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Conceptverslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 20 februari 2019 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
FR Sleutels, Van der Velden, Boumans, Van Deventer, Van Duijn, Ieven, Klamer, Van 

Landeghem, Levelt, Maessen, Miltenburg, Van Os, Rademaker, Roest-Aalbregt, 5 
Schep, De Vries, Van Vugt.  

 
FB  Fortuin (voorzitter), Fajgenblat. 
 
Bureau Weststrate (OSZ-O&K, t.b.v. agendapunt 3.1 en 4.1), Kallenberg (OSZ), Verweij (BO), 10 

Tresfon (BO, secretaris). 
 
Afwezig  FR (met bericht): Osinga 
  FB: De Baar, Rutgers, Tuurenhout 
 15 
1. Opening 
Om 15.16 uur opent Fortuin de vergadering. Tuurenhout is verhinderd vanwege een overleg met het 
CvB, Rutgers en De Baar zijn afwezig wegens ziekte. Hierdoor is de agenda ingekort.  
 

2. Vaststelling agenda 20 
De agenda zoals deze is uitgedeeld en van tevoren is overlegd met de voorzitter van de 
Faculteitsraad wordt vastgesteld.  
 

3. Onderwerpen ter advisering 
3.1 Leids Register Opleidingen 2020-2021 25 
Het Leids Register Opleidingen (LRO) heeft een registrerende functie en is tevens de basis voor de 
toetsing van het onderwijsaanbod aan de Leidse kwaliteitsstandaarden en de vereisten van 
kwaliteitszorg. Het gehele Leidse onderwijsaanbod (opleidingen, afstudeerrichtingen, minoren) is in 
het register opgenomen. Wijzigingen in het Leids Register dienen elk jaar op uiterlijk 1 maart 
ingediend te worden bij het College van Bestuur. Het opleidingen- en afstudeerrichtingenaanbod 30 
wordt elk jaar begin juni door het College van Bestuur vastgesteld. 
 
Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad zich afvraagt of de betrokken opleidingscommissies (OLC’s) 
ook om advies gevraagd had moeten worden omdat wijzigingen in het LRO gevolgd worden door 
grote wijzigingen in de onderwijsprogramma’s waar de OLC’s ook advies over moeten uitbrengen. 35 
Weststrate geeft aan dat de OLC’s inderdaad betrokken moeten worden in dit proces en dat zij ook 
betrokken zijn geweest. Weststrate geeft aan dat volgende jaren bij de OLC’s advies wordt 
ingewonnen op een gestandaardiseerde manier. Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad er bij het 
Faculteitsbestuur op aandringt om de procedure rond het LRO te bewaken. Fortuin geeft aan dat dit 
zal gebeuren en dat in volgende jaren het advies van de OLC’s meegestuurd zal worden met de 40 
stukken betreffende het LRO aan de Faculteitsraad. 
 
Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad zich afvraagt waarom de commissie Onderwijs in haar advies 
aan de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur inzake de LRO 2020-2021 aangeeft eraan te hechten 
dat de masters van de opleiding filosofie ook toegankelijk zijn voor studenten van andere faculteiten. 45 
De Faculteitsraad verbaast zich over deze opmerking aangezien de commissie Onderwijs adviseert 
om de specialisatie Philosophy of Natural Sciences af te schaffen. Tresfon geeft als secretaris van de 
Commissie Onderwijs aan dat het voorstel om deze specialisatie af te schaffen de discussie binnen de 
commissie Onderwijs heeft aangezwengeld over de toegankelijkheid van de masters filosofie voor 
andere studenten en dat het advies in dat licht gezien moet worden. Sleutels geeft aan dat studenten 50 
wis- en natuurkunde ook toegang hebben tot de masters filosofie.  
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De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem om positief te adviseren over het Leids 
Register Opleidingen 2020-2021 (besluit nr. 137). 
 55 

4. Onderwerpen ter instemming 
4.1 Concept Gids Kwaliteitszorg Onderwijs 
Naar aanleiding van de behandeling in de vorige overlegvergadering wordt het concept van de Gids 
Kwaliteitszorg Onderwijs opnieuw ter instemming voorgelegd aan de Faculteitsraad.  
 60 
Sleutels geeft aan dat de schriftelijke vragen naar tevredenheid van de Faculteitsraad zijn 
beantwoord. De leden van de Faculteitsraad stellen naar aanleiding van 5.1.1 Cursusevaluatie, stage-
evaluatie, scriptie-evaluatie op p. 19 van de Gids Kwaliteitszorg Onderwijs voor dat er nagedacht 
wordt over een manier om scriptie-evaluaties uit te voeren. Schep geeft aan dat ook docenten 
behoefte hebben aan een vorm van scriptie-evaluatie. Fortuin geeft aan dat het Faculteitsbestuur dit 65 
een goede suggestie vindt van de Faculteitsraad en dat de mogelijkheden om de scriptie-evaluatie 
vorm te geven zullen worden onderzocht.  
 
