes mogelijk te maken, omdat 
studenten te maken hebben met veel druk en stress. Hij merkt op dat hij namens de studentgeleding 
voor de volgende vergadering een schriftelijk voorstel zal indienen om dit mogelijk te maken.  

15. Ouhssaine merkt op dat er op pagina 3 van het toetskader melding wordt gemaakt van ‘het digitaal 
bewaren van beoordelingsformulieren en eindwerkstukken’, maar dat er eigenlijk geen goed digitaal 
archief is. Hutten merkt ook op dat zij bezig is een archief in te richten, maar dat zij vanuit het OSC 
terugkrijgt dat er nog geen goede locatie is voor een digitaal archief.  
 

6. Facultaire Onderwijsagenda 2017-2018 
16. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de facultaire onderwijsagenda 2017-2018. Het opstellen 

van deze agenda is een jaarlijks terugkerend punt. In het document wordt terug en vooruit gekeken. 
Het stuk is dit jaar iets uitvoeriger doordat er een link wordt gemaakt met het facultaire plan voor de 
onderwijsvisie.  

17. Aanwezigen spreken af eerst het plan en daarna de agenda te bespreken.  
18. Goth merkt op dat in het plan staat dat er geen personele of financiële consequenties zijn. Magliano-

Tromp merkt op dat er zeker financiële en personele consequenties zijn. Het CvB heeft gezegd dat er 
geld ter beschikking gesteld gaat worden voor de uitvoering van de plannen, maar er is nog niet 
bekend hoeveel. In het OWB van 24 april jl. zal hij opnieuw aandringen op budget voor de 
uitvoering van de plannen.  

19. Goth merkt op dat in het plan veel activiteiten staan die al in 2018 moeten plaatsvinden en wil weten 
of voor uitvoer nog voldoende tijd is. Magliano-Tromp merkt op dat het een plan met voornemens 
is maar dat het uitvoeren van alle zaken in 2018 niet realistisch is. Uit het plan moeten ook weer 
plannen voor opleidingen gaan volgen. Dat proces is al gaande.  

20. Hutten merkt op dat de indicatoren vaag en moeilijk meetbaar zin. Magliano-Tromp merkt op dat 
het op opleidingsniveau uitgewerkt gaat worden. Het gaat meer om prioriteiten dan om indicatoren. 
Het proces dat nu gaande is, kan gezien worden als een nulmeting.  

21. Hutten merkt op dat sommige masters kunnen niet meewerken, omdat er geen stageruimte in hun 
programma zit. Dat geeft een verkeerd beeld. Magliano-Tromp geeft aan dat daar nog uitvoerig naar 
gekeken zal worden.  

22. Goth informeert naar aanleiding van de facultaire onderwijsagenda naar de stand van zaken van de 
flexibele onderzoeksmaster. Magliano-Tromp merkt op dat het voornemen de ontwikkeling daarvan 
te starten steeds vastere vormen aanneemt. Hij is in gesprek met iemand binnen de faculteit die aan 
het opzetten van de master kan en wil werken. De ontwikkeling kan vanaf augustus worden gestart.  

 
7. W.v.t.t.k. 
23. Aan de agenda is het punt Premaster CSM toegevoegd. Georgieva geeft een toelichting op het punt. 

Zij merkt op dat zij bezorgd is over het stoppen van de pre-master voor CSM-studenten. Er is 
informatie verstrekt die verwarrend is voor studenten. Magliano-Tromp merkt op dat hij hierover in 
gesprek is met Jelle van Buuren (opleidingsdirecteur CSM). In de OER staat dat er een premaster is. 
De OLC en FR hebben instemmingsrecht op delen van de OER.  

24. Morishaw informeert of het mogelijk is een overbruggingsjaar te creëren door de premaster nog een 
jaar gezamenlijk met bestuurskunde aan te bieden. Magliano-Tromp merkt op dat hij van Van 
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Buuren informatie heeft gekregen over wie de pre-master doen. Het is niet zo dat er zonder pre-
master geen diversiteit meer is.  

25. Ouhssaine merkt op dat zij het een kwalijke zaak vindt dat er al is gecommuniceerd dat is besloten 
dat er geen pre-master meer is terwijl de FR en de OLC nog instemmingsrecht hebben op de OER.  

26. Hutten informeert wat er moet gebeuren met de aanvragen die nu nog op de plank liggen. 
Magliano-Tromp merkt op dat hij deze week met betrokkenen in gesprek zal gaan. 
 

8. Rondvraag 
27. Morishaw merkt op dat hij wat meer informatie zou willen ontvangen over de nieuwe gebouwen. 

Braam merkt op dat zij de communicatiemedewerker van de Campus Den Haag onlangs heeft 
gesproken over de communicatie van informatie over de nieuwe gebouwen. Zodra alle feiten zijn 
verzameld zal er worden gecommuniceerd.  
 

9. Sluiting 
28. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 16:50. 
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