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Verslag 1ste vergadering Faculteitsraad 10 mei 2011 

 

Locatie:  Stichthage, zaal Plein 

Tijdstip:  10.30-12.30 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Constant Hijzen, Marianne Derksen, Danny Damen, Lisa van 

’t Groenewout, Eline Severijnen 

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

Secretaris: Frederiek Lommen 

Notulist: Maria Langeler 

Afwezig: Chris Goto-Jones (met kennisgeving)  

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

 

I.  Opening 

1. De Vries opent de eerste Faculteitsraadvergadering om 10.30 uur en meldt dat dit een heugelijk feit is. 

2. Decaan merkt op dat Goto-Jones door persoonlijke omstandigheden verhinderd is de vergadering bij te 

wonen.  

3. Een uitvoerige kennismakingsronde vindt plaats. 

4. Dikker Hupkes zet de taakverdeling binnen de FR-leden uiteen: 

- Voorzitter = Dikker Hupkes 

- Secretaris = Severijnen 

- Lid externe betrekkingen/bb = Damen 

- Vice voorzitter = ’t Groenewout 

5. De spreekvoertaal die gehanteerd wordt binnen de FR is Nederlands. Maar vraagstukken kunnen ook in het 

Engels aan de orde komen; m.a.w. tweetaligheid wordt gehanteerd.  

6. De Vries merkt op dat benchmarking een prima methode is om te leren van de andere faculteiten. Maar 

soms is het noodzakelijk om toch zelf iets van scratch op te bouwen.  

7. De Vries meldt dat de drie pijlers van CDH zijn: 

- LUC 

- School of Governance/Bestuurskunde 

- Leidse Faculteiten kunnen opleidingen aanbieden en deze laten faciliteren door CDH 

 

II.  Vaststelling agenda 

8. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

III.  Faculteitsreglement 

9. Het reglement, dat is vastgesteld door het CvB op 28 september 2010, wordt besproken.  

10. Het reglement dient te worden aangepast aan de huidige situatie binnen CDH en door de FR te worden 

vastgesteld.  

11. Decaan merkt op dat art. 28 (Instemming) en art. 29 (Advies) de belangrijkste artikelen voor de positie van 

de Raad zijn.  

12. De FR stelt vragen bij het reglement / de procedure die gevolgd wordt � is onvoldoende duidelijk. In de FR 

leeft twijfel over de status van het document (is het daadwerkelijk van kracht). Het FB stelt dat het reglement 

in werking is getreden en dat het niet anders kan dan daar naar te handelen. 

13. Decaan vindt dat de status van het reglement glashelder is vanuit bestuurlijk perspectief.  
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14. Dikker Hupkes merkt op dat m.b.t. de regeling van opleidingscommissie formeel het wettelijke proces nog 

doorlopen moet worden met de opleidingscommissie van LUC; LUC heeft nu een eigen opleidingcie. Met 

Bestuurskunde moet ook rekening gehouden worden in het reglement.  

15. Oosterloo benadrukt dat het LUC en de faculteit alles in harmonie geregeld hebben en dat met de komst van 

Bestuurskunde inderdaad aanpassingen in het faculteitsreglement moeten plaatsvinden. Dubbelingen 

moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.  

16. In de FR-vergadering van 21 juni a.s. zal er een besluit genomen worden over OER LUC. 

17. Afgesproken wordt dat met de FR gesproken zal worden, zodat beide partijen tot overeenstemming komen 

m.b.t. het FR-reglement.  

 

IV Gemeenschappelijke regeling International Studies  

18. Besproken wordt de conceptnotitie gemeenschappelijke regeling IS d.d. 17 maart 2011.  

19. De FR moet hier om advies gevraagd (artikel 28) worden en niet om instemming (zoals nu op de agenda 

vermeld staat). Het advies dat gegeven moet worden betreft het gezamenlijke gebruik van een CROHO-

nummer voor twee programma’s op basis van de bijgevoegde gemeenschappelijke regeling. Dit is een 

bestuurlijke administratieve oplossing. 

20. FR heeft FB een mail/brief d.d. 5 mei 2011 gestuurd, waarin zij vragen om informatie m.b.t. achtergrond en 

doelstelling van de opleiding IS. In de brief van 5 mei hebben zij een aantal vragen geformuleerd.  

** Doelstellingen en achtergrond van IS: 

- Hoe kan CDH zich meer profileren in Den Haag; onderdeel van totale strategie 

- UL Internationale studies in Den Haag aanbieden 

- Verwachtingen zijn hoog gespannen; Richard Griffiths heeft programma ontwikkeld.  

- De groei / bestaansrecht van CDH is ook afhankelijk om IS (o.a. huisvesting/colleges e.d.) naar Den 

Haag te halen.  

** Inhoud en uitvoering van IS: 

- Doelgroep = nieuwe studenten die geïnteresseerd zijn in Area Studies en Internationale betrekkingen., 

geschiedenis, cultuur en taal van bepaalde regio’s.  

- De opleidingen van het LUC en IS dienen elkaar niet in de wielen rijden. Decaan merkt op dat hier 

inderdaad voor gewaakt moet worden. Communicatie en voorlichting zijn dan ook van groot belang 

richting studenten; de verschillen moeten voor iedereen helder zijn. Bij het CvB is deze zorg ook bekend.  

- De opleiding IS gaat 1 september 2010 van start. Locaties: Stichthage en Casuariestraat (voor onderwijs). 

De locatie op de Lange Voorhout blijft voor het LUC! In 2013 gaat het LUC naar Anna van Burenplein 

en dan is huisvesting en onderwijs van LUC onder één dak.  

