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Verslag 15de vergadering Faculteitsraad 20 november 2012 

 

Locatie:  Stichthage, zaal Babylon 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Patrick Overeem (toegevoegd lid), Lisanne Molina, Max van 

Tongeren, Lucas Negenman, Erik Chen. 

Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Bernard Steunenberg. Christian van der Woude.  

Staf Faculteitsbureau: Jorien Boesveld (waarnemend bestuurssecretaris)Anne Christine de Haan 

(notulen/ ambtelijk secretaris). 

Afwezig: Marianne Derksen, Constant Hijzen, Chris Goto-Jones, Bernard Steunenberg, Jorien Boesveld, 

Sander Dikker Hupkes, Lisanne Molina. 

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

 

1. Opening 

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 15.45 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststelling agenda  

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Conceptverslag FR 9 oktober 2012 

3. Oosterloo meldt dat de BHV-coördinator voor de residentiële huisvesting van het LUC zal kijken naar de inzet 

van studenten. Daarnaast meldt hij dat met medewerking van het Living Lab en studenten een BHV-app zal 

worden ontwikkeld. 

4. De Haan meldt dat de nieuwe tekst voor de website over de FR gereed is en spoedig op de FCDH-website zal 

worden geplaatst samen met de verslagen en agenda’s van de vergaderingen. Aan het plaatsen van de FB-

verslagen op de website wordt nog gewerkt. Hiervoor moeten nog wat technische aanpassingen worden gemaakt.  

5. Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen. 

a. Dean LUC 

6. Chris Goto-Jones zal per 1 juli 2013 terugtreden als Dean van het LUCTH en als lid van het Faculteitsbestuur. 

7. Het profiel, de advertentietekst en de samenstelling van de benoemingsadviescommissie zijn bijna gereed. In 

februari/maart zal de open, internationale sollicitatieprocedure worden gestart. Er wordt gezocht naar iemand 

met bestuurlijke ervaring en kennis van het Nederlandse hogeronderwijssysteem- en beleid. 

 

b. Update BHV/Arbo 

8. Op alle locaties van FCDH hebben BHV-oefeningen plaatsgevonden. Er is de afgelopen periode één incident 

gemeld. Hierbij is adequaat gehandeld. 

 

c. Crisisteam FCDH 

9. Oosterloo meldt dat er een crisisteam is ingesteld bij FCDH. Dit team zal binnenkort worden getraind.  

10. De FR meldt dat het belangrijk is om de studieverenigingen in te lichten over de oprichting van het Crisisteam. 

Verenigingen moeten aan het Crisisteam melding maken van (buitenlandse) studiereizen.  



 2 

11. Het crisisteam van FCDH is verantwoordelijk voor studenten van International Studies indien zich een 

calamiteit voordoet in één van de gebouwen van FCDH. Voor overige incidenten vallen studenten van IS onder 

verantwoordelijkheid van het crisisteam van FGW. 

 

d. Update website inrichten: jaarkalender en plaatsing stukken FR en FB 

12. Dit punt is bij de bespreking van het conceptverslag (FR 9 oktober 2012) aan de orde gekomen. 

 

e. Personeelsmonitor 

13. Oosterloo meldt dat de totale respons voor FCDH 66% is. Dit is een hoge score. De repons van het LUC is laag. 

Oorzaak hiervoor kan zijn dat het LUC al een eigen survey onder medewerkers heeft uitgevoerd.  

14. Zodra de resultaten bekend zijn, zal een personeelsbijeenkomst worden georganiseerd om de resultaten te 

bespreken. 

 

5. Zelfstudie Instellingsaudit 

15. Het CvB heeft het document “Zelfstudie Instellingsaudit” opgesteld. In februari/ maart zal de Instellingsaudit 

worden uitgevoerd. Het is nog niet bekend welke medewerkers bij de commissie moeten verschijnen. Dit wordt 

kort van tevoren bekend gemaakt. Op 29 november zal FCDH nog een informatiebijeenkomst organiseren.  

16. De FR merkt op dat het verstandig zou zijn de sterkte-zwakte-analyse voor FCDH op papier te zetten. De Vries 

zal aan Steunenberg vragen dit op te pakken.  

 

6. Serviceniveau FCDH 

17. De Faculteitsraad heeft dit punt geagendeerd. Het Faculteitsbestuur vraagt de raadsleden voor een volgende 

vergadering concrete vragen aan te leveren. 

18. Oosterloo meldt dat het Faculteitsbureau op dit moment wordt opgebouwd. Tijdens de komende vergaderingen 

zal een update worden gegeven over de verantwoordelijkheden van de medewerkers van het bureau.  

 

7. W.v.t.t.k 

19. Geen punten ter bespreking. 

 

8. Rondvraag 

20. Besloten wordt dat de raadsleden, indien gewenst, voortaan een hardcopy versie van de vergaderstukken op hun 

huisadres zullen ontvangen. 

 

9. Sluiting 

21. De decaan sluit de vergadering om 16.45 uur.  

 

………………………   ……………………. 

Prof.dr. J. de Vries, decaan   drs. J.M.C. Boesveld, waarnemend bestuurssecretaris 

 

     ………………………. 

     A.M.C. de Haan LL.M., ambtelijk secretaris 

 

Plaats: Den Haag, datum: ………………………………… 
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ACTIELIJST  

 

Nr. ACTIE WIE DATUM 

1 Website inrichten voor plaatsen jaarkalender en 

verslagen en agenda’s faculteitsraad en mededeling 

hierover aan medewerkers en studenten sturen. 

Oosterloo 

De Haan 

z.s.m. 

2 Uitzoeken regelingen inrichting Board of Studies 

LUC verhouding t.o.v. Dean LUC/Structure LUC 

De Vries/Goto 

Jones/Boesveld 

z.s.m. 

 


