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Verslag 28ste vergadering Faculteitsraad 1 juli 2014 
 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal A203 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Patrick Overeem, Ann Marie Wilson, Brandon Zicha, Maximiliaan van 
Tongeren, Pascalle van Eerden, 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) 

Afwezig: Laurens van Apeldoorn 

Toehoorders: Henry Abbink en Fleur van de Gevel (nieuwe FR-leden vanaf 1-9-2014), Mikal Tseggai 
(assessor vanaf 1-9-2014), Vincent Bongers (Weekblad Mare) 

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

1. Opening 
1. De decaan, Jouke de Vries, opent de Faculteitsraadvergadering om 15.45 uur en heet de 

aanwezigen welkom. Als toehoorders zijn een aantal nieuwe FR-leden en de nieuwe assessor 
aangeschoven. Zij starten vanaf 1 september 2014 en zijn hier aanwezig om alvast een indruk te 
krijgen van de FR-vergaderingen. 

 
 
2. Vaststelling agenda  
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3 . Concept-verslag FR 13 mei 2014 
3. Tekstueel: er zijn tekstueel geen opmerkingen. 
4. Naar aanleiding van: mededeling agendapunt 4, punt 5: er is een nieuwe Student Live Officer bij 

het LUC. 
 
 
4. Mededelingen 
a. Arbo en BHV 
5. Deze zomer worden in Stichthage door de eigenaar van het pand de liften opgeknapt. Deze 

werkten de laatste tijd niet optimaal. 
6. Op basis van BHV oefeningen is het gehele pand aan het Anna van Buerenplein (AvB) 

doorgelopen op verbeterpunten. Deze worden met Vastgoed aangepakt. 
7. Op 5 juni jl. heeft zich een incident voorgedaan bij het AvB gebouw. Er is een glasvezelplaat naar 

beneden gevallen. Er waren geen slachtoffers. Het incident is direct gemeld aan Vastgoed en aan de 
decaan, die het lokale incidententeam bijeen heeft geroepen. Daarbij was tevens de eigenaar van 
het pand aanwezig. De brandweer en wijkagent hebben de veiligheid bekeken en tijdelijk 
bouwhekken geplaatst. Tot een ontruiming van het pand werd door de hulpdiensten niet besloten. 
Het incidententeam is die middag twee maal bijeengeweest en heeft een aantal acties uitgezet. Er 
wordt onderzoek gedaan hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe het met de andere platen is gesteld. 
Er vindt nazorg plaats voor de student wiens kamer de hulpdiensten moesten betreden. Verder zal 
het gehele incident worden geëvalueerd. De rapportages hiervan worden zo snel mogelijk 
verwacht. 
 

b. Nieuwe hoogleraren: BSK en Kooijmansleerstoel 
8. Binnenkort zal de naam bekend gemaakt worden van de nieuwe hoogleraar op de 

Kooijmansleerstoel. Het CvB zou vandaag een besluit nemen, maar een reactie is nog niet bekend. 
Deze hoogleraar zal vanaf 1 september starten. 
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9. Voor zowel de leerstoel International Governance als de leerstoel Public Sector Management heeft 
de benoemingsadviescommissie een kandidaat gevonden. De beide voorstellen wordt momenteel 
voorbereid voor het CvB zodat 1 september deze nieuwe hoogleraren kunnen starten. 

10. Deze 3 hoogleraren zijn belangrijk voor de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de 
faculteit. 
 

c. Ontwikkeling Bachelor International Governance, Law and Economics 
11. Een werkgroep, met daarin o.a. deelnemers vanuit BSK en FdR, heeft een voorstel opgesteld om te 

komen tot een nieuwe brede bachelor opleiding met de werktitel ‘International Governance’, met 
subtitel ‘Policy, Law and Economics’. Dit voorstel gaan nu langs verschillende belanghebbende 
partijen. De focus van de opleiding ligt op andere vragen als die nu bij bestaande opleidingen, zoals 
LUC en BSK, liggen, waardoor van concurrentie geen sprake zal zijn, mocht dit toch ontstaan, dan 
zal gekeken worden hoe in overleg de problemen weg te werken. De FR zal verder worden 
geïnformeerd als deze ronde heeft plaatsgevonden. 

