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Verslag 19de vergadering Faculteitsraad 25 juni 2013 

 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal B3.03 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Marianne Derksen, Constant Hijzen, Patrick Overeem 

(toegevoegd lid), Lucas Negenman, Lisanne Molina, Erik Chen 

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

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

Afwezig: Bernard Steunenberg (FB-lid), Maximiliaan van Tongeren (FR-lid) 

Toehoorders: Sven Balfoort (UR-lid), Vincent Bongers (Weekblad Mare), Ann Wilson en Monique de Jong 

(nieuwe FR leden vanaf 1 september 2013) 

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

 

1. Opening 

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

2. Bernard Steunenberg is afwezig in verband met een Onderwijsberaad. 

 

2. Vaststelling agenda  

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Arbo en BHV: jaarverslag Arbo 2012 en jaarplan 2013 

4. Rolf Oosterloo meldt dat hij Petra Slabber heeft uitgenodigd voor een toelichting op de plannen. 

5. De belangrijkste punten uit het Jaarverslag 2012: 

- Er zijn nieuwe BHV-ers gestart, met name op de locatie Schouwburgstraat. 

- Er zijn BHV-boekjes geïntroduceerd. 

- Er hebben oefeningen op verschillende locaties plaatsgevonden. 

- De personeelsmonitor is uitgevoerd. 

- Er heeft een klein aantal incidenten plaatsgevonden. 

- De kosten voor afval zijn gedaald. 

6. De FR merkt op dat het goed is dat er trainingen voor LUC-studenten hebben plaatsgevonden op de 

woonlocaties, maar wil graag weten hoeveel oefeningen dit zijn geweest. Petra Slabber merkt op dat deze BHV-

oefeningen niet onder de verantwoordelijkheid van VGM vallen en zij hierover daarom niet voldoende 

informatie heeft op dit moment. Bij het LUC zal dit bekend zijn. Zij organiseren de trainingen voor hun eigen 

gebouw. Op de nieuwe locatie Anna van Buerenplein zal worden bekeken hoe de BHV-organisatie moet worden 

ingericht.  

7. De belangrijkste punten uit het Jaarplan 2013:  

- Er komt een nieuwe locatie bij (Anna van Buerenplein). 

- Er zullen veiligheidsinspecties van Vastgoed plaatsvinden.  

- In de avonduren is geen BHV team aanwezig. De docenten hebben hiervoor instructies ontvangen.  

- De inventarisatie van in werkkamers aanwezige apparaten (waterkoker e.d.) staat op de planning. 

- Er wordt een RI&E scan uitgevoerd op de Schouwburgstraat i.s.m. Vastgoed. 

- Er wordt overgeschakeld op groene stroom. 
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8. Naar aanleiding van de Personeelsmonitor 2012 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd op twee onderdelen: 

sociale veiligheid en klimaatbeheersing. Ten aanzien van de klimaatbeheersing is uit vervolgmetingen gebleken 

dat het met name gaat om de locatie Stichthage. Alle waarden waren echter op de momenten van de metingen 

binnen de normen. Er is voldoende frisse lucht en de maximaal gemeten temperatuur is 25ºC (norm is 

maximum tussen de 23-26ºC). De situatie zal waarschijnlijk in de afgelopen periode zijn verbeterd. Voorlopig is 

er geen reden de verhuurder van het pand aan te spreken op de klimaatbeheersing, maar het Faculteitsbestuur en 

VGM zullen de situatie kritisch blijven volgen.  

9. Derksen wil weten of de temperatuur ook is gemeten in de zalen op de 13e verdieping. Petra Slabber meldt dat de 

metingen in de zalen zijn verricht toen deze niet in gebruik waren. Er zullen nieuwe metingen worden verricht 

als de zalen in gebruik zijn. 

10. De onderzoekers zijn nog bezig met rapportage van het onderzoek over de sociale veiligheid. De gesprekken zijn 

uitgelopen dus een kwalitatief goed overleg met de FR zal na de zomer plaatsvinden. Het onderzoek moet met 

zowel FB als met CvB worden besproken omdat beide opdrachtgever zijn. 

11. Als er onderwijs plaatsvindt op een andere locatie (vb. Diligentia), ligt de verantwoordelijkheid voor de BHV-

organisatie ook daar. Docenten en examinatoren moeten wel op de hoogte worden gesteld van de vluchtwegen 

en instructies.  

 

4. Conceptverslag FR 21 mei 2013 

12. De woorden “de prijsstelling van” onder punt 15 worden geschrapt. 

13. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.  

