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Verslag 18de vergadering Faculteitsraad 21 mei 2013 

 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal A2.03 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

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

Tongeren, Lucas Negenman 

Leden FB: Rolf Oosterloo, Bernard Steunenberg, Christian van der Woude 

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

(notulen) 

Afwezig: Constant Hijzen, Erik Chen, Lisanne Molina, Jouke de Vries 

Toehoorders: Sven Balfoort (UR-lid), Vincent Bongers (Weekblad Mare) 

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

 

1. Opening 

1. Steunenberg opent de Faculteitsraadvergadering om 15.45 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij neemt het 

voorzitterschap van De Vries over, die afwezig is i.v.m. familieomstandigheden.  

2. Steunenberg laat weten dat ook Frederiek Lommen niet bij de vergadering aanwezig kan zijn. Agendapunt 3 zal 

daarom worden doorgeschoven naar een volgend FR. 

 

2. Vaststelling agenda  

3. Op verzoek van Dikker Hupkes zal het onderwerp LUC/ International Studies onder punt 8 worden besproken. 

4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 

3. Communicatie en Marketing 

5. Vervalt. 

 

4. Conceptverslag FR 9 april 2013 

6. Punt 29 zal worden verschoven naar tussen punt 34 en 35.  

7. Actiepunt 1 zal van de actielijst worden verwijderd. Dit onderwerp zal aan de orde komen als de Strategische 

Beleidsagenda wordt geagendeerd.  

8. Het conceptverslag wordt gewijzigd vastgesteld. 

9. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

5. Mededelingen  

a. Arbo/ BHV 

10. Oosterloo meldt dat de standaardactiviteiten lopen. Half mei heeft een avondontruiming plaatsgevonden. Het 

verslag daarvan wordt nog opgesteld. Van de (Arbo)preventiemedewerker heeft Oosterloo inmiddels een 

Arbo/BHV-jaarverslag ontvangen. Dit verslag zal voor de volgende FR-vergadering worden geagendeerd.  

 

b. Stand van zaken GPA-systeem LUC 

11. Er wordt door AZ, het Faculteitsbureau en het LUC een voorstel ontwikkeld. Er is nog geen stuk aan het FB 

aangeboden. Zodra meer bekend is zal ook de FR geïnformeerd worden. CvB is in deze leidend in deze 

procedure. Het voorstel zal daarom ook aan de UR worden voorgelegd.  
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12. De intentie is het GPA-systeem in te voeren en in ieder geval op de aanstaande studenten toe te passen. 

 

c. 1e BFR 

13. De prognose is goed. Verwacht wordt dat de FCDH rond de nul zal uitkomen. Wel is er weinig speelruimte. Dit 

heeft vooral te maken met slechte markt voor commercieel onderwijs. Dat heeft de aandacht van het FB en van 

CPL.  

14. Het Faculteitsbestuur is alert op de verhouding OBP en WP. Met het CvB is afgesproken dat FCDH meer OBP 

mag hebben onder andere in verband met de commerciële opleidingen die hier worden uitgevoerd.  

15. Dikker Hupkes wil weten wat de gevolgen zijn van het kwijtraken van het Diplomatenklasje voor het UFB. 

Oosterloo meldt dat er vaste prijzen zijn. De studentenaantallen zullen het komend jaar toenemen dus de omzet 

zal worden vergroot.  

 

d. LUC Reglement 

16. Er wordt gewerkt aan de inbedding van het LUC binnen de FCDH (in het faculteitsreglement). De 

ontwikkelingen rond de cum laude- en GPA-regeling hebben voorrang gekregen. De nieuwe Dean wil na de 

zomer een eigen LUC/instituutsreglement vaststellen binnen het LUC, dat samenhangt met het 

faculteitsreglement. Na de zomer zal daarom een nieuw faculteitsreglement aan de FR worden voorgelegd. 

17. In het faculteitsreglement zullen ook aanpassingen m.b.t. het Instituut Bestuurskunde worden opgenomen.  

18. De nieuwe Dean zal in de 2e of 3e week van augustus starten. 

19. Dikker Hupkes wil weten of het voor personeel en studenten van he LUC duidelijk is hoe de structuur in elkaar 

zit. Het FB laat weten dat dit in de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden. Het is nu een kwestie van 

formaliseren. Het is goed voor het personeel als er in één keer duidelijkheid wordt gegeven. 

