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Verslag 27ste vergadering Faculteitsraad 13 mei 2014 
 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal A201 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Ann Marie Wilson, Brandon Zicha, Maximiliaan van Tongeren, Monique de 
Jong, Lucas Negenman 

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

Staf Faculteitsbureau: Jorien Boesveld (bestuurssecretaris, notulen) 

Gasten: Jos Schaeken (Dean LUC, agendapunt 5) 

Afwezig: Laurens van Apeldoorn, Patrick Overeem, Pascalle van Eerden 

Toehoorders: Vincent Bongers (Weekblad Mare) 

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

1. Opening 
1. De decaan, Jouke 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 1 april 2014 
3. Tekstueel: agendapunt 9: ‘de 5 locaties’: de ‘5’ uitschrijven. Ann Marie Wilson, Brandon Zicha, 

Maximiliaan van Tongeren waren afwezig. Paginanummering toevoegen. Het verslag wordt 
gewijzigd vastgesteld. 

4. Er zijn geen punten naar aanleiding van het verslag. 
 
 
4. Mededelingen 
a. Arbo en BHV 
5. De BHV oefent regelmatig en de oefeningen worden goed uitgevoerd. Afgelopen week is de BHV 

op uitstap geweest naar de regionale ambulancedienst. Dit werd erg gewaardeerd en iets dergelijks 
zal jaarlijks ondernomen worden. Met betrekking tot het Anna van Buerenplein wordt momenteel 
met LUC, UFB, Vastgoed, DUWO en housing office gekeken naar de veiligheidsaspecten. Deze 
voldoen aan de normen, maar vragen door het residentiele karakter van het LUC om extra 
aandacht. Voor de woondelen van LUC zullen ‘residential assistants’ worden ingezet die de BHV 
kunnen helpen ontruimen. 

b. Student-assessor 2014-2015 
6. Het FB bedankt de leden van de FR om hun positieve reactie op de voordracht van Mikal Tsjeggai 

als student-assessor voor 2014-2015. De voordracht ligt momenteel bij het CvB, zodra die haar 
benoemen zal hierover in de Faculteit worden gecommuniceerd. De FR geeft aan dat zij de 
alternatieven niet kenden en dat het daardoor lastig is om er veel over te kunnen zeggen. 

 
 
5. LUC: zelfstudie 
7. Jos Schaeken, Dean LUC, is uitgenodigd voor een toelichting. In een relatief korte periode is een 

geheel residentieel college opgezet. Morgen zal de zelfevaluatie besproken worden met een externe 
commissie, die kijkt wat het LUC de afgelopen 4 jaar heeft gedaan en de komende jaren gaat doen. 
De staf en studenten zijn de afgelopen tijd voorbereid op dit gebeuren. Het LUC kent een breed 
programma dat past in een Liberal Arts and Sciences profiel. Het concept is vrij nieuw in 
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Nederland en vraagt m.b.t. het onderwijsprogramma en het residentiele karakter veel aandacht. 
Het LUC en het onderwijsprogramma wijken af van de reguliere structuren en programma’s, wat 
enige spanning geeft met het zorgen van een goede match met de formele organisatie en regels en 
wetgeving. Zo gelden zowel de WHW als de huurwet op het pand en zijn deze niet op elkaar 
aangesloten. Een goede afstemming tussen verschillende partijen is dus belangrijk. Uitgangspunt is 
dat staf en studenten hun dingen kunnen blijven doen binnen een kleinschalig karakter. 

8. De FR wil weten hoe goed de staf van buiten het LUC aangesloten is. Schaeken geeft aan dat 50% 
van de staf van buiten het LUC komt om een zo breed mogelijk pallet te kunnen bieden. De 
speciale onderwijsfilosofie en het lettergrading systeem van het LUC zijn nieuw voor deze 
docenten. Om hen bekend hiermee te maken worden door de Directors of Studies met iedere 
externe docent gesprekken gevoerd en zijn er algemene plenaire voorlichtingssessies. 