 
d. Overkomst Executive Master International Relations and Diplomacy 
12. Uit het strategiedebat dat het Faculteitsbestuur afgelopen jaar heeft gevoerd met de faculteiten is 

met FSW/Politicologie gesproken over het overbrengen van de Executive Master IRD van Leiden 
naar Den Haag. De gehele master komt hiermee vanaf 1 september 2014 onder de 
verantwoordelijkheid van FCDH. De trekker van deze master, Madeleine Hosli, komt hierbij ook 
over. Deze masteropleiding trekt jaarlijks rond de 20 studenten, al verschillende de cijfers per jaar. 

 
e. Uitkomsten Strategische Conferentie 19-20 juni 
13. Tijdens de jaarlijkse strategische Conferentie praat het CvB met de faculteitsbesturen en 

wetenschappelijk directeuren over verschillende onderwerpen die de Universiteit bezig houden. 
Dit jaar was de conferentie geweid aan de strategie, het nieuwe instellingsplan van de universiteit 
van 2015-2020. De strategie in het vorige instellingsplan was om de instroom naar een 
marktaandeel van 10% te brengen, dat is nu gehaald. Tijdens de conferentie werd de Campus 
gezien als belangrijk (zeker m.b.t. de groeiende studenten aantallen), maar moet gewerkt worden 
aan een duidelijker onderzoeksprofiel. Dat zal de faculteit de komende tijd gaan oppakken. 

 
f. Stand van zaken midterm BSK, visitatie LUC 
14. Bestuurskunde heeft afgelopen donderdag de onderwijs midterm gehad om te kijken hoe het 

halverwege de heraccreditatie er voor staat en hoe de aanbevelingen van de vorige 
accreditatiecommissie zijn meegenomen. De eerste indruk is goed, de midterm commissie was 
positief en enthousiast. De commissie komt met een rapport met aanbevelingen dat dient als 
voorbereiding op de heraccreditatie. 

15. De visitatie bij het LUC op 14-15 mei jl. is goed verlopen. Over het algemeen was de commissie te 
spreken over de gang van zaken. Op alle drie de beoordelingsstandaarden is een positief oordeel 
gegeven: 1. Learning outcomes: excellent, 2. Teaching-learning environment: good, 3. Assessment 
and learning outcomes: satisfactory. Belangrijke aanbevelingspunten waren: opvang van docenten, 
beoordeling van scripties, aandacht voor onderzoek en rendementsverbetering. Het 
conceptrapport ligt nu voor om te bekijken op feitelijke onjuistheden, daarna volgt een definitief 
rapport. Samengevat was het een goede ervaring en kan het LUC verder met de aanbevelingen. 
 

g. Uitkomst toets nieuwe opleidingen IS 
16. De opleiding International Studies valt onder FGW, maar deelde een CROHO nummer met het 

LUC. IS heeft een toets nieuwe opleiding gedaan en heeft op alle drie de standaarden een positief 
oordeel gekregen en zal daarmee een eigen CROHO nummer gaan krijgen. IS was overigens geen 
onderdeel van de visitatie die nu bij FGW heeft plaatsgevonden. 
 

h. Haagse Onderwijsprijs 
17. Bij de Universiteit is een Teachers Academy ingesteld, waarbij goede docenten die vernieuwend 

bezig zijn op het onderwijsvlak een prijs ontvangen. Deze geldprijs moet worden ingezet voor 
verdere onderwijsvernieuwing. Vanuit FCDH waren Ann Marie Wilson en Patrick Overeem 
voorgedragen voor deze prijs en zij hebben (samen met 8 andere docenten) de prijs gewonnen. Het 
faculteitsbestuur feliciteert hen beiden. 

18. FCDH had zelf nog geen onderwijsprijs en wilde dit wel graag ontwikkelen. Daarom wordt vanaf 
komend jaar de Haagse onderwijsprijs (geldbedrag va 1000 euro) ingesteld die jaarlijks rond 
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februari/maart zal worden uitgereikt. De commissie die een voordracht doet bij het 
faculteitsbestuur zal bestaan uit docenten en studenten. 

