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Verslag 12de vergadering Faculteitsraad 3 juli 2012 

 

Locatie:  Stichthage, zaal Babylon 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

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

Groenewout, Danny Damen, Patrick Overeem (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).  

Toehoorders: Christian van de Woude, Erik Chen en Lucas Negenman 

Ann Wilson (bij agendapunt 5) 

Afwezig: Chris Goto-Jones, Christa Goudriaan (toegevoegd lid). 

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

 

I.  Opening 

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

2. Ann Wilson van het LUC is aanwezig bij de vergadering in verband met de behandeling van de OER LUC 

(agendapunt 5). 

3. Christian van de Woude, assessor collegejaar 2012-2013 en twee studentleden die vanaf 1 september 2012 zitting 

hebben in de FR, Lucas Negenman en Erik Chen worden als toehoorders welkom geheten bij de vergadering.  

 

II. Vaststelling agenda  

4. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5. Tijdens de FR-vergadering op 4 september zal worden gesproken over het Living Lab. Gideon Shimshon zal bij 

deze vergadering aanwezig zijn om een presentatie te geven en vragen te beantwoorden.  

 

III. Concept-verslag FR 22 mei 2012 

6. Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

IV.  Mededelingen. 

7. De FR heeft geen vragen over de Leerstoel International Governance. Deze leerstoel staat los van de Leerstoel 

Public Affairs.(a) 

8. De aanmeldingsprocedure voor de verschillende opleidingen van de FCDH is nog gaande. Er kan een update 

worden gegeven over de vooraanmeldingscijfers. Voor de bachelor van Bestuurskunde hebben zich inmiddels 

120 studenten aangemeld en voor de master 181. Het geven van een duidelijk overzicht van de 

vooraanmeldingscijfers van het LUC en International Studies is lastig omdat de cijfers door het gedeelde 

CROHO-nummer worden gecombineerd in het telbestand Studielink. De opleiding Liberal Arts and Sciences 

waaronder beide opleidingen vallen heeft gezamenlijk 308 aanmeldingen. Hierbij kan worden opgemerkt dat het 

LUC op dit moment 117 geaccepteerde inschrijvingen heeft. Deze LUC studenten hebben zich nog lang niet 

allemaal in Studielink ingeschreven. International Studies heeft rond de 300-325 aanmeldingen.  

9. In het rapport en jaarplan arbo en milieu wordt de Dienstraad nog genoemd. Dit moet worden vervangen door 

“Faculteitsraad”. Oosterloo merkt op dat er goede stappen zijn gezet en de prestaties beter worden. Het 
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energiegebruik kan echter nauwelijks worden gestuurd. De FR merkt op dat de personeelsgeleding op grond van 

artikel 145 Faculteitsreglement instemmingsrecht heeft ten aanzien van het jaarplan arbo en milieu. Het volgende 

jaar moet dit wel in acht worden genomen. Oosterloo stelt voor om Arbo-zaken onder bedrijfsvoering als een 

vast punt op de agenda voor de FR-vergaderingen te plaatsen.  

10. Preventiemedewerkers zullen binnenkort een controle uitvoeren op veiligheid van kleine elektrische apparaten. 

11. Op 19 september 2012 zal het gebouw aan de Schouwburgstraat feestelijk worden geopend door Z.K.H. Prins 

Willem Alexander. Op 20 september zal een conferentie plaatsvinden in het kader van de openingsfestiviteiten. 

 

V. OER LUC 

12. Ann Wilson is aanwezig om als hoofd van de SSC de OER LUC toe te lichten. 

13. In de standaard OER is door LUC een aantal aanpassingen gemaakt. De SSC van het LUC zal een handboek 

opstellen waarin een beschrijving is opgenomen van de eindtermen. 

14. De volgende tekstuele aanpassingen worden voorgesteld:  

- de nummering wordt aangepast 

- aan artikel 1.2 sub f wordt de link naar de e-prospectus toegevoegd 

- aan artikel 3.2.1 wordt “at” (the College) toegevoegd 

- aan artikel 4.8.2 wordt toegevoegd “by the student” 

15. De Faculteitsraad vindt het opmerkelijk dat politieke ambities zoals “protest against injustice” in artikel 2.3.6. in 

de OER staan. 

16. Ann Wilson merkt op dat met “succesfully complete” zoals in artikel 4.1.2 wordt bedoeld dat het gaat om het 

“ingeleverd hebben van het werk” niet om een behaalde voldoende. Daarnaast verklaart zij dat een examination 

een toets kan zijn of een paper. 

17. De Faculteitsraad doet de aanbeveling om de bepalingen over het nakijken van examens in het studenten 

handboek van het LUC te wijzigen naar 15 werkdagen zodat dit overeenkomt met de in artikel 4.6.3 van de OER 

genoemde termijn. 

18. De Major International Development is niet tijdig in het Leids Register ingeschreven. Er zal worden geprobeerd 

dit nog te wijzigen. De verwachting is echter niet dat dit zal lukken. De Faculteitsraad vraagt hiermee haast te 

maken, omdat studenten van plan zijn zich voor deze major in te schrijven. 