- Er zal ook personeel, o.a. Richard Griffiths en Willem Vogelsang, uit Leiden naar Den Haag m.b.t. IS 

komen.  

** Institutionele inbedding 

- Het CvB heeft ingestemd met de conceptregeling en is een grote voorstander om IS in Den Haag te 

plaatsen. Ook zij zijn van mening dat de gemeenschappelijke regeling er moet komen. Het wachten van 

het CvB is tot de faculteiten (GW en CDH) gereed zijn.  

- IS wordt gefaciliteerd door Den Haag, maar valt onder GW-bestuur. 

- Het onderwerp Welke formele en praktische gevolgen heeft het als IS onder hetzelfde CROHO-nummer als 

LUC valt, op basis van de relevante regeling is voor de FR het belangrijkste punt van gesprek. De FR wil 

hier meer informatie over ontvangen. De Vries zegt toe e.e.a. te sturen! In het kader van een her-

accrediatie over enkele jaren kan besloten worden voor IS een toets nieuwe opleiding te starten.  

- Het curriculum IS zal door Lommen aan de FR toegestuurd worden.  
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- Het gaat om twee onderscheiden programma’s binnen het domein LA&S die administratief onder één 

CROHO-nummer vallen.  

- De Vries zegt toe de rapporten van de twee externe Amerikaanse deskundigen, die onderzoek gedaan 

hebben naar IS, toe te sturen naar het FR.  

21. Afgesproken wordt dat de FR hun advies schriftelijk naar het FB zal sturen ruim voor de eerstvolgende FR-

vergadering, die gepland staat op 21 juni a.s.  

 

V. Bijzondere leerstoel VPB (= Vereniging van Particuliere Beveiligingorganisaties) 

22. De advertentietekst d.d. 22 maart 2001 en het wenselijkheidrapport zijn ter informatie.  

23. Het CvB en Raad van Decanen hebben groen licht gegeven voor het instellen van bovengenoemde leerstoel.  

24. Er is een BAC (= BenoemingsAdviesCommissie) ingesteld, bestaande uit: De Vries (vz), Steunenberg, 

Bakker, Hoelscher en Joustra. 27 juni zal de BAC bijeenkomen.  

 

VI.  Ontwikkeling Faculteit 

25. De actielijst van AZ wordt ter kennisgeving aangenomen. 

26. De nulsituatie genoemd op pagina 15 in het plan Faculteitsbureau d.d. 17 maart 2011 wordt vastgesteld. FR 

ondersteunt de analyse zoals in de nota is beschreven.  

27. Oosterloo licht toe dat de functionarissen en medewerkers uit de support office van de campus geplaatst zijn 

in het nieuwe faculteitsbureau (zie organogram op blz. 15). Het FR geeft te kennen dat het organogram op 

bladzijde 15 helder is en stemt in met de verdere ontwikkeling.  

a. 28 Met betrekking tot communicatie/marketing wordt opgemerkt dat er in art. 16 van het 

reglement een aanvulling moet plaatsvinden. 

 

VII. Bestuurskunde 

28. De Vries geeft toelichting op de notitie ‘tussenrapportage Taskforce Bestuurskunde d.d. 31 maart 2011’. 

29. Zoals inmiddels bekend is zal Bestuurskunde naar Den Haag komen; deze wens is ook afkomstig vanuit het 

departement BSK.  

30. De verhuizing zal gefaseerd plaatsvinden: de kwartiermakers zullen eerst naar Den Haag (Stichthage) komen 

en per 1 september 2012 vindt daadwerkelijk de integrale verhuizing van BSK naar de Casuarie straat plaats.  

31. De masteropleidingen zullen al in februari 2012 in Den Haag starten. 

32. Een nauwkeurige planning over de verhuizing van BSK naar Den Haag zal in de eerstvolgende Taskforce 

rapportage uitvoerig verwoord worden. 

33. Zo ook hebben IS en Bestuurskunde contact met elkaar, gezien het feit dat van beide de vestigingsplaats Den 

Haag wordt.  

34. De assessor van CDH zal contact opnemen met de assessor van FSW i.v.m. ‘overdragen’ studenten van 

Leiden naar Den Haag.  

 

VIII.  W.v.t.t.k 

35. Er moeten afspraken gemaakt worden m.b.t. het Reglement van Orde. Dit punt zal op de eerstvolgende FR-

agenda geplaatst worden (21-6-2011). Lommen zal een conceptvoorstel maken en dit tijdig sturen naar de 

FR. 

36. Het vergaderschema voor de Faculteitsraadvergaderingen wordt uitgereikt. De data voor 2011 zijn: 21 juni; 6 

september; 25 oktober; 6 december. Tijdstip: 10.00-10.30 uur in zaal Babylon op Stichthage. Zo ook zijn de 

data voor 2012 al bekend. Gevraagd wordt om de agenda voor deze vergadering vrij te maken. De studenten 

geven te kennen dat het soms moeilijk is, vanwege verplichting colleges. De decaan zal contact opnemen met 

het LUC en dispensatie voor FR-studenten aan de orde stellen.  
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37. De agendapunten voor de vergadering van 21 juni zijn: OER/LUC; gemeenschappelijke regeling FCDH-FdG; 

Leerstoel VPB; Reglement van Orde; Financiën BFR1 + prognose; kortingen eerste geldstroom.  

 

IX. Sluiting 

38. De Vries sluit om 12.30 uur de vergadering. 

 

………………………   ………………… …. 

Prof.dr. J. de Vries   drs. F.H.A. Lommen 

 

Plaats: Den Haag 

Datum: ………………………………… 

 