 
 
5. OER’en Bachelor BSK en LUC 
19. Voorgesteld wordt om eerst de OER van BSK en daarna de OER van LUC te behandelen. De FR is 

daarmee akkoord. De FR heeft instemming over de wijzigingen die in de OER zijn aangebracht ten 
opzichte van de vorige OER. 

20. OER Bachelor BSK: 
a. In artikel 1.1. mist de FR de tweede minor die door BSK wordt uitgevoerd. Het FB zal bij BSK 

nagaan waarom deze niet is opgenomen en indien van toepassing deze nog laten toevoegen. De 
FR is daarmee akkoord 

b. Artikel 4.4.2. wordt met instemming van de FR aangepast in: ‘Ten minste twee examinatoren 
zijn bij een mondeling tentamen aanwezig, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 
examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald.’ 

c. De FR vraagt zich af waarom de Nederlandse toelatingseis vervangen is door Geschiedenis. 
Waarom niet Maatschappijwetenschappen? Het FB geeft aan dat het hierbij niet gaat om 
studenten met een regulier VWO-diploma, maar studenten die via een Colloquium Doctum 
worden toegelaten. Het gaat om kennis over de Geschiedenis, niet over het niveau. 

d. Op de vraag van de FR waarom de BSA regeling niet is opgenomen, geeft het FB aan dat dit 
een aparte regeling is die door de UR is vastgesteld en buiten de model-OER valt. 

e. Bij artikel 3.5 wordt gesproken over verspreiding van studiemateriaal. De FR vraagt zich af wat 
hieronder wordt verstaan. Het FB geeft aan dat een specificatie ervan lastig is om te geven, 
omdat deze nooit geheel omvattend is. Voorbeelden zijn: hand-outs van de docent, tentamens, 
college opnemen met je i-phone. Het gaat erom dat studenten rekening houden met het kopie 
right van de docent en universiteit. Dit geldt ook voor bedrijven die collegesamenvatting en 
tentamens verkopen. Het is aan het CvB om te kijken welke (juridische) stappen daartegen te 
ondernemen zijn. 

f. Met bovenstaande 2 aanvullingen (onder a en b) stemt de FR in met de OER van de BA van 
BSK. 
 

21. OER Bachelor LUC: 
a. In algemene zin geeft de FR complimenten op de OER, zeker m.b.t. de versobering van de 

leerdoelen. 
b. Bij artikel 2.2 is de Major Economics toegevoegd. De FR vraagt zich af of hier meer vakken 

voor komen, omdat het als Minor al amper te vullen is. Het FB geeft aan dat dit plannen zijn 
vanaf komend jaar en hiervoor docenten zullen worden aangetrokken.  

c. Volgens artikel 2.6 geldt de OER vanaf 1 september. De OER loopt hiermee gelijk met de 
inschrijving voor de opleiding, die per 1 september is. Het LUC start een week eerder met de 
introductieperiode. De FR vraagt zich af of dit geen problemen oplevert in geval van fraude. 
Het FB geeft aan dat er geen tentaminering plaats vindt, maar dat het alleen om een 
introductie gaat. 

d. De FR vraagt zich af waarom het aantal werkdagen voor het nakijken van 15 naar 10 is gezet in 
artikel 4.6.2/3 Het binnen 15 dagen nakijken lijkt al lastig te halen. Het FB geeft aan dat het 
LUC dit graag zou wil en het FB daar graag de ruimte aan geeft.  Indien er signalen zijn dat dit 
niet wordt gehaald, het punt volgend jaar in de FR terug komt. 

