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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET FACULTEITSBESTUUR  
D.D. 10 MAART 2020 
 
Opening 
Mw. mr. S. van Diest-Mastenbroek, hoofd P & O, is in de vergadering aanwezig i.v.m. 
het agendapunt over het jaarplan P & O 2020. 
Namens de gezamenlijk OLC zijn de heren mr. dr. R.L.G. van den Heuvel (voorzitter),  
R. Rodenburg en L.J.T. Roelofsen in de vergadering aanwezig voor de aanbieding van 
het jaarverslag OLC 2018 – 2019.  
 
BESLUITVORMING  
 
 
 ONDERWIJS 
 
 Ter besluitvorming 
 
Vaststelling wijzigingen onderwijsprogramma’s LL.M. adv. opleidingen 2020 - 2021 
Het faculteitsbestuur stelt, gehoord het onderwijsbestuur LL.M. advanced opleidingen, de 
voorliggende onderwijsprogramma’s voor de LL.M. advanced opleidingen 2020 – 2021 
zonder wijzigingen vastgesteld.  
Actie: decaan, afd. BIO: afhandeling van de onderwijsprogramma’s voor de LL.M. adv. 
opleidingen 
 
 
 ORGANISATIE 
 
 Ter besluitvorming 
 
Instelling facultaire wetenschapscommissie 
Het faculteitsbestuur stelt een facultaire Wetenschapscommissie per 1 mei 2020 in.  
De taakomschrijving van de commissie is als volgt. De wetenschapscommissie adviseert het 
faculteitsbestuur in een vroeg stadium over het wenselijkheidsrapport voor een nieuw in te stellen 
leerstoel/benoeming van een hoogleraar. 
De wetenschappelijk directeuren van de vijf instituten zijn benoemd tot lid van de 
wetenschapscommissie. Betrokkenen ontvangen een benoemingsbrief.  
Actie: decaan, functionaris leerstoelen, bestuurssecretaris: interne communicatie over instelling 
wetenschapscommissie, artikel voor faculteitsreglement maken, benoemingsbrief opstellen.  
 

THEMATISCHE BESPREKING  
 
 
 ONDERWIJS 
 
 Ter consultatie 
 
Aanbieding jaarverslag OLC 2018 – 2019 
I.b.v. de heren Van den Heuvel (voorzitter), Rodenburg en Roelofsen. Het faculteitsbestuur uit de 
lof over het opgestelde jaarverslag 2018 - 19 en de werkzaamheden die de OLC uitvoert en de 
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inbreng die de OLC in de beleidsvoorbereiding heeft. Het faculteitsbestuur wil via de delegatie de 
dank aan alle betrokkenen overbrengen. N.a.v. het gesprek wordt het volgende afgesproken:  
 gekeken wordt naar het optimaliseren van de betrokkenheid van de OLC in het 

besluitvormingstraject en zichtbaarheid van de input van de OLC; 
 de portefeuillehouder onderwijs brengt punten van zorgen over: a) docenten deelname in 

OLC en b) OLC-docenten participatie nogmaals onder de aandacht bij de 
opleidingsdirecteuren en WD’s en afdelingshoofden van betrokken afdelingen; 

 de OLC monitort zelf de aanwezigheid van de leden van de OLC commissies. 
 voorzitter OLC zal in een komend WD-overleg het aangeboden jaarverslag en de 

werkzaamheden OLC toelichten en de punten van zorg van de OLC onder de aandacht 
brengen; 

 er wordt ook nog eens gekeken naar praktische zaken zoals bijv. de planning van de 
vergaderingen (o.a. de vergaderdag) en de timing zo vlak voor vergadering van het 
onderwijsbestuur; 

 de OLC neemt contact op met de afd. Marketing & Communicatie over mogelijkheden om de 
zichtbaarheid van de OLC te vergroten; 

 de OLC neemt contact op met de afd. Marketing & Communicatie om een nieuwsbericht over 
het aangeboden jaarverslag van de OLC voor de komende e-nieuws te maken; 

 het voorstel vanuit de werkgroep halve cijfers wordt in april/mei verwacht en wordt 
vervolgens in de bestuurlijke route ingebracht; 

 de voorzitter OLC neemt contact op met de MA Law & Society over de inrichting van de 
OLC voor deze nieuwe opleiding.  

Actie: portefeuillehouder onderwijs, onderwijsmanager, afd. Onderwijsbeleid, voorzitter 
OLC 
 
Voorstel project Students as Partners 
Het faculteitsbestuur staat in principe positief tegenover het idee van peer-to-peer support en het 
stimuleren van een cultuur van onderlinge steun onder studenten. Het voorstel is echter nog weinig 
uitgewerkt; daaraan zou nog aandacht dienen te worden besteed voordat de studenten 
daadwerkelijk actie ondernemen, zeker gezien het belang en de gevoeligheid van het onderwerp 
studentenwelzijn.  
Het faculteitsbestuur beaamt de gesignaleerde aandachtspunten: ten eerste dat er goed moet worden 
afgestemd met de universitaire professionele instanties die gericht zijn op studentenwelzijn, en dat 
de studenten zichzelf niet als behandelaars moeten zien en studenten met problemen direct moeten 
doorverwijzen; ten tweede dat er nog nader onderzoek nodig is voordat kan worden geconcludeerd 
dat een meditatiegroep de meest effectieve manier is voor peer-to-peer support. Het bestuur gaat er 
echter vanuit dat de medewerkers van FSW die ook stakeholder zijn, en de projectorganisatie, beide 
punten ook in de gaten zullen houden. Verder ziet het bestuur voor het moment geen rol voor deze 
faculteit weggelegd bij dit project, maar die is zo te zien ook niet voorzien.  
Actie: portefeuillehouder onderwijs, afd. Onderwijsbeleid: standpunt faculteitsbestuur over het 
projectvoorstel overbrengen  
 
