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Conceptverslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 24 april 2019 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
FR Sleutels, Van der Velden, Van Deventer, Van Duijnen, Ieven, Klamer, Van Landeghem, 

Levelt (tot en met punt 13), Maessen, Miltenburg,  Rademaker, Schep, De Vries, Van 5 
Vugt.  

 
FB  Rutgers (voorzitter), De Baar, Fajgenblat, Fortuin, Tuurenhout. 
 
Bureau Koning (OSZ-O&K, t.b.v. agendapunt 6), Van der Zeeuw (OSZ, t.b.v. agendapunt 6), 10 

Kallenberg (OSZ, t.b.v. agendapunt 13), Van Wijk (waarnemend secretaris). 
 
Afwezig  FR (met bericht): Bouwmans, Roest-Aalbregt, Van Os  

FR (doorgegeven door Van Vugt): Osinga (door ziekte afwezig) 
 Bureau: Tresfon (BO, secretaris) 15 

 
1. Opening 
Om 15.18 opent Rutgers de vergadering.  

 
2. Vaststelling agenda 20 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Verslagen overlegvergadering 
a) Verslag overlegvergadering 27 maart 2019 
Naar aanleiding van de opmerking van Miltenburg dat zij zich heeft afgemeld voor de 25 
overlegvergadering, wordt het kopje ‘afwezigen’  aangepast.  
 
Met bovenstaande wijziging wordt het verslag van het openbare gedeelte van de overlegvergadering 
van 27 maart 2019 vastgesteld. 
 30 
b) Jaarverslag PhD-vertrouwenspersoon 
Het jaarverslag PhD-vertrouwenspersoon is op verzoek van de Faculteitsraad ter informatie 
meegestuurd.  
 
c) Vertrouwelijk gedeelte 27 maart 2019 35 
Het verslag van het vertrouwelijke gedeelte van de overlegvergadering van 27 maart 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. De vervangend notulist wordt bedankt voor het opstellen van de verslagen.  
 
4. Opvolging actiepuntenlijst 24 april 2019 
Naar aanleiding van actiepunt 3 geeft Rutgers aan dat het punt over het verbeteren van de integratie 40 
van FGW-studenten in Den Haag en Leiden wegens omstandigheden niet voor het overleg van 
vandaag kon worden geagendeerd. In overleg met de secretaris wordt dit punt doorgeschoven naar 
de vergadering van 15 mei.  
 
Naar aanleiding van de toelichting bij punt 28 stelt Sleutels voor om de in- en uitgaande post 45 
voortaan als document ter kennisname achterwege te laten. De Faculteitsraad en het 
Faculteitsbestuur stemmen hiermee in. Rutgers geeft aan dat deze documenten desgewenst 
geagendeerd kunnen worden.  
Naar aanleiding van punt 23 vraagt Ieven of de informatiebijeenkomsten in het kader van de 
programmanormen zijn aangekondigd. Kallenberg bevestigt dat er bijeenkomsten worden gehouden 50 
op 6 en 15 mei waarvoor het aantal aanmeldingen respectievelijk 3 en 11 is.  
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Naar aanleiding van punt 20 over het verzoek van de Raad voor een inventarisatie onder docenten 
naar de klachten over werkdruk in het kader van het herkansen van voldoendes, licht Fortuin toe dat 
de inventarisatie heeft geleid tot het memo in bijlage 9.5. Fortuin geeft aan dat een van de conclusies 55 
is dat de maatregel als zodanig kan blijven voortbestaan. Wel kan gekeken worden naar de 
mogelijkheid dat niet het hoogste cijfer maar alleen het laatste cijfer telt, om daarmee aan 
ontmoediging te doen om voldoendes te herkansen.  
 
Miltenburg stelt dat als alleen het laatste cijfer telt, dat stress-verhogend kan werken voor 60 
studenten. Fortuin geeft aan dat studenten zelf kiezen of ze een herkansing maken en dus zelf deze 
afweging maken.   
 
Levelt en Klamer geven aan dat er meer negatieve en neutrale dan positieve opmerkingen zijn en dat 
de conclusie van het memo dat het beeld gemengd is dus niet klopt. Het is overwegend negatief. De 65 
Raad is het erover eens dat de conclusie zou moeten worden aangepast. Sleutels merkt op dat het 
stuk ter kennisname is gestuurd en het geen vereiste is om dit aan te passen. Het Faculteitsbestuur 
zegt echter toe de conclusies te herzien conform de inhoud van het onderzoek.  
 
