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Verslag 30ste vergadering Faculteitsraad 18 november 2014 
 

Locatie:  Schouwburgstraat, zaal A.203 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Patrick Overeem, Henry Abbink, Fleur van der Gevel, Bjorn Oud en Simon 
van der Staaij 

Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo en Mikal Tseggai 

Staf Faculteitsbureau: Richard Molenkamp (agendapunt 4), Jorien Boesveld 
(bestuurssecretaris, notulen) 

Afwezig: Bernard Steunenberg, Laurens van Apeldoorn, Ann Marie Wilson en Brandon Zicha  

Toehoorders: Vincent Bongers (Weekblad Mare) en Marjolein Bouterse (UR) 

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

1. Opening 
1. De decaan, Jouke de Vries, opent de Faculteitsraadvergadering om 15.50 uur en heet de 

aanwezigen welkom. 
 
 
2. Vaststelling agenda  
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Concept-verslag FR 9 september 2014 
3. Tekstueel: er zijn tekstueel geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
4. Naar aanleiding van:  

-punt 5.a. Arbo en BHV: de FR vraagt of er al meer bekend is over de glazen panelen aan het Anna 
van Buerengebouw. Oosterloo geeft aan dat dit onderzocht is en dat er geen structurele problemen 
zijn geconstateerd en dat het FB de indruk heeft dat een luifel niet strikt noodzakelijk is. 

 
 
4. Financieel 
5. Richard Molenkamp, controller is uitgenodigd voor een toelichting op de aanpassing van de 

facultaire begroting 2015-2018 en de managementsamenvatting. 
-Aanpassing Facultaire begroting 2015-2018:  
6. De begroting is begin september in de FR aan de orde geweest en heeft een positief advies van de 

FR-leden gekregen. FEZ heeft echter aangegeven dat de middelen van CFI toekwamen aan 
Vastgoed en niet ingezet konden worden voor knelpunten en onderwijsvernieuwingen. Met het 
CvB is nu afgesproken dat FCDH incidenteel eenmalig een negatief resultaat neerzet waarbij de 
reserves van FCDH worden ingezet. Wel zijn in deze begroting door het CvB toegezegde middelen 
voor BSK nog niet opgenomen. Deze middelen komen pas vrij als vanuit BSK een nadere visie en 
uitwerking van de plannen van het instituut worden gegeven. Middels een brief bij de begroting is 
hier een eerste aanzet voor gedaan, een uitgewerkt plan volgt nog. Als het CvB daarmee akkoord 
gaat kan BSK dus extra middelen gaan inzetten. 

7. De FR vraagt zich af om welke knelpunten dit gaat en welke onderwijsvernieuwingen er niet door 
gaan. Het FB geeft aan dat ze zijn bedoeld voor bekende knelpunten: te weinig onderwijscapaciteit 
bij BSK en de grotere eigen invulling van het onderwijsprogramma  t.a.v. het verdienmodel (t.o.v. 
de inzet vanuit andere faculteiten). M.b.t. de onderwijsvernieuwingen waren er nog geen concrete 
plannen voor de inzet van de middelen. 

8. De FR vraagt zich af of de OLC betrokken moet worden bij de invulling van de gelden bij BSK. Het 
FB geeft aan dat het Instituutsbestuur BSK dit bepaald. Het FB heeft wel als kader meegegeven dat 
er meer functies met een onderzoekscomponent moeten komen, omdat er nu teveel pure 
docentfuncties zijn. Wat BSK nu inhoudelijk gaat versterken is aan het instituut zelf. 

-Management samenvatting Managementletter 2014: 
9. De managementletter wordt jaarlijks opgesteld door de afdeling Audit en Interne Controle (AIC) 

waarbij 4 processen worden bekeken: personeel, inkopen, projecten en overige baten. De 
managementletter is een hulpmiddel om te zien hoe het gaat er waarop gestuurd moet worden. 
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Algehele conclusie van de AIC is dat FCDH het goed doet en de interne beheersing op orde heeft. 
Wel zijn er een aantal verbeterpunten aangewezen. Bij inkopen wordt momenteel gekeken naar de 
mandaatregeling waarbij de grote instituten om meer ruimte, vergelijkbaar met instituten in 
andere faculteiten, hebben gevraagd. Bij projecten wordt de stamkaart niet altijd goed ingevuld en 
bij overige baten is de nascholing een aandachtspunt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
benodigde SAP-programma hiervoor nog niet beschikbaar is en de score daardoor negatief 
beïnvloed. 