19. De Faculteitsraad adviseert om in de OER onder artikel 4.11.1 te bepalen onder welke voorwaarden een student 

een Ba of Bsc titel krijgt. Hierover zal met Chris Goto-Jones worden gesproken. 

20. De Faculteitsraad stemt, met bovenstaande tekstuele aanpassingen, in met de OER LUC met uitzondering van 

artikel 4.11. De Faculteitsraad wil eerst meer informatie ten aanzien van het toekennen van het judicium “cum 

laude” vanaf een 6.0, “Magna en Summa Cum Laude” vanaf respectievelijk 7,5 en 8.5. Hierover zal meer 

informatie worden ingewonnen en artikel 4.11 zal zonodig worden gewijzigd. Tijdens de FR-vergadering van 4 

september zal dit artikel opnieuw besproken worden en ter instemming aan de Raad worden voorgelegd. 

 

VI. Studiebegeleidingsplan 

21. Door het CvB is bepaald dat er een studiebegeleidingsplan moet worden opgesteld. Door FCDH is een nulmeting 

uitgevoerd die heeft geresulteerd in het plan. Het Faculteitsbestuur van FCDH vindt instemming van de FR met 

dit plan belangrijk.  

22. Het is de verwachting dat het plan met het huidige aantal fte kan worden uitgevoerd. Het is wenselijk om uitval 

te voorkomen in het kader van de Zijlstra-afspraken. Het CvB heeft middelen gereserveerd om uitvoer te kunnen 

geven aan de Zijlstra-afspraken.  
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23. De Faculteitsraad is positief over het studiebegeleidingsplan en stemt ermee in. 

24. Het Faculteitsbestuur merkt op dat de Faculteit der Geesteswetenschappen verantwoordelijk is voor de kwaliteit 

van de opleiding International Studies.  

 

VII.  W.v.t.t.k. 

25. Van der Donk meldt dat de Faculteit Campus Den Haag niet het juiste aantal maanden voor de 

bestuursvergoeding toegekend heeft gekregen. Zodra zij wel het juiste aantal maanden heeft gekregen zal zij de 

vergoeding aan de studentleden van de FR overmaken. 

 

VIII. Rondvraag 

26. De proefinstellingsaudit is als zeer leerzaam ervaren. Gebleken is dat de CvB-doelstellingen onvoldoende worden 

besproken met “de werkvloer”. Er zal een vervolgtraject worden ingezet. Over onderdelen van de tekst van de 

zelfstudie zal met de Faculteiten (en ook de Faculteitsraden) worden gesproken. De planning hiervoor is als 

volgt: in augustus zullen de eerste stukken worden verstuurd, het bezoek van de Commissie staat gepland voor 

januari 2013 en in februari 2013 zullen thematische of facultaire trails worden uitgezet.  

27. De Faculteitsraad vraagt zich af hoe het staat met actiepunt twee van de actiepuntlijst: inrichting Board of Studies 

en verhouding t.o.v. Dean LUC. Het Faculteitsbestuur geeft aan dat momenteel binnen LUC gewerkt wordt aan 

een nieuwe structuur. Zodra dit document binnen LUC en met het bestuur besproken is zal de Faculteitsraad dit 

ontvangen. 

28. Binnenkort zal er weer een vragenlijst voor de personeelsmonitor worden verzonden. Oosterloo zal hierover 

meer vertellen tijdens de FR-vergadering op 4 september 2012. 

29. De FR acht het wenselijk als LUC-studenten ervan op de hoogte worden gesteld dat de major International 

Governance vooralsnog onder Governance valt als gevolg van het niet tijdig aanpassen van het Leids Register. 

Eline Severijnen zal hierover een mail sturen aan Ann Wilson en Chris Goto-Jones.  

 

VIII.  Sluiting 

30. De Vries bedankt de studentleden Eline, Christa, Danny en Lisa voor hun inzet voor de faculteitsraad en biedt 

hen en de rest van de raadsleden als dank een borrel aan in het restaurant van Stichthage na afloop van de 

vergadering.  

31. De decaan 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: ………………………………… 
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ACTIELIJST  

 

Nr. ACTIE WIE DATUM 

1 Website inrichten voor plaatsen jaarkalender en 

verslagen en agenda’s faculteitsraad 

Oosterloo 

Lommen 

z.s.m. 

2 Uitzoeken regelingen inrichting Board of Studies 

LUC verhouding t.o.v. Dean LUC/Structure LUC 

De Vries/ Goto 

Jones 

Boesveld 

z.s.m. 

3 Informatie inwinnen over artikel 4.11 OER LUC en 

zonodig wijzigen. Daarna aan de FR voorleggen 

 FR 4 september 

4 Vragenlijst Personeelsmonitor Agenderen Oosterloo 

Boesveld 

FR 4 september 

 