14. Het punt Communicatie en Marketing verschuift naar de eerste vergadering van het nieuwe collegejaar. 

 

5. Mededelingen  

a. Stand van zaken onderzoek n.a.v. Personeelsmonitor 

15. Er zijn inmiddels 20 gesprekken gevoerd. Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid via de mail te 

reageren.  

b. GPA-systeem 

16. Het CvB wil vanaf 1 september een GPA-regeling inclusief een cum laude regeling. In de FR van 9 juli zal dit op 

de agenda komen. De FR heeft instemmingsrecht op de GPA- en cum laude regeling en adviesrecht op de 

overgangsregeling.  

c. Instellingsaudit 

17. De instellingsaudit is afgerond. In de eerste ronde heeft de commissie Vervenne een ronde gemaakt langs de 

totale universiteit. Daarna is een aantal onderdelen van de universiteit, waaronder Campus Den Haag bezocht. 

Het thema personeelsbeleid stond daarbij centraal. De conclusies van de commissie waren positief. Dit advies is 

overgenomen door de NVAO.  

d. Stand van zaken inschrijvingen studenten FCDH. 

18. Het gaat goed met de inschrijvingen. Het LUC heeft na selectie ruim 200 kandidaten. Bestuurskunde zal 

waarschijnlijk uitkomen op 250 of meer studenten. De opleiding van de FGW in Den Haag, International 

Studies, gaat richting de 400/450 aanmeldingen. Deze getallen zijn nog niet definitief, maar er kan geconstateerd 

worden dat de organisatie groeit. Ook de masteropleidingen in Den Haag hebben meer aanmeldingen dan 

voorgaande jaren.  

19. De FR wil weten of het LUC concurrentie heeft van het University College dat in Rotterdam zal starten. De Vries 

merkt op dat ook in Groningen een University College is opgericht. Er is zeker sprake van concurrentie, maar de 
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Colleges in andere steden gaan in op andere thema’s dan in Den Haag. De concurrentie zal zeker toenemen, 

maar er is ook veel interesse uit buitenland. De Vries meldt dat de concurrentie juist goed zal zijn.  

e. onderwijsservicebalie 

20. Femke van Moorsel werkt op dit moment bij de Faculteit Campus Den Haag met de eenheden LUC en 

Bestuurskunde aan de integratie van de onderwijsadministratie. Bij het LUC werkt zij op dit moment tevens als 

interim hoofd van de administratie. Een geïntegreerde onderwijsadministratie zal zorgen voor een goede 

administratieve verbinding tussen eenheden en centraal. Voor de zomer zal een vacature worden uitgezet voor de 

werving van een hoofd voor de onderwijsadministratie.  

f. Montesquieu instituut 

21. De subsidie van het ministerie OC&W voor het Montesquieu Instituut van €1,2 miljoen per jaar zal zeer 

waarschijnlijk komen te vervallen. Op 27 juni as. zal een Kamerdebat plaatsvinden over de voorgestelde 

bezuinigingen. Het Faculteitsbestuur heeft al voorbereidingen getroffen voor het geval het besluit definitief 

wordt. De consequenties voor Faculteit Campus Den Haag zijn te overzien. 

g. Benoemingen 

22. Freya Baetens is benoemd tot UHD en director of Studies (BA) bij het LUC.  

23. Er is inmiddels een kandidaat voor de leerstoel Public Affairs, maar de naam kan nog niet bekend worden 

gemaakt. 

24. De werving voor de leerstoel International Governance loopt nog.  

25. Bij Bestuurskunde worden nieuwe docenten geworven.  

26. Chris Goto-Jones zal terugkeren naar FGW. Hij zal vanuit daar meehelpen aan het ontwikkelen van nieuwe 

masterprogramma’s zoals PPE. 

 

6. Vervolg Strategie FCDH 

Het strategiestuk is inmiddels met verschillende partijen besproken. De rector heeft in een notitie een aantal punten 

aangegeven die de Faculteit Campus Den Haag nader kan uitwerken met andere faculteiten. Na de zomer zal het 

Faculteitsbestuur gesprekken gaan voeren met andere faculteiten. Hierbij zal de nadruk liggen op groei van de 

Faculteit. Er worden onder andere mogelijkheden gezien voor een Bachelor waarin FdR en Bestuurskunde kunnen 

samenwerken, een Master International Relations & Diplomacy in samenwerking met FSW en samenwerking met 

FGW en W&N. De gesprekken zullen leiden tot een lijst die door het Faculteitsbestuur met het CvB zal worden 

besproken.  