10. De FR vraagt of er ergens nog financiële risico’s hierin zitten. Het FB geeft aan dat dit niet het geval 
is. De huidige mandaatstructuur was ingesteld op de kleinere centers en niet op de grote instituten. 
In grotere instituten bestaat een managementstructuur die meer ruimte toelaat, net als bij 
instituten van andere faculteiten, uiteraard binnen de universitaire kaders. Hieraan wordt een 
verantwoordingsstructuur gekoppeld. Voor de kleinere centers blijft de huidige mandaatregeling 
gehandhaafd. 

 
 
5. Mededelingen 
a. Inschrijvingscijfers 
11. BSK komt in totaal op 211 nieuwe bachelorstudenten en 214 masterstudenten (inclusief de REMA) 

en de MIRD heeft 40 inschrijvingen, een goed resultaat. LUC heeft 188 nieuwe eerstejaars. 
12. De FR vraagt zich af hoe het komt dat de inschrijvingen voor de MPS meer dan gehalveerd is. Het 

FB geeft aan niet precies te weten waar dit door komt. Deze master trok namelijk veel studenten uit 
die doelgroep. Er zijn geen directe gevolgen voor de master zelf. 

13. De FR constateert dat BSK iets gedaald is t.o.v. voorgaande jaren. Het FB geeft aan dat BSK wel op 
een goed niveau zit met hun aanmeldingen. Vorig jaar was er op meerdere plekken een piek te 
zien, die heeft waarschijnlijk te maken met het wegvallen van de basisbeurs vanaf september 2014. 

 
b. NSE resultaten 
14. De uitkomsten van Nationale Studenten Enquête worden momenteel geanalyseerd om te kijken 

welke verbeterpunten er voor FCDH zijn en welke daarvan op korte termijn kunnen worden 
aangepakt en welke met het nieuwe pand (Wijnhaven) kunnen worden opgelost. De FR zal een 
volgende vergadering worden geïnformeerd over de uitkomsten en acties. De FR wil daarbij graag 
ook een overzicht van de uitkomsten van de NSE ontvangen. 
 

c. Samenstelling Instituutsbestuur Bestuurskunde 
15. Per 1 september jl. heeft BSK een nieuw Instituutsbestuur. Dit bestuur is ingesteld voor 1 jaar, 

waarna een evaluatie volgt en wordt gekeken hoe verder wordt gegaan. De samenstelling is als 

volgt: Prof.dr. Kutsal Yesilkagit als Wetenschappelijk Directeur, Dr. Jelmer Schalk als waarnemend 

onderwijsdirecteur (i.v.m. de tijdelijke ziekte van de huidige OWD dr. Jaap van Donselaar), 

Prof.dr. Sandra Groeneveld als lid en portefeuillehouder Onderzoek en Graduate School, Dr. 

Caspar van den Berg als lid en portefeuillehouder internationalisering en externe betrekkingen. 

Nadine Stokkink, student-lid van het opleidingsbestuur van BSK, zit de vergaderingen van het IB 

met adviserende stem bij. 

d. Uitslag verkiezingen OLC van BSK en LUC 
16. De assessor meldt dat de verkiezingen goed verlopen zijn. De uitslag zal nog formeel door het FB 

worden vastgesteld. De opkomst bij LUC was voldoende. Bij BSK vielen de aantallen wat tegen bij 
zowel kandidatering als stemmers. De FR geeft aan ervaren te hebben dan de communicatie en 
facilitering rondom de verkiezingen goed was, het initiatief ligt bij de studenten zelf. 

