Aanwijzing Examinatoren Academisch Jaar 2021-2022
Examencommissie Politieke Wetenschap
Bij dezen voldoet de Examencommissie van het Instituut voor Politieke Wetenschap aan de verplichting
(vgl. WHW art. 7.12 en daarop gebaseerde art. 3.1.1 van de Regels en Richtlijnen) om voor het
academische jaar 2021-2022 voor de onderwijsprogramma’s zoals aangeboden onder
verantwoordelijkheid van voornoemd instituut examinatoren aan te wijzen. De Examencommissie wijst
alle in de Studiegids genoemde gepromoveerde docenten aan als examinator voor hun respectieve
cursus. Alle examinatoren die middels deze procedure zijn aangewezen zijn bevoegd om op te treden
als tweede lezer bij bachelor- en masterscripties en als stagebegeleidende docent van
onderzoeksstages in het bachelor programma.
Voor niet-gepromoveerde docenten geldt dat zij hun werk voor de betreffende onderwijsonderdelen
verrichten onder de (eind)verantwoordelijkheid van een door de Examencommissie aangewezen
examinator of eindverantwoordelijk docent zoals hieronder vermeld. Docenten die toezicht houden op
het tentamen van een andere examinator doen dit eveneens onder auspiciën van de examinator die
hieronder wordt genoemd.

Appointment of Examiners Academic Year 2021-2022
Board of Examiners Political Science
The Board of Examiners of the Institute of Political Science hereby fulfills the legal requirement (see
WHW art. 7.12 and art. 3.1.1 in the Rules and Regulations that follow from it) to appoint examiners for
the study programs offered by the Institute of Political Science in the academic year 2019-2020. The
Board of Examiners appoints all instructors with a doctoral degree named in the Prospectus as
examiners for their respective course. All examiners appointed by this procedure are simultaneously
eligible to serve as second readers for bachelor and master theses and to supervise research internships
in the bachelor program.
Instructors without a doctoral degree conduct their work in the affected program component under the
supervision of an examiner or supervising instructor appointed by the Board of Examiners as listed
below. Likewise, instructors who proctor another examiner’s exam do so under the auspices of the
examiner listed below.

Docent / Instructor

Vak (Programma & Specialisatie) /
Course (Program & Specialization)

J.A.M. Daemen MPhil, MSc
L. Spielberger MSc

Gelijkheid en Rechtvaardigheid (BSc Pol)
Nederland en de Europese Unie (BSc
Pol/IP
Challenges to European Integration and Dr. N. Yordanova
Scenarios for Its Future (BSc IRO)
Weapons of Mass Destruction:
Dr. N.J.G. van Willigen
Forces and Counter Forces
(BSc KzV)
Sovereignty, Secession and Unrecognized Dr. N.J.G. van Willigen
States (BSc KzV)

A. Schilin MSc
Drs. P. de Klerk

F.E.M. Fliervoet MSc

Eindverantwoordelijke
examinator of docent /
Examiner or instructor with
final responsibility
Prof.dr. P. Nieuwenburg
Dr. M. R. di Giuseppe

J. Heaphy

T.E.C. Scarff MSc

Foreign and Security Policies in
International Organisations (BSc)
International Organisations (MSc)
Coordinator first year working groups

Aangepast op 3 februari 2022
Prof.dr. Arjen Boin
Voorzitter Examencommissie
Instituut voor Politieke Wetenschap

Prof.dr. D.C. Thomas

Dr.mr. F.F. Mansvelt Beck