 

7. Strategie: stand van zaken 

27. Het plan voor de inrichting van de Graduate School van Faculteit Campus Den Haag wordt ter informatie aan de 

FR voorgelegd. De Graduate School is bedoeld om het onderzoek in de Faculteit in te richten. Het aan de FR 

voorgelegde document gaat met name over de structuur en geeft weer hoe de centres en instituten in de 

Graduate school zullen worden geplaatst.  

28. Er is gekozen de Graduate School te verdelen in twee kamers: een research-chamber en een PhD-chamber. 

Binnen de PhD-chamber wordt ook onderscheid gemaakt tussen het reguliere PhD-programma en de externe 

PhD’s (zoals de duale promovendi van CRK).  

29. De Graduate School poogt interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek te stimuleren. Er moet over worden 

nagedacht hoe dit zal worden gefinancierd en aan welke thema’s gezamenlijk aandacht zal worden besteed.  

30. De Vries meldt dat er nog geen keuze gemaakt is gemaakt voor welke LDE-centres in welke plaats zullen komen.  
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31. De FR geeft aan dat het 2e geldstroomonderzoek uitgebreid wordt genoemd in het document, maar er staat erg 

weinig in over het 3e geldstroomonderzoek. Dit zou moeten worden aangepast. 

32. CPL valt buiten de Graduate School, omdat hierin het onderzoek gepositioneerd is en CPL alleen onderwijs 

activiteiten heeft.  

33. Dikker Hupkes wil weten hoe de personele bezetting zal zijn binnen de ondersteuning van de Graduate School.  

34. Dit is nog niet precies ingevuld. Coördinator kan een taak zijn bij een andere taak. Het zal zeker in de eerste 

periode gaan om beperkte inzet. Met de instituten en centres in de Graduate School zal worden besproken 

hoeveel geld hiervoor kan worden ingezet. Zo nodig zal er ruimte worden gemaakt in de begroting.  

35. Het CRK heeft PhD-studenten die een interne hoogleraar hebben en een hoogleraar buiten de faculteit. De PhD-

kandidaten van onze faculteit kunnen gebruik maken van de “services” van onze Graduate School.  

36. Dikker Hupkes heeft een aantal tekstuele opmerkingen. De benamingen van de Centres moet worden aangepast. 

De officiële schrijfwijze is “centre” niet “center”. Ook moeten de officiële namen van het CTC en het LLP worden 

opgenomen in het document. 

37. Hijzen wil weten wat de belangrijkste opmerkingen waren tijdens de bespreking van het document met het 

Intern Beraad, de WD’s en de wetenschapscommissie. In het algemeen werd opgemerkt dat de structuur 

duidelijk was, maar dat er meer aandacht zou moeten komen voor de inhoud. De Vice-rector heeft aangegeven 

dat Wetenschappelijke Integriteit een erg belangrijk onderwerp is de komende tijd. Het CRK heeft een protocol 

Wetenschappelijke Integriteit opgesteld. Daarnaast is het belangrijk een PhD monitor of-volgsysteem in te 

voeren. De inschrijvingen en doorstroom van promovendi moet goed in de gaten worden gehouden. 

38. De FR vindt de richting van het document goed. 

 

8. Living Lab 

39. De tussentijdse evaluatie van het Centre for Innovation/ Living Lab wordt besproken met de FR. Eén van de 

grote prestaties is de betrokkenheid bij de twee MOOC’s die op dit moment lopen (FdR en FCDH/CTC). Het 

Faculteitsbestuur heeft aangegeven dat er meer lijn en duidelijkheid moet komen en dat het Centre for 

Innovation keuzes moet gaan maken i.v.m. de continuïteit. Het Centre for Innovation gaat daar nu mee aan de 

slag. 

40. De FR is ook van mening dat de samenhang en de onderliggende basis duidelijker moeten worden. 

41. De externe auditeurs zijn tot nu toe tevreden. 

42. Dikker Hupkes meldt dat hij het domein “Vrede en recht” nog niet terug ziet in het stuk. Het Faculteitsbestuur 

zal daarop letten. 

 

9. W.v.t.t.k. 

43. Geen punten ter bespreking. 

 

10. Rondvraag 

44. Geen punten ter bespreking. 

 

11. Sluiting 

45. De decaan sluit de vergadering om 17:15 uur. 


