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Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 14 februari 2018 – OPENBARE GEDEELTE 
 
FR van Duijnen, van Deventer (vanaf agendapunt 8.1), Gerpheide, Ieven, de Leeuw, 

Levelt, Maessen, Mohammad (vanaf agendapunt 4.), Osinga, Roest-Aalbregt, 5 
Rademaker, Rijsdijk, Sleutels (vanaf agendapunt 8.1), Zandy. 

 
FB  de Baar, Fajgenblat, Fortuin, Rutgers (voorzitter), Tuurenhout.. 
 

Bureau  van der Heijden (Urban Studies, tbv agendapunt 8.1), Kallenberg  10 
(OSZ), de Wit (BO, secretaris), Zeeman (OSZ, tbv agendapunt  
8.1). 

 
Afwezig FR  – Ashmead, Haverkamp, Klamer, van Os. 

Bureau – Verweij (BO). 15 
 
1. Opening 
Om 15.17 uur opent Rutgers de vergadering. Hij heet de nieuwe leden van de Raad welkom en 
wenst hen veel succes en plezier toe in hun raadswerk. Namens de Raad dankt Zandy de uit de 
Raad vertrokken studentleden Provoost en Van Landeghem en het staflid Van Waterschoot voor 20 
hun bijdragen aan de Raad gedurende het eerste semester. De decaan sluit zich bij deze woorden 
aan.  
 
2. Vaststelling agenda 
Op verzoek van de Raad wordt aan de agenda het agendapunt ‘11. Vertrouwelijk deel’ 25 
toegevoegd. Afgesproken wordt dit agendapunt standaard op de agenda van de 
overlegvergadering op te nemen. 
 
3. Verslag overlegvergadering 20 december  
a. Openbare gedeelte 30 
Het verslag van de overlegvergadering van 20 december, openbare gedeelte, wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
b. Vertrouwelijke gedeelte 
Het verslag van de overlegvergadering van 20 december, vertrouwelijke gedeelte, wordt met één 35 
tekstuele wijziging (r.75: ‘2018’ in plaats van ‘208’) vastgesteld. 
 
4. Opvolging actiepuntenlijst 20 december  
Naar aanleiding van actiepunt 1 (oppakken van het thema niveauaanduidingen van cursussen en scripties in 
de MA en ResMA ) geeft de vice-decaan MA aan dat zij in het Onderwijsberaad (OWB) van 29 40 
januari de Vice-Rector Magnificus heeft verzocht spoedig een antwoord op deze vraag te (laten) 
formuleren, mede gezien de aanstaande onderwijsvisitaties bij FGW. 
 
Naar aanleiding van actiepunt 3 (organiseren oploop om met studenten te brainstormen over de wijze waarop 
door de faculteit wordt gecommuniceerd met studenten) geeft de assessor aan dat hij hierover heeft 45 
overlegd met de vice-voorzitter/studentgeleding van de Raad. De voorbereiding van de 
lunchbijeenkomsten loopt inmiddels. 
 
Naar aanleiding van actiepunt 6 (organiseren discussiebijeenkomst over laptop gebruik in Leiden) geeft 
Rijsdijk aan dat de discussiebijeenkomst op 26 maart plaatsvindt. 50 
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Naar aanleiding van actiepunt 7 (verkennen mogelijkheid laten aansluiten student bij periodiek 
huisvestingsoverleg Wijnhavencomplex) geeft Tuurenhout aan dat sinds 1 januari het complexbeheer 
van de campus Den Haag belegd is bij het UFB. Eerste aanspreekpunt op dit dossier voor FGW 
is Rogier de Bruin (adjunct-directeur UFB). Hij stelt voor dat hij, samen met de assessor en een 
delegatie van de studentgeleding van de Raad een kennismakingsgesprek met De Bruin inplant, 55 
waarbij ook de op te zetten overlegstructuur besproken kan worden.  
 