e. Artikel 4.10.3 geeft aan dat je alleen kunt afstuderen als je voor je opleiding en je huur hebt 
betaald. De FR vraagt zich af of dit laatste kan en wijst erop dat er problemen zijn met SEA 
Housing waar de student niet de dupe van mag worden. Het FB geeft aan dat het LUC een 
residentieel concept biedt, waar het wonen een inherent onderdeel van uit maakt, problemen 
met SEA Housing moeten zeker worden opgelost, maar student heeft wel zelf de 
verantwoordelijkheid om de huur te betalen. De FR vraagt zich af wat er met betrekking tot dit 
punt uit de OER in de huurcontracten is opgenomen en of dit vanuit juridisch oogpunt 
bekeken is. Het FB geeft aan dat zij dit aan Juridische Zaken (JZ) gaan voorleggen. Als het 
juridisch gezien kan dan stemt de FR met deze wijziging in. Indien JZ de toevoeging afraad, zal 
het eruit worden gehaald. Pascalle van Eerden geeft aan dat zij in het verslag opgenomen wil 
hebben dat zij persoonlijk vanuit moreel oogpunt niet instemt met dat studenten hun diploma 
niet krijgen als zij hun huur niet rond hebben. 
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f. De FR vraagt zich af waarom artikel 4.11.1 de Programme Board vervangen is voor Board of 
Examiners. Het FB geeft aan dat het aan de Examencommissie is om dit te bepalen, omdat de 
voorzitter van de examencommissie samen met de Dean het diploma ondertekent. 

g. In artikel 5.2 is het woord ‘ideally’ toegevoegd, de FR vraagt waarom. Het FB licht toe dat het 
hierbij gaat om aan studenten zo helder mogelijk te laten zien waar zij aan moeten denken bij 
‘proficiency in English’ en ‘proficiency in mathematics’. Het is uiteindelijk aan de 
toelatingscommissie om over de toelating te bepalen. 

h. Met betrekking tot 5.2.b. vraagt de FR of met een German Abitur Grade 11 niet 1 wordt 
bedoeld. Lopen de cijfers niet van 1 (hoogste) naar 6? Het FB zal dit nagaan. 

i. Met bovenstaande 2 punten (onder e en h) stemt de FR in met de OER van de BA van LUC. 
 

 
6. OER’en Masters BSK 
22. In alle drie de OER’en wordt artikel 4.4.2. aangepast in: ‘At least two examiners are present during 

an oral exam, unless the Board of Examiners or the examiner concerned has decided otherwise 
owing to special circumstances’, in het Nederlands: ‘Ten minste twee examinatoren zijn bij een 
mondeling tentamen aanwezig, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een 
bijzonder geval anders heeft bepaald.’ 

23. OER Master Public Administration: artikel 2.2. bevat een typo: ‘en’ wordt aangepast in ‘and’. 
24. De FR vraagt zich bij artikel 5.2.2. af waarom een Engelse toelatingstoets gedaan moet worden. Dit 

is van toepassing op studenten die van buiten LEI komen om te kunnen bekijken of hun niveau 
Engels voldoet. Van studenten die intern doorstromen geldt dat hun niveau Engels in de bachelor 
wordt behaald. 

25. De FR stemt, met bovenstaande aanpassingen, in met de OER’en van de 3 Masters van 
Bestuurskunde.  
 

 
7. OER Executive Master Cyber Security 
26. De FR heeft geen opmerkingen en stemt in met de OER van de Executive Master Cyber Security. 
 
 
8. W.v.t.t.k. 
27. De aanmeldingscijfers voor september 2014 liggen bij het LUC rond de 200 en bij BSK rond de 

240. 
28. Op 10 juli zal er voor personeelsleden een presentatie zijn m.b.t. de inrichting van het 

Wijnhavengebouw. 
 
 
9. Rondvraag 
29. De FR vraagt zich af wanneer de notitie over het benoemingenbeleid aan de orde komt. Het 

faculteitsbestuur geeft aan dat dit na het zomerreces op de agenda zal komen. 
30. De FR wil graag een overzicht hebben van de activiteiten die in LDE verband worden gedaan. Het 

faculteitsbestuur zal dit agenderen voor een volgende FR. 
 
 
10. Sluiting 
31. De decaan bedankt de huidige studentleden van de FR voor hun inzet. De decaan sluit de 

vergadering om 17.30 uur en nodigt iedereen uit voor de afsluitende borrel als dank voor de 
huidige FR leden en als verwelkoming van de nieuwe FR-leden. 

 

Plaats: Den Haag 

Datum: ………………………………… 

 

………………………    …………………..…. 

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


