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Verslag 13de vergadering Faculteitsraad 4 september 2012  

 

Locatie:  Stichthage, zaal Babylon 

Tijdstip:  15.45-17.15 uur 

Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Constant Hijzen, Marianne Derksen, Patrick Overeem 

(toegevoegd lid), Lisanne Molina, Max van Tongeren, Lucas Negenman, Erik Chen. 

Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Bernard Steunenberg. Chris Goto-Jones, Christian van der 

Woude.  

Anne Christine de Haan (notulen/ ambtelijk secretaris).  

Toehoorders: Richard Molenkamp (bij agendapunt 6), Gideon Shimshon (bij agendapunt 7) 

Afwezig: Jorien Boesveld (waarnemend bestuurssecretaris) 

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

 

1.  Opening 

1. De Vries opent de vergadering Faculteitsraad om 15.45 uur en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de nieuwe 

leden van de Raad welkom. 

2. Alle aanwezigen stellen zich voor. 

 

2. Vaststelling agenda  

3. Aan de agenda wordt punt “5b. Facultair Toetskader FCDH” toegevoegd. 

4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 

3. Concept-verslag FR 3 juli 2012 

5. Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Mededelingen. 

6. Oosterloo meldt dat er een BHV-oefening heeft plaatsgevonden. Een verslag van de oefening wordt 

uitgedeeld.(a) 

7. Oosterloo meldt dat hij heeft gevraagd in de Personeelsmonitor aparte categorieën te maken voor 

Bestuurskunde, het LUC en de overige eenheden.(b) 

8. Er is een protocol studeren met een functiebeperking opgesteld. Het LUC en Bestuurskunde zijn hiervan op de 

hoogte gesteld. De examencommissies zullen zorgen voor implementatie van het protocol en kunnen de 

uitvoering eventueel mandateren aan de studieadviseurs.(c) 

9. Het aantal inschrijvingen is nog steeds in beweging. Bestuurskunde heeft op dit moment 180 nieuwe studenten. 

Voor de opleiding International Studies hebben zich 362 studenten aangemeld. Bij het LUC hebben zich 120 

eerstejaars aangemeld, waarmee de target voor dit jaar is gehaald. Het Faculteitsbestuur FCDH feliciteert de 

opleidingen met de behaalde resultaten. Het gaat goed met Faculteit Campus Den Haag. De getallen passen goed 

bij de verwachting ook gezien de capaciteit in de gebouwen.(d) 

10. De locatie Schouwburgstraat is opgeleverd. Op 19 september zal de het pand officieel worden geopend. Op 20 

september zal de conferentie “Reinventing global order” plaatsvinden.(e) 

11. Carel Stolker zal met ingang van 8 februari 2013 Paul van der Heijden opvolgen als rector magnificus en 

voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. 
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5a. Stand van zaken OER LUC 

12. Tijdens de vorige vergadering van de FR op 3 juli jl. heeft de Raad ingestemd met de OER onder voorbehoud van 

de voorgestelde wijzigen en met uitzondering van artikel 4.11. Goto-Jones heeft een brief gestuurd aan de Raad 

over de aangepaste versie van de OER LUC en geeft hierop nog een mondelinge toelichting. Afgezien van artikel 

4.11 zijn alle wijzigingen die de FR heeft voorgesteld overgenomen. De dean LUC licht artikel 4.11 van de OER 

nader toe. Hij vindt het niet wenselijk om precies vast te leggen onder welke voorwaarden een Bsc graad kan 

worden behaald. Wel heeft Goto-Jones in de aangepaste versie van de OER nader gespecificeerd wanneer een Bsc 

graad zou kunnen worden behaald. Door middel van aan vakken toegekende punten het duidelijk wordt 

duidelijk of een student in aanmerking kan komen voor de Bsc-graad. Aan het einde van de studieperiode zal de 

Academic Board een besluit nemen over de toekenning van een Bsc graad. 

13. Bij het opzetten van het College is uitvoerig onderzocht op welke wijze andere universiteiten honours degrees 

toekennen, zodat het LUC daarbij kon aansluiten. Een probleem was dat andere colleges in Nederland cijfers 

toekennen volgens het GPA-system. Bij het LUC wordt een 10-puntenschaal aangehouden. Het LUC heeft de 

honours degrees omgerekend naar een 10-puntsschaal, zodat deze in overeenstemming zijn met de door overige 

Nederlandse Colleges gehanteerde norm. Dikker Hupkes merkt op dat in tegenstelling tot wat er in de brief van 

de dean wordt gesteld, in eerdere jaren wel strengere toekenningscriteria zijn opgenomen in de OER die o.a. door 

FR en UR zijn goedgekeurd. Hij is van mening dat er dus een versoepeling van de toekenning plaatsvindt. 

14. De faculteitsraad stemt in met artikel 4.11. van de OER, omdat het van mening is dat het uiteindelijk de taak van 

de dean is om te bepalen wanneer honours degrees worden toegekend in LUC. Wel vraagt de FR aan Goto-Jones 

documentatie te sturen waarin de toekenning van honours degrees bij andere Colleges is beschreven. 

 

5b. Facultair Toetskader FCDH 

15. Het Facultair Toetskader FCDH bevat afspraken over hoe in de Faculteit Campus Den Haag getoetst moet 

worden. Het kader is met Bestuurskunde en het LUC opgesteld. Het toetskader moet ervoor zorgen dat de 

kwaliteit van de opleidingen wordt verbeterd.  

16. De Faculteitsraad vindt het een goede ontwikkeling dat het facultair toetskader is opgesteld. 

17. De Faculteitsraad adviseert positief over het facultair toetskader. 

 

6.  Begroting 2013 

18. Richard Molenkamp geeft een toelichting op de begroting 2013. 

19. De faculteit verwacht in 2013 een positief resultaat te behalen. Dit geldt ook voor de afzonderlijke eenheden.  

20. De bestuursafspraken die met het CvB zullen worden gemaakt, moeten uit de begroting blijken.  

21. De FR vraagt Richard Molenkamp de passage over het Living Lab op pagina 8 scherper te formuleren. Daarna 

kan de begroting naar het CvB worden gestuurd.  

22. De Faculteitsraad adviseert positief over de begroting 2013. 

 

7. Presentatie Living Lab 

23. Gideon Shimshon is aanwezig bij de vergadering voor een presentatie over het Living Lab. Hij meldt dat de naam 

van het Living Lab onlangs is gewijzigd in Centre for Innovation The Hague. Het Centre richt zich op drie zaken: 

research innovation, learning innovation en ondernemerschap. Lopende projecten zijn onder andere: Learning 

Leadership en de radar voor politieke trends. Ook zal het Centre in 2013 een grote internationale conferentie 

organiseren. De Living Lab ruimte kan worden geboekt mits de gebruikers zich bezig houden met innovatieve 
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ideeën. Tijdens de openingsconferentie op 20 september zal een demonstratie van een aantal (innovatieve) 

projecten worden gegeven.  

 

8.  W.v.t.t.k 

24. Geen punten ter bespreking. 

 

9. Rondvraag 

23. Geen punten ter bespreking.  

 

10. Sluiting 

24. 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: ………………………………… 

 

 

ACTIELIJST  

 

Nr. ACTIE WIE DATUM 

1 Update website inrichten voor plaatsen jaarkalender 

en verslagen en agenda’s faculteitsraad 

Oosterloo 

Lommen 

FR 9 oktober 2012 

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 Documentatie Honours Degrees andere Nederlandse 

Colleges sturen 

Goto-Jones z.s.m. 

 