 
e. Site visit Onderzoek Bestuurskunde 
17. Afgelopen week heeft de site visit m.b.t. de research evaluation bij BSK plaatsgevonden. De 

bevindingen van de commissie worden eind dit jaar verwacht in een conceptrapport. De eerste 
indruk is dat de commissie positief was, BSK kan waarschijnlijk goede commentaren tegemoet 
zien, maar dit moet nog een voorzichtige conclusie zijn, want er volgt dus nog een rapport. Het FB 
wil alle medewerkers die hebben meegewerkt aan de site visit hartelijk danken voor hun inzet. 

 
f. Verslag Graduate School heidag 
18. Recent is er een Graduate School heidag georganiseerd waarbij gediscussieerd is over de invulling 

van de Graduate School. FCDH is aanvankelijk vooral opgebouwd uit onderwijs. Het is belangrijk 
dat nu ook het onderzoeksprofiel van de faculteit verder wordt vormgegeven en de marketing 
daarbij wordt versterkt, want er gebeurt al veel, maar dit komt niet altijd goed naar voren. 
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19. De FR vraagt of er een plan kan worden voorgelegd met daarin een planning voor de vormgeving 
van de Graduate School. De Vries geeft aan dat er eerst nog een vervolgbijeenkomst nodig is, maar 
dat daarna zeker een plan volgt. 
 

g. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg CvB en bijeenkomst instellingsplan van 6 november 
20. Op 6 november heeft het FB gesproken met het CvB tijdens een tweejaarlijks Bestuurlijk Overleg. 

Daarbij is onder andere gesproken over de begroting, het onderwijs en onderzoek bij de faculteit. 
Ook is gesproken over de toekomst van het CFI en het CRK, twee belangrijke onderdelen van 
FCDH met bijzondere karakteristieken. Bij CRK zal een evaluatie komen waaruit een voorstel 
komt m.b.t. de verdere voortzetting onder een nieuw hoofd (huidige centerhoofd zal binnenkort 
met pensioen gaan). Voor CFI is een plan opgesteld hoe het center verder zal gaan na afloop van de 
subsidieperiode. 

21. Tevens is diezelfde dag een bijeenkomst geweest over het nieuwe universitaire instellingsplan. Een 
afvaardiging van het personeel van de verschillende onderdelen van de faculteit heeft daarbij met 
het CvB van gedachten gewisseld over het plan. Het CvB gaat alle faculteiten langs voor een 
dergelijk gesprek.  

22. De FR vraagt of zij het concept-instellingsplan toegestuurd kunnen krijgen. Het FB geeft aan dat 
dit zal worden gedaan. 

 
h. Wetenschappelijke integriteit in het onderwijsprogramma 
23. Het CvB is bezig met een universiteitsbrede inventarisatie op het gebied van wetenschappelijk 

integriteit in het onderwijsprogramma. Vanuit FCDH is hiervoor een memo opgesteld met een 
overzicht van de activiteiten die FCDH doen en stimuleren, die de FR ter informatie heeft 
ontvangen. 

24. Vanuit de FR wordt aangegeven dat ze nog een aantal zaken in het overzicht missen. Zo is Edwin 
Bakker lid van de ethische commissie ter beoordeling van onderzoeksvoorstellen op ethische 
vraagstukken en is Anne Christine de Haan daar secretaris van. Ook zijn er nog meer vakken 
waarin aandacht is voor wetenschappelijke integriteit. Het FB neemt deze zaken mee. 

 
 
i. Stand van zaken Executive Master Cyber Security 
25. Voor de tweede keer komt een accreditatiecommissie langs ter beoordeling van het programma. 

Hopelijk leidt dat deze keer tot een positieve beoordeling. Inmiddels zijn er 28 deelnemers, dus 
bedrijfseconomisch is alles goed. 

 
 
6. Studentenvoorzieningen 
26. Vanuit FR-lid Fleur van de Gevel zijn een aantal punten m.b.t. studentenvoorzieningen 

aangedragen. Het FB loopt deze per punt langs: 
27. Wijnhaven: stand van zaken bouw en mogelijkheid werkbezoek FR: de FR is benieuwd hoe het gaat 

met de bouw van het pand en of de opleverdatum gehaald zal gaan worden. Het FB geeft aan dat 
Vastgoed hierover optimistisch is, maar dat je het nooit helemaal zeker weet bij dit soort grote 
projecten in de binnenstad. Er was een bezwaar van omwonenden, maar dat is opgelost. Verder is 
in sommige delen asbest asbest aangetroffen, dit kost wat meer tijd. Er wordt nog steeds gekoerst 
op eind zomer 2016, zodat er het volgend academisch jaar gestart kan worden. Er is een webcam 
om de voorgang te bekijken en zodra het mogelijk is zal de FR worden rondgeleid. 

