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Verslag 10de vergadering Faculteitsraad 10 april 2012 

 

Locatie:  Stichthage, zaal Babylon 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Marianne Derksen, Lisa van ’t Groenewout, Eline Severijnen, 

Patrick Overeem (toegevoegd lid), Christa Goudriaan (toegevoegd lid) 

Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Bernard Steunenberg, Britt van der Donk. 

Jorien Boesveld (waarnemend bestuurssecretaris), Anne Christine de Haan (notulen/ ambtelijk 

secretaris).  

Afwezig: Danny Damen, Constant Hijzen, Chris Goto-Jones 

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

 

I.  Opening 

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

 

II. Vaststelling agenda  

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

III. Concept-verslag FR 28 februari 2012 

3. Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 

- De Faculteitsraad wil meer duidelijkheid krijgen over de faciliteiten in de Casuariestraat. De raadsleden 

zullen hierover een brief aan het Faculteitsbestuur sturen. 

- International Studies heeft inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen. Het Faculteitsbestuur van de Faculteit 

Campus Den Haag heeft het College van Bestuur gevraagd om het Faculteitsbestuur te helpen bij het 

aanpakken van problemen die ontstaan als gevolg van de hoge aantallen aanmeldingen voor International 

Studies. 

 

IV. Mededelingen  

5. Alle Universiteiten hebben zich positief uitgesproken over de verplaatsing van de opleiding Bestuurskunde naar 

Den Haag.(a) 

6. Het College van Bestuur heeft ingestemd met het Faculteitsbureauplan. Indien de studentenaantallen in de 

toekomst zullen toenemen, zal het plan wellicht weer worden aangepast. De inhoud van het plan zal in eerste 

instantie via de hoofden van de Centers en de Faculteitsraad worden gecommuniceerd. Er moet op termijn een 

implementatieplan worden geschreven voor het Faculteitsbureau. Eerst zal Oosterloo de veranderingen en taken 

met de medewerkers van het Faculteitsbureau bespreken.(b) 

7. Vanaf september 2012 zal een nieuwe assessor in het Faculteitsbestuur zitting nemen. De sollicitatieprocedure is 

inmiddels gestart. De nieuwe assessor zal worden aangesteld voor min. 8 en max. 12 uur per week. Het 

takenpakket en aantal uren zal in overleg met de kandidaat worden vastgesteld.(c) 

8. Er is een aantal commissies ingesteld bij de FCDH. De FR merkt op dat Cissie Fu zitting heeft in de Board of 

Studies en vraagt zich af of het juist is dat zij en niet Chris Goto-Jones deze functie bekleed en vraagt zich af wat 
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de positie van Goto-Jones precies is in verhouding tot de Board of Studies. Het FB FCDH merkt op dat de 

mandaatregeling van toepassing kan zijn. Het FB FCDH zal dit nog nader uitzoeken.(d) 

9. De Universiteit heeft het programma van het Honours Program gewijzigd en wil met name overkoepelende 

programma’s aanbieden. Als gevolg daarvan zal er dit jaar geen Honours Class van Bestuurskunde met 

Politicologie worden georganiseerd.(e) 

10. Er is een gezamenlijke notitie opgesteld van de Strategische Alliantie LDE. Voor FCDH zijn vooral het LDE 

Centre for Governance en het Centre for Sustainability van belang. Het FB FCDH merkt op dat het een politiek 

spel is en dat het lastig is aan te geven hoe het verloop zal zijn. 

 

V. OER-en BSK 

11. Het FB FCDH verontschuldigt zich voor de vertraging met het opstellen van de OER-en van het LUC. Redenen 

voor de vertraging zijn onder andere dat het opstellen van de LUC-businesscase en de aanvraag van het 

Keurmerk kleinschalig onderwijs veel tijd hebben gekost. De OER-en van het LUC zullen tijdens de FR-

vergadering op 22 mei 2012 worden behandeld.  

12. Tijdens de vergadering met de Opleidingscommissie van BSK is een aantal wijzigingen van de OER-en 

besproken. Een aantal wijzigen zijn nog niet in de nieuwste versie van de OER-en opgenomen. De FR stelt voor 

om de OER-en op de volgende punten aan te passen: 

- In de OER van de Master Public Administration moet het aantal studiepunten van de scriptie worden veranderd 

naar 20 ECTS. 

- Artikel 2.3.15 moet worden ‘en/of’ het lopen van stages. 

- De FR zou het op prijs stellen dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het tijdstip en de datum van 

het inzien van examens de verantwoordelijkheid is van de examencommissie en wordt (buiten de OER om) 

gemandateerd aan de examinator (art. 4.8.5 OER) 

13. Gevonden taalfouten in de OER-en zullen door FR-lid Overeem per mail aan het FB CDH (Steunenberg) 

worden gestuurd.  

 

VI.  W.v.t.t.k. 

14. De vooraanmeldingscijfers zijn bekend. International studies 300 en Bestuurskunde 30% meer aanmeldingen 

dan afgelopen jaar. Het LUC heeft op dit moment rond de 100 aanmeldingen, maar de precieze aantallen worden 

nagevraagd bij Goto-Jones en doorgestuurd aan de raadsleden. 

15. Het toegangspassensysteem in Stichthage is ingevoerd door de gebouwbeheerder. Het pand heeft meerdere 

gebruikers waardoor strenger toezicht nodig is. Voor studenten, cursisten en bezoekers is het passensysteem 

lastig. Het FB FCDH stelt voor om het systeem na een paar maanden te evalueren. 

16. De stukken van het FB en de FR zullen zo spoedig mogelijk op een website worden geplaatst die voor alle 

studenten en medewerkers van de FCDH toegankelijk is. 

17. Het verslag van de vergaderingen van de FR zal eerder aan de FR-leden worden toegestuurd. 

18. De verhuizing van Bestuurskunde zal in de laatste twee weken van juli worden uitgevoerd. 

 

VII.  Rondvraag 

19. Geen 
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VIII.  Sluiting 

20. De Vries sluit de vergadering om 17.15 uur.  

 

………………………   ………………… …. 

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

 

      ………………………. 

      A.M.C. de Haan LL.M., ambtelijk secretaris 

 

Plaats: Den Haag     

Datum: ………………………………… 

 

ACTIELIJST  

 

Nr. ACTIE WIE DATUM Gereed  

1 Website inrichten voor plaatsen jaarkalender en 

verslagen en agenda’s faculteitsraad 

Oosterloo 

Lommen 

z.s.m.  

2 Agenderen Living Lab (financiën) De Vries t.z.t.  

3 Uitzoeken regelingen inrichting Board of Studies 

LUC 

De Vries 

Boesveld 

  

4 Vraag uit FR: wat zijn de gevolgen voor FCDH voor 

het niet overkomen van Archeologie naar FSW? 

FB FR 22 mei  

 