Van Os geeft aan dat in het rapport van de ombudsfunctionaris studenten is gebleken dat een 
opvallend aantal studenten van FGW klaagt over de scriptiebegeleiding. Fortuin geeft aan dat op 70 
basis hiervan ook in kaart is gebracht bij welke instituten dit speelt en dat daar actie op is 
ondernomen.  
 
Sleutels geeft naar aanleiding van 5.1.1 Cursusevaluatie, stage-evaluatie, scriptie-evaluatie op p. 19 
van de Gids Kwaliteitszorg Onderwijs aan dat de Faculteitsraad van mening is dat het van belang is 75 
voor de kwaliteit van een cursus dat de cursusevaluaties door instituten meegenomen worden in de 
R&O-cyclus. De Faculteitsraad vraagt zich af of in alle instituten docenten, leidinggevenden en 
onderwijsdirecteuren de betreffende cursusevaluaties ontvangen. Fortuin geeft aan dat docenten in 
de praktijk zelf hun vakevaluaties inbrengen tijdens een R&O-gesprek met hun leidinggevende. 
Daarnaast krijgen de onderwijsdirecteuren in principe ook de vakevaluaties., maar de afgelopen tijd 80 
is gebleken dat de vakevaluaties de onderwijsdirecteuren niet altijd bereiken. De afdeling O&K stelt 
een proces op waarin wordt geborgd dat alle partijen de vakevaluaties ontvangen.  
 
Sleutels geeft aan dat de studentengeleding onder de aandacht wil brengen dat de terugkoppeling 
van de vakevaluaties naar studenten wel eens hapert. De assessor geeft aan dat op universitair 85 
niveau bekeken wordt hoe de terugkoppeling van zaken als de Nationale Studenten Enquête richting 
studenten vormgegeven kan worden.  
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met de Gids 
Kwaliteitszorg Onderwijs (besluit nr. 136). 90 
 

5. Verslagen overlegvergadering 
a) Openbaar gedeelte 19 december 2018 
Naar aanleiding van de opmerking van Van Os wordt r. 31 ATI-systeem gewijzigd in de brieven in het 
ATI-systeem.  95 
 
Naar aanleiding van de opmerking van Ieven over r. 306-7 wordt Kallenberg antwoordt bevestigend 
op de vraag van Ieven of de studentafhankelijke variabele toekenning van uren voor alle 
onderwijsvormen geldt. Bij hoorcolleges bedraagt dit 0,75 uur aangepast in Kallenberg antwoordt 
bevestigend op de vraag van Ieven of de studentafhankelijke variabele toekenning van 1,5 uur voor 100 
alle onderwijsvormen geldt, behalve bij hoorcolleges. Daar bedraagt dit 0,75 uur. 
 
In r. 309 wordt Bouman aangepast in Boumans.  
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Naar aanleiding van r. 378 geeft Fortuin in antwoord op Van Os aan dat er een aantal mensen 105 
uitgevallen was bij OSZ-O&K waardoor er intern geen signaal is gekomen dat de mogelijkheid om het 
minoraanbod aan te passen eraan kwam. Fortuin geeft daarnaast aan dat de nieuw ontwikkelde 
minor van ACPA door het CvB goedgekeurd is.  
 
d) Vertrouwelijk gedeelte 19 december 2018 110 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Opvolging actiepuntenlijst 20 februari 2019 
Van Os geeft aan dat de actiepuntenlijst op SharePoint niet zichtbaar was. Tresfon geeft aan dat 
zodra dit gemeld werd bij haar, de actiepuntenlijst op SharePoint te zien was. Daarnaast zet zij in de 115 
uitnodigingen voor de overlegvergaderingen, die de leden zeven dagen van tevoren ontvangen, de 
stukken die op SharePoint te vinden zijn, zodat leden van de Faculteitsraad van tevoren kunnen 
aangeven of zij deze, al dan niet door technische problemen, kunnen zien.  
 
7. Documenten ter kennisname 120 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de documenten ter kennisname.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
Van Os vraagt wat er gebeurt op 15 maart wanneer de door de FNV georganiseerde landelijke 
onderwijsstaking samenvalt met de Masterdag. Fortuin geeft aan dat het Faculteitsbestuur zich 125 
schaart achter het standpunt van het CvB: de Masterdag wordt niet verzet wegens praktische 
bezwaren.  
 