Op verzoek van de Raad gaat de secretaris bij de afdeling IFZ na of een meer gedetailleerde 
update gegeven kan worden van actiepunt 12 (beperkte online vindbaarheid van moocs en spocs). Dit 
actiepunt wordt dan ook niet als afgehandeld beschouwd.  60 
 
Naar aanleiding van actiepunt 14 (integratie van FGW-studenten in Den Haag en Leiden verbeterd kan 
worden) geeft de assessor aan hierover zeer recentelijk met Van Deventer te hebben gesproken. 
De assessor ziet een voorstel van de studentgeleding van de Raad op dit dossier met 
belangstelling tegemoet.  65 
 
5. Mededelingen  
a) Wetenschappelijk directeur Instituut voor Geschiedenis 
De decaan deelt mede dat het Faculteitsbestuur op 23 januari mevrouw prof. dr. M.P.C. (Manon) 
van der Heijden heeft benoemd als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor 70 
Geschiedenis voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2021. Namens de Raad 
feliciteert Zandy Van der Heijden met haar benoeming en wenst haar veel succes toe met het 
directoraat van het Instituut voor Geschiedenis. 
 
b) Werkdruk 75 
De portefeuillehouder bedrijfsvoering deelt mede dat het Faculteitsbestuur, mede naar aanleiding 
van de ronde in de faculteit over de organisatiestructuur waarbij meermaals het thema werkdruk 
naar voren kwam, het thema werkdruk integraal wil gaan aanpakken. Het Faculteitsbestuur zal 
een plan opstellen waarin wordt aangegeven wat al gedaan is en wat er nog gaat gebeuren op dit 
dossier. Terugkoppeling hierover aan medewerkers staat gepland voor maart 2018. 80 
 
c) Stand van zaken discussie matrixstructuur en onderwijsorganisatie 
De decaan deelt mede dat op korte termijn aan de deelnemers van de verschillende sessies die 
zijn georganiseerd in het kader van de facultaire discussie over de matrixstructuur en 
onderwijsorganisatie een bericht zal worden gestuurd. Verder zal het Faculteitsbestuur zich eind 85 
februari buigen over de uitkomsten van de ronde in de faculteit en het in te richten 
vervolgproces. 
 
6. Onderwerpen ter instemming 
Geen. 90 
 
7. Onderwerpen ter advisering 
7.1 Leids Register Opleidingen 2019-2020 
De vice-decaan MA geeft een korte toelichting op de door drie opleidingen ingediende verzoeken 
tot wijziging van het Leids Register Opleidingen 2019-2020. De betreffende OLC’s hebben, net 95 
als de facultaire commissie Onderwijs, positief geadviseerd over de voorgestelde wijzigingen. Het 
Faculteitsbestuur steunt derhalve dan ook deze verzoeken. 
 
Zandy geeft aan dat de Raad één aandachtspunt heeft bij dit dossier, te weten bij  de MA 
Linguistics (waar een vermindering van tien naar drie tracks wordt voorgesteld). De Raad vraagt 100 
aandacht voor de online vindbaarheid voor (aankomende) studenten van de informatie over de 
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grote diversiteit aan vakken/specialismen die binnen de MA Linguistics te volgen zijn. Het risico 
bestaat dat met het verminderen van het aantal tracks de zichtbaarheid van deze diversiteit kleiner 
wordt. De vice-decaan MA onderschrijft het belang van het etaleren van de verschillende 
specialismen die FGW te bieden heeft binnen de MA Linguistics en geeft aan dat dit punt samen 105 
met het opleidingsbestuur en de afdeling C&W zal worden opgepakt. 
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem positief te adviseren over de 
voorgestelde wijzigingen in het Leids Register Opleidingen 2019-2020 (besluit nummer 127). 
 110 
8. Onderwerpen ter bespreking 
8.1 Stand van zaken Urban Studies 
Van der Heijden geeft een presentatie over de stand van zaken van de nieuwe interfacultaire 
bacheloropleiding Urban Studies die per 1 september 2018 van start gaat. NB: de sheets van deze 
presentatie zijn als bijlage 3c bij de stukken van de overlegvergadering van 21 maart gevoegd. 115 
 