 

6. Onderzoeksvoorstel i.v.m. personeelsmonitor deel sociale veiligheid.  

20. Oosterloo licht dit punt mondeling toe. Hij meldt dat het onderzoeksvoorstel nog door het CvB wordt 

behandeld en daarom nog niet aan de FR kan worden voorgelegd. Het voorstel is met de hoofden van de centers 

en met de WD’s besproken. De FR zal het definitieve voorstel nog toegestuurd krijgen. Zodra het CvB groen licht 

geeft kan met het onderzoek worden gestart. 

21. Voorgesteld wordt het onderzoek als volgt te laten verlopen: 

- Het onderzoek wordt uitgevoerd door VGM en een externe partij. 

- Er zullen 20 individuele gesprekken worden gevoerd voeren. Medewerkers, die hiervoor worden 

geselecteerd, zullen op hun thuisadres een uitnodiging ontvangen. Er zal een gelijk aantal OBP en WP 

worden uitgenodigd en ook zal er voldoende variatie in de schalen zijn. Alle onderdelen van de Campus 

worden meegenomen. De verdeling is 6 medewerkers van de “oude campus”, 6 medewerkers van 

Bestuurskunde. Van het LUC zullen 8 medewerkers worden uitgenodigd i.v.m. de lage opkomst bij het 

invullen van de personeelsmonitor.  

- Tevens zullen de onderzoekers een emailadres openen waar alle medewerkers indien gewenst 

vertrouwelijk hun opmerkingen naartoe kunnen sturen. 

- Het Faculteitsbestuur zal een bericht sturen aan alle medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van het 

onderzoek en de mogelijkheid uitgenodigd te worden voor een gesprek.  

22. Op 9 juli staat een extra FR-vergadering gepland om (naar verwachting) de eerste uitkomsten van het onderzoek 

te bespreken. Tevens zal een personeelsbijeenkomst worden georganiseerd waarin de uitkomsten van het 

onderzoek centraal zullen staan. 
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23. De werkdruk gekoppeld aan de sociale veiligheid zal ook deel uitmaken van het onderzoek. De algemene 

werkdruk wijk niet veel af van die van de rest van de universiteit. VGM heeft geadviseerd de (algemene) 

werkdruk als vast thema mee te nemen in het R&O gesprek.  

24. De FR wil weten of de onderzoekers ook andere bronnen zullen raadplegen bij het onderzoek zoals bijvoorbeeld 

de vertrouwenspersoon of P&O adviseurs. Oosterloo laat weten dat dit lastig is, omdat zij niet informatie uit 

persoonlijke gesprekken kunnen delen en ook niet over personen kunnen spreken. Dikker Hupkes merkt op dat 

het belangrijk is te weten hoe de vertrouwenspersoon bereikt kan worden en hoe de procedure bij een 

vertrouwenspersoon loopt.  

25. De FR wil weten hoeveel fte de FCDH heeft. Oosterloo meldt dat het gaat om +/- 100 fte en ongeveer 130 a 140 

werknemers. Bestuurskunde had een hoge respons bij de personeelsmonitor rond de 70%, de “oude Campus” 

rond de 65%. Bij het LUC zat de respons flink onder het gemiddelde.  

26. De FR merkt op dat het goed is niet alleen naar de cultuur te kijken in het onderzoek maar ook hoe mensen 

tegenover het huidige vertrouwenspersonensysteem staan. Oosterloo zal deze opmerking meenemen voor de 

onderzoekers.  

 

7. Strategie: stand van zaken 

27. Op 9 april is het Strategiedocument in de FR besproken. Het stuk is inmiddels ook met de WD’s, het IB en 

andere belanghebbenden in de universiteit gesproken. Vanuit deze organen is veel waardering uitgesproken dat 

er een stuk ligt waarmee een koers kan worden uitgestippeld.  