 
 ORGANISATIE 
 
ORGANISATIE 
 
 Ter consultatie 
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Jaarplan afdeling P & O 2020 
I.b.v. mw. van Diest – Mastenbroek. 
Het faculteitsbestuur is positief over het voorliggende jaarplan en stelt voor om dit voorbeeld te 
bespreken in het overleg van de afdelingshoofden stafdiensten. Het faculteitsbestuur heeft enkele 
tekstuele opmerkingen en inhoudelijke toevoegingen.  
Actie: portefeuillehouder bedrijfsvoering, afd. P & O, bestuurssecretaris: jaarplan bespreken 
in overleg afdelingshoofden, afstemming over opnamen projecten in termijnagenda 
faculteitsbestuur 
 
INFORMATIE 
 
Vooraanmeldingen week 10 en week 11 
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de vooraanmeldingsgegevens:  
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen BA instroom 2020 – 2021 IM/BB d.d. 02 03 2020; 
 Facultaire rapportage vooraanmelders BA instroom 2020 – 2021 OIC d.d. 09 03 2020; 
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen MA instroom 2019 – 2020 februari instroom d.d. 

02 03 20; 
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen MA instroom 2020 – 2021 september instroom 

d.d. 02 03 20; 
 Facultaire Stand van zaken inschrijvingen masteropleidingen OIC per sept. 2020  d.d. 09 03 

2020 
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemd cijfers.  
 

TERUGKOPPEING EN VOORUITBLIK DIVERSE GREMIA 
 
ORGANISATIE 
 
 Ter consultatie 
 
N.a.v. Maandelijkse Beraden UL d.d. 20 februari 2020 
N.a.v. Onderwijsberaad 
De portefeuillehouder onderwijs koppelt e.e.a. terug uit het beraad waarbij hij met name het punt 
van de positionering keuzeruimte in het 5de semester onder de aandacht brengt.  
 
N.a.v. Bedrijfsvoeringsberaad 
Er zijn pitches over de opzet Instellingsplan verzorgd. Deze worden doorgezonden aan de 
afdelingshoofden stafdiensten. De tarievenbrief 2020 wordt  naast de afspraken werken voor en 
met derden gelegd. Er wordt gewerkt aan een notitie over vluchten naar het buitenland. Men wil 
graag input vanuit de faculteiten.  
 
N.a.v. Bestuursberaad 
De decaan koppelt terug uit het Beraad over de volgende punten: a) de gang naar de bedrijfsarts 
die te lang duurt. Ervaringen hiermee graag melden aan directeur Bedrijfsvoering Bestuursbureau; 
b) advies van de stuurgroep Leiderschap & Bestuur is goed ontvangen. De HRM/BB gaat aan de 
slag met faculteiten over de uitwerking van de voorstellen; c) voorstellen doen voor kandidaten 
voor stuurgroep Erkennen & Waarderen; d) brede steun voor programma LRS. Wel zorgen over 
capaciteit en toekomstige borging. Voor zomer komt dit onderwerp nog eens terug met duidelijke 
beslispunten; e) actieplan Cyber 2020 wordt strak gevolgd. Er komen meer oefeningen; f) er is 
aandacht gevraagd voor de komende Kamerverkiezingen en de aanloop daartoe.  
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N.a.v. vergadering Faculteitsraad d.d. 9 maart jl.  
Het faculteitsbestuur heeft de voorliggende selectieprocedure voor de MA Law & Society, gehoord 
de faculteitsraad in de overlegvergadering van 9 maart jl., zonder wijzigingen vastgesteld.  
Actie: portefeuillehouder onderwijs, afd. Onderwijsbeleid: afhandeling selectieprocedure Ma 
Law & Society 
 
Agenda OWB FdR d.d. 6 maart jl.  
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemde agenda.  
 
Agenda OZB FdR d.d. 12 maart a.s.  
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemde agenda.  
 
Agenda Studentzakenberaad d.d. 2 maart jl.  
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemde agenda.  
 
Agenda WD-overleg d.d. 3 maart jl.  
Benoeming lid Onderzoekbestuur  
Het faculteitsbestuur benoemt, gehoord de WD’s en de FR, de heer dr. M. Jesse tot 
programmacoördinator van het onderzoeksprogramma The progression of EU law: 
accommodating change and upholding values ingaande op 1 februari 2020 tot 31 augustus 2022.  
Actie: decaan, bestuurssecretaris: benoemingsbrief verzenden.  
 
Vaststelling verslagen van de vorige vergadering van 18 februari en 3 maart jl.  
Bovengenoemde verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld. E.e.a. wordt verder 
afgehandeld. Actie: bestuurssecretaris 
 