28. Studentenfaculteiten: meer computerfaciliteiten: Het aantal computers is momenteel niet toereikend 
voor het aantal studenten. Het FB ziet dit ook terug in de NSE. Vanuit het eigen budget zal de 
faculteit 20 computers bijplaatsen. Wel wil het FB met andere faculteiten die van de faculteiten in 
Den Haag gebruikmaken overleggen wat zij daaraan bijdragen. In Stichthage zijn ook 
computerruimtes die gebruikt worden voor studenten van I&E, statistieklessen BSK en LUC. 
Bekeken kan worden of op tijden dat deze zalen niet worden gebruikt, deze ook ingezet kunnen 
worden, bijvoorbeeld als scriptieatelier. De FR vraagt in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van 
de laptops van CPL. Het FB geeft aan dat deze voor de trainees zijn en dat het beter is om vaste 
computers neer te zetten dan te moeten controleren op het verhuur. Bij LUC gaat men ervan uit 
dat studenten hun eigen laptop hebben en LUC verzorgt de eigen vormgeving van de leeromgeving 
in het Anna van Buerengebouw. 

29. College locaties Bestuurskunde: Vanuit de studenten wordt ervaren dat de Kloosterkerk geen 
geschikte locatie voor colleges is. De slechte akoestiek en de banken zorgen voor onvoldoende 
mogelijkheden voor interactie met de docent en geven geen professionele sfeer. New Babylon 
wordt daarentegen ervaren als erg prettig. Het verzoek is daarom om zoveel mogelijk de 
Kloosterkerk te vermijden en zoveel mogelijk gebruik te maken van New Babylon. Het FB neemt 
dit mee en zal het onder de aandacht brengen bij Vastgoed die het verhuur regelt, de uitkomst zal 
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worden teruggekoppeld aan de FR. Het FB vraagt of studenten bezwaar hebben tegen het gebruik 
van streaming waarbij studenten in verschillende zalen hetzelfde college volgen. Persoonlijk vinden 
de studenten dit geen probleem, maar zij weten niet in hoeverre dit voor alle studenten geldt. 
Vanuit de personeelsleden wordt aangegeven dat docenten hier niet voor zijn, omdat er dan geen 
interactie en oogcontact is wat het leereffect niet ten goede komt. De instituutsraad bij BSK heeft 
aangegeven dat zij graag meer voorrang willen hebben bij het gebruik van het auditorium op de 
Schouwburgstraat voor het geven van colleges. Oosterloo wil graag kijken om wat voor soort 
gevallen dit gaat, maar geeft aan dat het voorlopig nog woekeren met de ruimte is. 

 
 
7. Kiesstelsel FR: personenstelsel of lijstenstelsel 
30. Vanuit de FR is gevraagd om te kijken of de FR over kon stappen van een personenstelsel naar een 

lijstenstelsel. In de notitie wordt uiteengezet welke stelsels er binnen de verschillende faculteiten 
wordt gehanteerd en wat de ervaringen daarmee zijn. Het is aan de FR zelf om te bepalen welk 
systeem zij willen hanteren. Het FB wil graag aan de hand van de notitie het debat aangaan. Het FB 
vindt het belangrijk dat daarbij goed gekeken wordt naar wat nodig is voor deze groeiende 
organisatie en dat alle onderdelen van de faculteit gerepresenteerd kunnen zijn in de FR voor een 
zo breed mogelijk draagvlak. 