28. Het FB heeft besloten de komende weken de opmerkingen van FR, WD’s en IB en overige stakeholders te 

verwerken in een reactie en te komen met een nieuwe versie van Strategiestuk.  

29. Op 1 juli staat een personeelsbijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst zullen zowel de personeelsmonitor 

als de strategie worden besproken. De stand van zaken m.b.t beide zaken zal worden toegelicht.  

 

8. W.v.t.t.k.  

a. International Studies en LUC 

30. Dikker Hupkes licht het punt International Studies & LUC toe. IS & LUC vallen onder hetzelfde CROHO 

nummer. In de kadernota 2014-2017 is een voetnoot opgenomen waarin staat dat verzelfstandiging van IS 

mogelijk het verlies van de hoge bekostiging zal veroorzaken. Dikker Hupkes wil weten of de Universiteit Leiden 

nu inderdaad het hoge tarief ontvangt en waarom dit weg valt als de opleiding wordt verzelfstandigd. Daarnaast 

wil hij weten of de verzelfstandiging al is ingezet. Tot slot vraagt Dikker Hupkes zich af of het wel mogelijk is een 

GPA en cum laude systeem in te voeren voor een deel van een opleiding  

31. Oosterloo meldt dat de bekostiging en verzelfstandiging van IS vallen onder het mandaat van het FB van FGW en 

dat vragen over IS daar gesteld moeten worden. 

32. Universiteit Leiden ontvangt een hogere bekostiging voor het LUC maar deze wordt niet 1-op-1 doorgegeven aan 

de faculteit. Het financiële risico ligt volgens het FB dan ook niet binnen FCDH.  

33. Het FB ziet geen probleem bij de invoering van het GPA-systeem voor een deel van het CROHO-nummer. 

Dikker Hupkes laat weten dat het goed is in de OER op te nemen dat er van een standaardregeling wordt 

afgeweken. Steunenberg wil dit advies graag meenemen. Negenman meldt dat er voor de studenten snel meer 

duidelijkheid over de GPA-regeling moet komen.  

34. De FR wil weten wanneer de eerstvolgende evaluatie van het LUC zal plaatsvinden. Het FB meldt dat er in april 

2015 een heraccreditatie van het CROHO-label zal plaatsvinden. Na deze zomer zal worden gestart met de 



 4

voorbereidingen voor een zelfstudie en evaluatie. Steunenberg heeft hierover al gesproken met de huidige en de 

nieuwe Dean van het LUC. 

  

b. Problemen verkiezingen FGW-LUC Studenten 

35. De FR wil weten of het FB op de hoogte was van de fout bij de verkiezingen van FGW. Studenten van het LUC 

waren namelijk opgeroepen hun stem uit te brengen voor de faculteitsraad van FGW.  

36. Het FB heeft inderdaad geconstateerd dat er een fout is gemaakt bij het stemmen en vindt dit heel vervelend. De 

Faculteit kan de gebruikte administratieve systemen niet beïnvloeden. De systemen worden op centraal niveau 

beheerd. Het FB heeft de fout bij het centrale beheer gemeld en aangegeven dat dit gewijzigd moet worden.  

 

9. Rondvraag 

37. Derksen wil weten waarom de nieuwe locatie van FCDH al in de nieuwsbrief bij het afscheid van de directeur 

Vastgoed wordt gemeld, voordat hierover een bericht aan de medewerkers is verstuurd.  

38. Oosterloo laat weten dat de nieuwe locatie nog niet vastligt. Er vindt nog overleg met de gemeente en andere 

betrokkenen plaats over een aantal juridische en financiële aspecten. Het is door het afscheid van de directeur 

Vastgoed in het enthousiasme te vroeg naar buiten gekomen. In het bericht werd melding gemaakt van een 

Rijksgebouw tegenover het Stadhuis, maar niets is nog zeker. Er zijn op dit moment 2 definitieve locaties van 

FCDH namelijk de Schouwburgstraat en het Anna van Buerenplein. Hieraan zal in de toekomst een 3e definitieve 

locatie worden toegevoegd. Stichthage en het Lange Voorhout zijn tijdelijke locaties.  

 

10. Sluiting 

39. De vice-decaan sluit de vergadering om 17:15 uur. 