Er is een mail verstuurd door de vice-decaan MA naar de opleidingsbesturen waarin het 
Faculteitsbestuur heeft gecommuniceerd dat het de wens van de universitaire medewerkers om hun 130 
stem te laten horen in Den Haag op 15 maart tijdens de landelijke staking van de FNV begrijpt en 
respecteert. Daarnaast vindt het Faculteitsbestuur het ook belangrijk dat de aanstaande 
masterstudenten op 15 maart nader kunnen kennismaken met onze masteropleidingen. Daarom 
vraagt het Faculteitsbestuur aan de opleidingsbesturen van de masters om voor vervanging van 
sprekers te zorgen indien van toepassing of mee te denken over een alternatief indien een één-op-135 
één-vervanging niet lukt. Voor vragen kunnen de medewerkers contact opnemen met de afdeling 
C&W.  
Van Os geeft aan dat zorgen voor vervanging valt onder staking breken. Daarnaast vraagt ze zich af 
wie de feitelijke voorlichting in het geval van vervanging op zich zou nemen. Van Os ontvangt graag 
een formeel antwoord op de e-mail die zij samen met Remco Breuker op 8 februari verstuurd heeft 140 
over het samenvallen van de Masterdag en de landelijke onderwijsstaking. Van Os ontvangt graag 
een formeel schriftelijk antwoord waarin staat wat er wordt verwacht van de werknemers van de 
faculteit en wat de consequenties zijn als niet aan deze verwachtingen voldaan wordt. Fortuin geeft 
aan dat er gezorgd wordt voor een antwoord vanuit het Faculteitsbestuur op de vragen die gesteld 
worden in de e-mail en waarin het standpunt van het Faculteitsbestuur wordt toegelicht.  145 
 
Ieven geeft aan graag te zien dat de betrokken medewerkers geïnformeerd worden over de positie 
van het Faculteitsbestuur ten aanzien van de landelijke onderwijsstaking. Fortuin geeft aan dat er 
een e-mail over is gestuurd naar de opleidingsbesturen en de studiecoördinatoren en dat in het 
Faculteitsbestuur besproken wordt of er een e-mail wordt gestuurd naar alle betrokken 150 
medewerkers. 
 
Sleutels geeft aan dat hij een e-mail heeft gekregen van de voorzitter van de opleidingscommissie 
van de BA International Studies, Marat Markert, waarin deze aangeeft dat bij een internationale 
opleiding als de BA International Studies het voor de medezeggenschap van belang is dat bestuurs- 155 
en beleidsdocumenten ook in het Engels beschikbaar zijn (de e-mail van Markert is toegevoegd bij dit 



Pagina 4 van 4 

 

verslag als bijlage 6b). De Faculteitsraad onderschrijft dit standpunt en geeft aan dat de 
beschikbaarheid van documenten in het Engels, bijvoorbeeld in het geval van de OER-en, niet tijdig 
is. Fortuin geeft aan dat in het universitaire taalbeleid vermeld staat welke documenten in het Engels 
beschikbaar moeten zijn en dat hier bij de inventarisatie van de implementatie van het universitair 160 
taalbeleid naar gekeken zal worden.  
Naschrift: OSZ-O&K heeft de model-OER inclusief memo in het Engels nagezonden. Vanaf volgend 
jaar worden de model-OERen inclusief memo’s direct in het Engels naar de opleidingen gestuurd 
waarvan er veel studenten in de OLC het bestuurlijk en onderwijs-juridisch Nederlands niet machtig 
zijn.  165 
Daarnaast geeft de handleiding OLC’s een overzicht van wat er nu aan voorzieningen is getroffen 
voor OLC’s. Hiermee voldoet de faculteit aan de wettelijke verplichting, maar specifiek ambtelijk-
secretariële ondersteuning is daar geen onderdeel van. Binnen OSZ is afgesproken dat dit een taak is 
die bij de doorontwikkeling van OSZ belegd zou kunnen worden, maar dat is niet op korte termijn 
gerealiseerd. 170 
 
Van Deventer vraagt of het mogelijk is dat het UFB kannen water ter beschikking stelt in plaats van 
flesjes water. Tresfon vraagt na bij het UFB of bij alle vergaderingen de flesjes water vervangen 
kunnen worden door kannen water.  
 175 
Fortuin sluit de vergadering om 16.01 uur.  



Besluit nummer 136
(Gr'r/.20r8/5 r836)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 20 februari2}l9,

. gezien het voorstel van het Faculteitsbestuur,

. gehoord de beraadslagingen in zijn vergadering van 20 februari2019,

besluit

in te stemmen met de concept Gids Kwaliteitszorg Onderwijs

Leiden, 20 februan 2019

/*

J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

Tresfon
secretaris



Besluit nummer 137
(GW.2019/66s7)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 20 februari2}lg,

o gezienhet voorstel van het Faculteitsbestuur,

. gezien het advies van de vaste commissie voor het Onderwijs,

. gehoord de beraadslagingen in zijn vergadering van20 Qebruari2019,

besluit

positiefte adviseren over de voorgestelde wijzigingen in het 'Leids Register Opleidingen
2020-2021'.

Leiden,20 februari 2019

k-
J.J.M. Sleutels

voorzitter van de Raad

W.M. Tresfon
secretaris

{i
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