Rademaker wil er graag voor pleiten om dit punt volgend jaar te agenderen, maar dan ook in 70 
samenhang met bijvoorbeeld de deeltoetsen. Er is een wildgroei aan regelingen en de vraag is welke 
effectief zijn.  
Fortuin geeft aan dat de regeling voor het herkansen van voldoendes volgend voorjaar (2020) 
opnieuw geagendeerd wordt in samenhang met de deeltentamens.  
 75 
5. Mededelingen 
Herbenoeming WD NIMAR 
Rutgers deelt mee dat professor Léon Buskens is herbenoemd als wetenschappelijk directeur van het 
Nederlands Instituut in Marokko van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2023. De Instituutsraad en 
Maatschappelijke Raad van Advies zijn gehoord en hebben positief geadviseerd over zijn 80 
herbenoeming. Sleutels feliciteert namens de Faculteitsraad het Faculteitsbestuur en wenst Buskens 
veel succes in zijn nieuwe termijn. 
 
Herbenoeming portefeuillehouder bedrijfsvoering 
Rutgers deelt mede dat Tuurenhout door het College van Bestuur herbenoemd is als 85 
portefeuillehouder bedrijfsvoering van het Faculteitsbestuur van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023. Sleutels feliciteert namens de 
Faculteitsraad het Faculteitsbestuur en wenst Tuurenhout veel succes in zijn nieuwe termijn.  
 
Borrel 3 juli 2019 90 
Tuurenhout geeft aan dat na de laatste overlegvergadering van dit academisch jaar op 3 juli ter 
afsluiting van het jaar een borrel georganiseerd kan worden. De Faculteitsraad stemt hiermee in.  
  
6. Onderwerpen ter instemming 
6.1  Hoofdstuk 5 OER BA en MA 95 
Tijdens de overlegvergadering van 27 maart 2019 zijn de Onderwijs- en Examenregelingen besproken 
met uitzondering van hoofdstuk 5, omdat op het gebied van de toelating nieuwe regelgeving is 
gekomen. In het kader toelating master (september 2018) door de VSNU is opgesteld en door de 
minister is overgenomen, is de toelating op drie punten aangepast: de toelatingseisen die de 
geschiktheid van een kandidaat vaststellen (wat er onder verwante opleidingen gesteld wordt), 100 
gelijke criteria voor vergelijkbare groepen studenten (interne versus externe studenten met een 
vergelijkbare opleiding) en transparantie en voorlichting (de procedures moeten helder zijn). Verder 
heeft de minister bepaald dat de kosten voor een taaltoets bij de instelling ligt en niet meer bij de 
student.  
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 105 
De conceptversie van het aangepaste hoofdstuk 5 van de OER is vervolgens aan de 
opleidingscommissies voorgelegd voor commentaar. Het universitaire gedeelte is vastgesteld, maar 
de opmerkingen hieromtrent zijn doorgegeven aan SAZ. Op het facultaire deel zijn een aantal 
kleinere opmerkingen gemaakt door de opleidingscommissies en die zijn aangepast in het voorstel 
dat nu aan de Raad wordt voorgelegd. 110 
 
Sleutels geeft aan dat de onderwijs-en examenregeling enorm complex is. Dat geldt ook voor 
hoofdstuk 5. De tekst is juridisch zo ingewikkeld dat Sleutels zijn zorgen uit over de geschiktheid als 
instrument voor de uitvoer door toelatingscommissies. Daarnaast moeten ook studenten het goed 
kunnen begrijpen, dus de communicatie naar de studenten is ook een punt van aandacht. 115 
 
De Baar deelt deze zorg. Dit wordt opgevangen door voor de toelatingscommissies aparte 
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, zodat alle leden goed voorbereid zijn op de wijzigingen 
en de toepassing van dit hoofdstuk uit de OER. 
  120 
De Faculteitsraad heeft geen opmerkingen over de tekst betreffende de bachelor of de master.  
 
De Raad stemt in met de herziening van hoofdstuk 5 van de OER BA en MA (besluit 140). De Baar 
spreekt haar dank uit aan de ondersteuners voor het goede memo. 
 125 
7. Onderwerpen ter advisering 
Er zijn geen onderwerpen ter advisering.  
 
8. Onderwerpen ter bespreking 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking.  130 
 
9. Rondvraag en sluiting van het openbare gedeelte 
Van Vugt vraagt of er al nieuws is over de uitslagen van de NSE die door het de CBS worden bekeken. 
Fajgenblat geeft aan in reactie op een vraag van Van Vugt over het controleren van de uitslagen van 
NSE door het CBS, dat hier nog niks over bekend is. Fajgenblat kan wel meedelen dat meer dan 135 
€2600 is opgehaald voor vluchtelingstudenten, dit bedrag blijft ongeacht de uitkomst van het 
onderzoek naar de NSE bestemd voor de vluchtelingen.  
 
 
Om 15.46 uur sluit Rutgers het openbare deel van de vergadering.  140 
 
10. Opening vertrouwelijk gedeelte 
Zie het vertrouwelijk gedeelte van dit verslag voor dit agendapunt.  




