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Verslag 20ste vergadering Faculteitsraad 9 juli 2013 

 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal A2.03 

Tijdstip:  15.45-16.45 uur 

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

(toegevoegd lid), Lisanne Molina, Erik Chen, en Maximiliaan van Tongeren 

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

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

Afwezig: Lucas Negenman 

Toehoorders: Sven Balfoort (UR-lid), Vincent Bongers (Weekblad Mare), Ann Wilson, Pascalle van Eerden 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. Vaststelling agenda  

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Concept-verslag FR 25 juni 2013 

3. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

4. De FR wil weten of de naam van de kandidaat voor de Leerstoel PA al bekend gemaakt kan worden. De Vries laat 

weten dat dit nog niet mogelijk is. Het dossier is nu naar het CvB gestuurd. Tijdens de FR vergadering in 

september kan hierover meer worden gemeld. 

 

4. Mededelingen  

a. Arbo en BHV: stand van zaken onderzoek personeelsmonitor 

5. Oosterloo meldt dat de onderzoekers op het punt staan te rapporteren aan CvB en FB. Na de zomer zal het 

definitieve rapport met de FR en personeel worden besproken. Naar aanleiding daarvan zal een plan van aanpak 

worden opgesteld om tot verbeteringen te komen. 

 

b. Nieuw gebouw FCDH 

6. Onlangs is bekend geworden dat Faculteit Campus Den Haag in 2016 een derde definitieve locatie zal betrekken. 

Het gaat om het voormalige pand van het ministerie van V&J. De oppervlakte bedraagt ongeveer 14.000 

vierkante meter. 10.000 vierkante meter is al nodig voor de nominale groei. De overige ruimte zal nodig zijn als 

nieuwe opleidingen worden ontwikkeld. De strategie discussie is inmiddels afgerond. Het Faculteitsbestuur zal 

binnenkort in gesprek gaan met de andere faculteiten over welke opleidingen in Den Haag zouden kunnen 

worden aangeboden. Het Faculteitsbestuur heeft inmiddels toestemming van het CvB om met de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid een bachelor te ontwikkelen (combinatie Recht en bestuur). Daarnaast zullen nieuwe 

masterprogramma’s worden ontwikkeld. 

7. Het is de bedoeling dat de locaties Stichthage en Lange Voorhout op termijn komen te vervallen.  

8. De nieuwe locatie zal onder andere een collegezaal krijgen met een capaciteit van 500 personen. Dit is ook 

gunstig voor congresorganisatie. 
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9. De FR vraagt het Faculteitsbestuur duidelijk te zijn in de communicatie over de nieuwe locatie. Het FB zal hier 

gehoor aan geven.  

10. Oosterloo zal Vastgoed uitnodigen voor een presentatie tijdens een volgende FR vergadering. 

11. De FR vraagt het FB te zorgen voor voldoende printgelegenheid in het nieuwe gebouw. Het FB zal dit punt 

meenemen naar het gebruikersoverleg.  

 

c. Vertrek Prof. R. Torenvlied, WD-Bestuurskunde  

12. Prof. R. Torenvlied heeft onlangs bekend gemaakt benoemd te zijn als hoogleraar aan de Universiteit Twente. 

Het Faculteitsbestuur gaat in gesprek met het Instituutsbestuur van Bestuurskunde over de vervolgstappen. Na 

de zomervakantie zal er een gesprek plaatsvinden over de strategie en hoe een nieuwe hoogleraar kan worden 

aangetrokken.  

 

5. Lettergradingsysteem LUC 

13. Steunenberg licht het Lettergradingsysteem voor het LUC toe.  

14. De situatie t.a.v. de honoursregeling die in het LUC bestond, was niet wenselijk. Vanuit de faculteit is er een 

voorstel naar het CvB gestuurd om de regeling te wijzigen. Het voorstel bevatte een wijziging van de letterscore 

in een cijferscore systeem (GPA). Daarnaast bevatte het voorstel een honoursregeling vergelijkbaar met de 

regelingen van andere Colleges.  

15. Een derde element in het voorstel aan het CvB was een overgangsregeling voor de invoering van de beide 

regelingen. Het CvB heeft aangegeven het systeem per direct in te voeren voor alle LUC-studenten. Het 

Faculteitsbestuur sluit zich aan bij het standpunt van het CvB. Het LUC steunt het voorstel.  

16. De FR wordt gevraagd in te stemmen met de Honoursregeling en de GPA-regeling en advies uit te brengen over 

de overgangsregeling.  

17. De Raad wil weten hoe het systeem Academic Excellence kan stimuleren. Het FB licht toe dat dit volgt uit de 

aansluiting op de systemen in het buitenland. 