31. Vanuit de studentleden wordt aangegeven dat een partijenstelsel het voordeel heeft van 
kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en het voorbereiden van de agenda’s. En er zijn 
korte lijntjes met de UR. Er zijn op dit moment twee instituten in Den Haag en niet echt een 
cultuur waar partijen zich manifesteren. De twee LUC  studenten zijn niet bekend met de partijen 
en van mening dat het voor hen niets toevoegt en voor polarisatie zorgt. De voordelen van een 
lijstenstelsel kunnen ook gelden voor een personenstelsel als je op de achtergrond een partij 
aanhangt. Het huidige personenstelsel laat lidmaatschap van een partij wel toe. Daarbij wordt de 
controlefunctie (m.b.t. participatie van raadsleden) die wordt toegeschreven aan een partij in het 
huidige stelsel verzorgt door FB en bestuurssecretaris. Ook mis je in een partijenstelsel kandidaten 
die zichzelf willen profileren op een bepaald terrein. Het idee achter het lijstenstelsel is mooi, maar 
dat het met de huidige samenstelling en formaat van FCDH minder goed tot uiting zal komen. 
Drie van de vier studentleden zijn voor het handhaven van het huidige personenstelsel. 

32. Vanuit de personeelsleden wordt aangegeven dat het gezien de diversiteit in de organisatie niet 
verstandig is om over te stappen naar een lijstenstelsel. Een lijst van medewerkers per instituut is 
niet wenselijk en kan zorgen voor politisering. Ook een koppeling van partijen met vakbonden is 
niet goed. Twee van de personeelsleden hebben geen uitgesproken mening en de andere twee zijn 
tegen de overstap. 

33. De FR besluit om voor zowel de studentgeleding als de personeelsgeleding het huidige 
personenstelsel te blijven hanteren. 

 
 
8. W.v.t.t.k. 
34. Verkiezingen: De FR geeft aan dat de stemprocedures alleen in het Nederlands zijn. Het FB zal dit 

aangeven bij het Centrale Stembureau die de verkiezingen uitzet. 
35. Trainers OLC studentleden: De assessor geeft aan dat er sinds dit jaar ook trainers voor de 

studentleden van de OLC’s zijn. Bob van de Mortel is dit voor FCDH. 
36. FR lid Patrick Overeem geeft aan dat het hem opvalt dat er in de universiteit veel onnodig zakelijk 

taalgebruik wordt gehanteerd. Voorbeeld is bijvoorbeeld het gebruik van het woord ‘business case’ 
terwijl het eigenlijk een plan is voor een nieuw initiatief zoals het openen van een studentenbalie. 
Overeem vraagt aandacht van het FB voor het hanteren van taalgebruik die beter past bij een 
universitaire instelling. Het FB deelt deze analyse en zal hier meer op gaan letten. 

 
 
9. Rondvraag 
37. International Studies: IS maakt gebruik van de voorzieningen in Den Haag en is net zo groot als de 

gehele faculteit, is er een agenda waarin IS onder FCDH gaat vallen? Het FB geeft aan dat IS onder 
FGW valt en dat dit niet zal veranderen. De Haagse locatie van universiteit Leiden is een platform 
waarop verschillende faculteiten kunnen acteren. FGW, FdR en W&N bieden opleidingen aan. 
FCDH zit als faculteit in Den Haag en heeft plannen om zichzelf de komende periode te 
verstevigen met nieuwe opleidingen en instituten. 

38. De FR wil weten waar IS studenten terecht kunnen als zij tegen dingen m.b.t. de faciliteiten 
aanlopen. Het FB meldt dat de assessor van FCDH nauw contact heeft met de assessor van FGW 
en dat IS studenten weten dat ze altijd terecht kunnen op onze faculteit met vragen die dan in 
overleg met FGW worden opgepakt. Het FB geeft aan dat er m.b.t. de participatie van andere 
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faculteiten in Den Haag wordt nagedacht over alle bijbehorende zaken (zoals faciliteiten, 
huisvesting e.d.). 

 
 
10. Sluiting 
39. De decaan sluit de vergadering om 17.30 uur met de mededeling dat er een kerstborrel voor de FR 

zal worden georganiseerd aansluitend op de laatste FR vergadering van dit jaar. 
 
 
 

Plaats: Den Haag 

Datum: ………………………………… 

 

………………………    …………………..…. 

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