Met betrekking tot het onderwijsprogramma geeft Van der Heijden aan dat mede naar aanleiding 
van opmerkingen vanuit de Raad nog eens goed is gekeken naar de vakken die gericht zijn op 
arbeidsmarktoriëntatie. Ook worden de ervaringen van de BA International Studies waar relevant 
betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BA Urban Studies. 120 
 
In reactie op vragen van Zandy en Sleutels geeft Van der Heijden aan dat de eerste Experience 
Day goed is verlopen. Wel was het voor het team, bestaande uit afgevaardigden van verschillende 
faculteiten, nog even wennen; de Experience Day heeft geleid tot verbetersuggesties die zijn 
meegenomen in de voorbereiding van de volgende Experience Day. Aan de eerste Experience 125 
Day namen dertig (aankomende) studenten deel; de achtergrond van hen was divers (zowel 
nationale als internationale achtergrond). Aan een online student experience wordt momenteel 
gewerkt. Voor de Open Dag hebben zich al meer dan honderd studenten aangemeld. 
 
De vice-decaan BA geeft aan dat vanwege de planning van het accreditatieproces bij de NVAO 130 
de opleiding pas in december formeel goedgekeurd is. Pas na het moment van officiële 
goedkeuring kon gestart worden met de werving. Mogelijk leidt dit tot een wat lagere 
studenteninstroom in het jaar 2018-2019. Hij verwacht dat vanaf 2019-2020 de beoogde 
studentinstroom kan worden gerealiseerd.   
 135 
In reactie op Zandy geeft Van der Heijden aan dat de BA Urban Studies formeel valt onder 
FGW; FGW is penvoerder van deze opleiding. Het is dus de verantwoordelijkheid van FGW dat 
bijvoorbeeld een opleidingsbestuur, examencommissie en opleidingscommissie worden ingericht. 
Wel wordt getracht om in deze commissies afgevaardigden van de andere in de BA Urban 
Studies participerende faculteiten zitting te laten nemen. In reactie op Zandy voegt de vice-140 
decaan BA toe dat studenten die de BA Urban Studies volgen zich te zijner tijd ook kandidaat 
kunnen stellen voor de Faculteitsraad FGW.  
 
In reactie op een vraag van Mohammad geeft Zeeman aan dat voor wat betreft het opvangen van 
internationale studenten dezelfde faciliteiten beschikbaar zijn als voor internationale studenten 145 
van andere opleidingen. Daarnaast wordt bij de BA Urban Studies een mentorprogramma voor 
eerstejaarsstudenten opgezet. 
 
In reactie op vragen van Mohammad en Sleutels geeft Zeeman aan dat voor wat betreft de 
housing van internationale studenten van de BA Urban Studies een beperkt aantal kamers voor 150 
eerstejaars internationale studenten gereserveerd zal worden. 
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9 Documenten ter kennisname 
Namens de Raad dankt Sleutels de secretaris voor zijn bijdrage aan het ‘Jaarverslag Faculteitsraad 
FGW 2016-2017’ (bijlage 9.6). 155 
 
Naar aanleiding van het ‘Besluit Faculteitsraad capaciteitsbeperkingen Masteropleidingen 2019-
2020’ (bijlage 9.7) dankt de decaan de Raad voor de bereidwilligheid dit dossier schriftelijk af te 
handelen. 
 160 
10 Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11 Sluiting 
Om 16.18 uur sluit Rutgers het openbare gedeelte van de overlegvergadering. 165 
 
 
 
 



Universiteit
Leiden

Besluit nummer 127
(GW.20r8/460s)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op woensdag 14
februari 2018,

gezien het voorstel van het Faculteitsbestuur,

gezien het advies van de vaste commissie voor het Onderwijs,

gehoord de beraadslagingen in zijn vergadering van 14 februari 201 8,

besluit

positief te adviseren over de voorgestelde wijzigingen in het 'Leids Register Opleidingen
20t9-2020'.

Den Haag, 14 2018

M.R.

o

a

a

decaan vlce-
Zandy

van de Raad

L.P. de Wit
secretaris