18. Een andere vraag van de Raad is of een D voldoende is of niet. Ann Wilson, aanwezig voor toelichting van het 

voorstel vanuit het LUC, meldt dat dit een krappe 6 is. Je mag maar twee D’s hebben, omdat een D geen goed 

cijfer is voor de cruciale vakken uit het programma. 

19. Ann Wilson meldt dat het GPA-systeem een andere manier van denken vereist. Bij de omrekening is relevant 

welke waarde een bepaalde letter heeft. Hiervoor moet een duidelijk model worden opgesteld. Een zorgpunt is 

dat er tienden zullen verdwijnen. Bij het LUC hebben ze veel berekeningen gemaakt om te bekijken wat nadelig is 

voor studenten bij omrekening. Het Faculteitsbestuur vindt het belangrijk dat goed wordt gekeken of er met de 

overgangsregeling nadeel voor studenten ontstaat.  

20. Voor het LUC gaat ook de BSA-regeling van twee keer 45 ETCS gelden, zoals voor de gehele Universiteit Leiden 

geldt. Het CvB heeft aangegeven een strengere BSA-regeling te willen en zal hiervoor een plan gaan opstellen.  

21. De FR wil weten welke andere colleges dit GPA-systeem al gebruiken. Het gaat onder andere om de Roosevelt 

Academy, het University College Utrecht en het University College in Groningen. 

22. Dikker Hupkes wil weten of het zeker is dat een GPA-systeem (LUCTH) en een 10-puntssysteem (International 

Studies) onder één CROHO-nummer kunnen vallen. Steunenberg laat weten dat dit goed is uitgezocht en 

mogelijk blijkt te zijn. 

23. Overeem merkt op dat het opmerkelijk is dat er ook een F wordt gegeven als er is geplagieerd. In geval van 

plagiaat zou een student geen cijfer moeten krijgen, geen F. Ann Wilson laat weten dat bij het LUC in dit geval 

een 3-strikes-out systeem geldt. Bij de eerste overtreding krijgt de student een o (F), bij de tweede keer wordt 
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geen cijfer gegeven en het examen ongeldig verklaard en bij de derde overtreding riskeert de student het College 

te moeten verlaten. 

24. De FR wil weten hoe de Honours categorie wordt berekend. Ann Wilson licht toe dat alle laatste cijfers van het 2e 

en 3e jaar bij elkaar worden opgeteld en daarvan het gemiddelde wordt genomen.  

25. Besluit: de Faculteitsraad stemt unaniem in met het voorstel voor een GPA-systeem met de Academic Award 

Scheme.  

26. Het GPA-systeem met Academic Award Scheme zal worden opgenomen in de OER 2013-2014.  

27. De Faculteitsraad adviseert positief ten aanzien van de overgangsregeling en plaats nog enkele kanttekeningen. 

Zo verzoekt de Raad het FB:  

• er zorg voor te dragen dat studenten niet zullen worden benadeeld.  

• goed te bekijken of alles juridisch mogelijk is. 

• zorg te dragen voor een goede communicatie over de veranderingen richting de LUC-studenten. 

28. De FR haalt een email van Raadslid Lucas Negenman aan. Hij stelt in deze email dat Dean Goto-Jones ten 

overstaan van de Raad heeft verdedigd dat voor 6,5 of hoger een cum laude wordt gehaald omdat de standaard 

bij het LUC hoger ligt en er meer van de studenten wordt gevraagd. Negenman vraagt zich af in hoeverre er bij 

het beoordelen van papers en tentamens hiermee rekening is gehouden. In dat geval zou omrekening dubbel 

nadeel voor de studenten opleveren. Het Faculteitsbestuur laat weten dat de Opleidingscommissie van het LUC 

dat soort gevallen niet is tegengekomen.  

29. Het FB laat weten dat er een uitzondering zal worden gemaakt voor studenten die er door de conversie heel 

anders voorstaan. Tutoren zullen met de individuele studenten bekijken of zich erg onredelijke situaties 

voordoen. In dat geval zal een aanpassing worden gedaan. Het FB is van mening dat dit zeer zorgvuldig moet 

gebeuren. 

 

6. W.v.t.t.k. 

30. Geen punten ter bespreking. 

 

7. Rondvraag 

31. Dikker Hupkes meldt dat dit zijn laatste vergadering is als raadslid. Het FB bedankt Dikker Hupkes voor alle 

jaren in de Dienst- en Faculteitsraad.  

 

8. Sluiting 

32. De decaan sluit de vergadering om 16:45 uur. 


