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Verslag 3de vergadering Faculteitsraad 4 juli 2011 

 

Locatie:  Stichthage, zaal Noordeinde  

Tijdstip:  09.30-10.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Constant Hijzen, Danny Damen, Lisa van ’t 

Groenewout  

Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Chris Goto-Jones 

Secretaris: Frederiek Lommen 

Notulist: Maria Langeler 

 

Afwezig: 

 

Marianne Derksen (met kennisgeving), Eline Severijnen (met kennisgeving), Britt 

van der Donk (met kennisgeving) 

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

I.  Opening 

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 09.30 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

II. Vastelling agenda  

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

III. Concept-verslag FR 15 juni 2011  

3. Het FR-verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De actielijst wordt doorgenomen en up to date gemaakt, waar 

mogelijk.  

 

IV. Mededelingen 

4. De Vries meldt dat de Europese Unie 5,7 miljoen heeft toegekend aan de UL/Faculteit Campus Den Haag t.b.v. 

Living Lab The Hague. In het LL werken studenten en onderzoekers van de UL samen met collega’s en 

vertegenwoordigers van internationale organisaties, bedrijven en andere Haagse kennisinstellingen en 

internationale partneruniversiteiten. Vervolgens meldt decaan dat Jacqueline van Zoggel nauw betrokken is 

geweest bij het ‘binnenhalen’ van de gelden.  

 

V. OER LUC  

5. 5- De volgende notities komen ter advisering aan de orde: 

- OER LUC 

- Mail 8 juni 2011 van Danny Damen  

6. De Vries maakt melding van de procedure, te weten dat als de OER moet worden veranderd de FR moet 

instemmen en het FB moet vaststellen. Als de OER niet veranderd wordt dan hoeft er ook niets te gebeuren; er is 

dan geen sprake van een (nieuw) besluit van het FB. De OER hoeft niet per jaar te worden vastgesteld, maar 

alleen als er iets in wordt gewijzigd.  

7. Vervolgens merkt Goto-Jones op dat het OLC (SSC) geen advies heeft gegeven m.b.t. wel/geen wijzigingen 

aanbrengen in de OER. Hij merkt op dat de staff chair OLC nog onvoldoende functioneert in het geheel.  
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8. 8- De FR meldt dat zij drie punten van zorg hebben; het betreft het Grading System, de List of Majors en 

Groupwork.  

M.b.t. de List of Majors zijn er majors geschrapt en toegevoegd. Inmiddels laat Goto-Jones via een mail (d.d. 4 

juli 2011, 11.15 uur) weten dat de major ‘International Development’ aan de lijst van majors toegevoegd is. 

Majors die natuurlijk al door studenten gevolgd worden, blijven gehandhaafd; alleen nieuwe studenten kunnen 

deze niet meer gaan volgen. Wat betreft het Grading System (cijfers gebruiken i.p.v. letters), laat Goto-Jones in 

dezelfde mail weten dat hij het originele artikel vervangen heeft door de UL-template geldend voor alle OERS. 

Inzake Groupwork is door Goto-Jones en de FR vastgesteld dat dit een belangrijk punt is, maar dit tot de analyse 

van de SSC behoort en geen wijziging in de OER nodig heeft. Benadrukt wordt nog door Goto-Jones dat het 

probleem niet bij de OER ligt (deze is juist), maar het probleem ligt bij de implementatie. De Examencommissie 

van het LUC zal e.e.a. beter bewaken voor het volgend jaar.  

9. Met betrekking tot de notitie Course and Examination Regulations, valid from September 1st, 2010, artikel 6.3.1., 

wordt Goto-Jones geattendeerd op het feit dat studenten een error melding krijgen en dus geen toegang hebben; 

Goto-Jones zal zorgen dat het probleem verholpen wordt en de studenten toegang krijgen. 10- Afgesproken 

wordt dat Goto-Jones de aanpassingen zal verwerken in de OER. De nieuwe versie zal hij aan de FR sturen ter 

goedkeuring. Damen laat inmiddels in een mail (d.d. 4 juli, 11.29 uur) weten dat de LUC OER niet meer apart 

besproken hoeft te worden in de Raad. Hij stelt voor om een formeel bericht te sturen, waarin de Raad zegt 

akkoord te gaan met de veranderingen. Hierna zal de OER met de OLC (SSC) besproken worden door LUC. 

Dikker Hupkes is het in principe eens met Damen, maar stelt voor dat het LUC de definitieve versie van de OER 

aan de Raad stuurt, zodat de Raad haar instemming kan geven, refererend aan dat document.  

VI WVTT 

10. Dikker Hupkes merkt op dat in het Faculteitsregelement staat dat de OLC jaarlijks een evaluatie dient uit te 

voeren.  

 

VII Sluiting 

11. De Vries sluit de vergadering om 10.15 uur.  

 

………………………   ………………… …. 

Prof.dr. J. de Vries, decaan   drs. F.H.A. Lommen, secretaris 

 

Plaats: Den Haag 

Datum: ………………………………… 
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ACTIELIJST (per 16 juni 2011)  

 

 

Nr. ACTIE WIE DATUM Gereed  

1. Op agenda FR plaatsen: Faculteitsreglement + 

Reglement van Orde  

Lommen FR na 

zomervakantie  

 

2. Toezenden aan Raad verslag Strategische Conferentie 

16/6 

De Vries  z.s.m./indien 

gereed  

 

3. Toesturen advies Raad betreffende 

gemeenschappelijke regeling IS aan CvB en contact 

opnemen met FGW 

De Vries  17 juni 17 juni 2011 

4.  Nieuwe datum FR (voor zomerreces) � contact 

opnemen met Goto Jones � bespreken OER  

De Vries  z.s.m.  4 juli 2011 

5.  Datum prikken FR voor 22 augustus (6 september 

komt dan te vervallen) i.v.m. goedkeuren begroting  

Langeler z.s.m.  25 aug. 2011 

6. Agenderen voor FR ‘notitie school of governance’ Lommen Na zomer  

7. LUC OER aanpassen en opsturen naar FR � moet 

instemming geven 

Goto-Jones Voor zomer/ 

z.s.m.  

 

     

     

 