9. De FR vraagt of de Dean op de hoogte is van alle minoren die FCDH wil oprichten en hoe dit zich 
verhoud tot de minoren bij LUC. Schaeken is hiermee bekend. De minoren bij het LUC zijn echter 
andere minoren dan diegene die in het Leids Register staan. Het LUC werkt met een Major-Minor 
systeem. 

10. De FR vraagt zich af of het voor LUC studenten mogelijk is om reguliere keuzevakken te volgen 
buiten het LUC. LUC studenten worden ook gestimuleerd om college buiten het LUC te volgen. 
Dit gebeurt in samenspraak met de tutor en met toestemming van de examencommissie. 

11. De FR wil weten of studenten van buiten het LUC ook vakken kunnen volgen bij het LUC. 
Schaeken geeft aan dat in een aantal gevallen studenten uit de Honours Tracks kunnen deelnemen, 
al is dit door het kleinschalige karakter beperkt. 

12. De FR heeft geen vragen meer. Het FB bedankt de Dean voor zijn aanwezigheid. 
 
 

6. Stand van zaken uitvoering plan van aanpak personeelsmonitor 2012 
13. Het FB geeft aan goede stappen te maken met de uitvoering van het plan van aanpak. Veel concrete 

zaken zijn opgepakt. Een cultuurverandering vraagt langer de tijd. Er wordt gewerkt aan een code 
of conduct m.b.t. de omgang met elkaar. Er is een Sociaal Medisch Team opgezet en de bekendheid 
met de bedrijfsarts en vertrouwenspersoon is vergroot. De Faculteit heeft een verzuimbeleid 
vastgesteld en zal met behulp van VGM het management gaan trainen in hun rol als casemanager 
in de omgang met ziekteverzuim en het voeren van gesprekken hierover. Ook wordt gewerkt aan 
een training m.b.t. leidinggeven. 

14. Het FB heeft verder ervoor gezorgd voor meer informele ontmoetingen tussen medewerkers. De 
personeelsbijeenkomst afgelopen december en het Lustrumfeest in maart zijn hier voorbeelden 
van. Voor de zomer zal nog een bijeenkomst komen waarin de architect over het nieuwe gebouw, 
Wijnhaven, zal vertellen. 

15. De FR vraagt of de mailetiquette alleen voor het LUC bedoeld zijn, want men heeft de indruk dat 
het daar nu veel beter gaat. Het FB geeft aan dat dit inderdaad de oorsprong in het LUC had, maar 
dat het iets is dat over de gehele breedte belangrijk is. 

16. De FR vindt het opvallend dat werksfeer en werkdruk niet als standaard gespreksonderwerpen bij 
de universiteit zijn opgenomen. Het FB geeft aan dat zij graag deze onderwerpen standaard 
opgenomen zien in de ROG-formulieren, maar dat het CvB ervoor gekozen heeft om dat niet te 
doen. 

17. De FR vraagt zicht tenslotte af waarom de Faculteit op onder belasting hoger scoorde dan de norm. 
Het FB geeft aan dat in 2012 sommige mensen vonden dat ze niet overvraagd werden. 
 
 

7. W.v.t.t.k. 
18. Het lijkt erop dat SEA Housing de verkeerde tarieven heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Dit 

heeft invloed op de huurbeschikking. De assessor heeft dit onder de aandacht van het FB gebracht, 
die heeft aangegeven dat de assessor alle informatie hierover kan verzamelen en dat dit voorgelegd 
moet worden aan SEA Housing die hierin verantwoordelijk is. 

19. De assessor geeft aan dat er donderdag 15 mei een sessie is van het Leids Universitair 
Studentenplatform over studeren in Den Haag. 

 
 
8. Rondvraag 
20. De FR vraagt wat het FB aan de universitaire verkiezingen doet. Studenten zouden niet voldoende 

op de hoogte zijn. Het FB geeft aan dat via de website, mail en posters de verkiezingen onder de 
aandacht worden gebracht. Studenten die verkiesbaar zijn verzorgen daarnaast hun eigen PR. 
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9. Sluiting 
21. De decaan sluit de vergadering om 16.50 uur. 
 

Plaats: Den Haag 

Datum: ………………………………… 

 

………………………    …………………..…. 

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


