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Verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen  
15 mei 2019 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
FR Sleutels, Van der Velden, Boumans, Van Deventer, Van Duijnen, Levelt, Miltenburg, 

Van Os, Osinga, Rademaker, Roest-Aalbregt, Schep, De Vries, Van Vugt.  5 
 
FB  De Baar (voorzitter), Fajgenblat, Fortuin, Tuurenhout. 
 
Bureau Kallenberg (OSZ, t.b.v. agendapunt 6 en 8.2), Koetsier (IFZ, t.b.v. agendapunt 9), Van 

Wijk (BO, waarnemend secretaris).  10 
 
Afwezig  FR (met bericht): Ieven, Klamer, Van Landeghem, Maessen. 
  FB: Rutgers. 
 
  15 
1. Opening 
Om 15.15 uur opent De Baar de vergadering.   
 

2. Vaststelling agenda 
Sleutels stelt voor om agendapunt 9.4 te verplaatsen naar het vertrouwelijke deel als 11d. 20 
Agendapunt 9.5 wordt 8.2 [ter bespreking].  
 
De agenda wordt hiermee vastgesteld.  
 
3. Verslag overlegvergadering 24 april 2019 25 
Het verslag van de overlegvergadering van 24 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Opvolging actiepuntenlijst 24 april 2019 
De integratie van FGW studenten in Den Haag en Leiden (punt 3 op de actiepuntenlijst) staat 
geagendeerd onder 8.1 en is afgehandeld. 30 
 
Naar aanleiding van actiepunt 21 over het plan van aanpak werkdruk geeft het FB aan dat het stuk 
gereed is, het betreft een overzicht van alles wat tot op heden aan werkdruk is gedaan. Dit stuk dient 
als voorbereiding op een aantal gesprekken in juni met het college over werkdruk. Het FB zegt toe 
het aan de Raad toe te sturen voor de overlegvergadering van 3 juli aanstaande. 35 
 
Naar aanleiding van actiepunt 23 over de invoering van de programmanormen meldt De Baar dat de 
twee inloopsessies over de programmanormen hebben plaatsgevonden. Ze zijn voornamelijk door 
OBP stafleden bezocht (circa 12 à 15 personen). Het FB geeft aan dat de informatie met betrekking 
tot de programmanormen openbaar is. 40 
 
Naar aanleiding van actiepunt 30 over archivering verduidelijkt Van Os dat het gaat om de niet-OSZ 
medewerkers die gaan verhuizen en (papieren) archieven beheren die op de juiste manier ontsloten 
moeten worden. Tuurenhout heeft volgende week overleg met de betrokkenen en neemt dit punt 
mee ter bespreking. Kallenberg voegt toe dat de OLC-archivering de aandacht van het MT van OSZ 45 
heeft en dat Van der Zeeuw binnenkort met Westerveen (DIA) spreekt over archivering door 
opleidingen met het oog op de verhuizingen.  
 
5. Mededelingen 
a) Werving vice-decaan BA: De Baar deelt mee aan de Raad dat de werving van de vice-decaan BA 50 
van start gaat. Er wordt eerst intern geworven. Volgens universitair format is een profiel opgesteld 
en worden er twee selectiecommissies samengesteld.  
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De vice-rector, Hester Bijl, gaat de wetenschappelijk directeuren en de Faculteitsraad horen over het 
profiel. Hester Bijl kon vanmiddag niet aanwezig zijn en de hele raad bijeen roepen op kort termijn is 
lastig, daarom spreekt zij de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad op vrijdag 24 mei.  55 
 
Aan de Raad wordt de vraag voorgelegd wie van de personeelsgeleding van de Faculteitsraad in een 
van de benoemingsadviescommissies plaats wil nemen. De Raad wordt verzocht dit in beraad te 
nemen en de naam zo snel mogelijk aan Verweij door te geven. 
 60 
b) Rapport van Van Rijn: Tuurenhout licht toe dat de Commissie Van Rijn vanochtend het rapport 
Wissels om aan de minister van OC&W heeft gepresenteerd. Het rapport bevat een aantal 
aanbevelingen en Tuurenhout verwacht dat deze ook voor de Faculteit Geesteswetenschappen 
gevolgen zullen hebben. Eventuele effecten voor 2020 worden door het college gecompenseerd 
vanuit de universitaire reserves. De kadernota van 2020 wordt dus niet opengebroken. Het advies, 65 
als dat wordt overgenomen door de minister, betekent op de langere termijn een verschuiving van 
de middelen ten gunste van de technische universiteiten. In juni komt de minister met een reactie.  
 
6. Onderwerpen ter instemming 
6.1 Herbevestigen wijze van samenstelling OLC’s  70 
De Faculteitsraad moet jaarlijks instemmen met de wijze van samenstellen van de  
opleidingscommissies waarbij de stafleden worden benoemd en de studentleden worden verkozen. 
In het memo wordt de achtergrond toegelicht: het benoemen van stafleden wijkt af van de Wet 
versterking bestuurskracht waarin staat dat deze moeten worden verkozen. De faculteitsraad heeft 
instemmingsrecht op dit artikel (nummer 29, lid 5). De Raad wordt gevraagd of zij kan instemmen 75 
met deze wijze van samenstellen van de OLC’s. Het betreft hier dus een herbevestiging van de 
werkwijze. 
 
Sleutels geeft aan dat de Raad een paar opmerkingen heeft ten aanzien van de uitvoeringsregeling: 
de Raad vraagt of de verkiezingen zorgvuldig en centraal kunnen worden georganiseerd. De Baar 80 
geeft aan dat de afdeling bestuurlijke ondersteuning (BO) de verkiezingen zal coördineren en dat BO 
op dit moment in het uitvoeringsreglement vastlegt dat er studentzetels geoormerkt worden voor 
bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld voor de representatie van bepaalde afstudeerrichtingen. Bij 
juridische zaken is nagegaan of dit toegestaan is, dat blijkt het geval te zijn.  
Naschrift: het aangepaste uitvoeringsreglement zal op 3 juli ter informatie aan de Raad worden 85 
voorgelegd.  
 
De raad stemt unaniem in met de herbevestiging van deze wijze van samenstelling van OLC’s. 
 
8. Onderwerpen ter bespreking 90 
8.1 Verbetering integratie FGW studenten in Den Haag en Leiden 
Miltenburg en Van Deventer hebben gesprekken gevoerd met studenten van Geesteswetenschappen 
in Den Haag, daaruit blijkt dat de studenten in Den Haag zich heel erg verbonden voelen met de 
Campus en dat de gemeenschap heel hecht en lokaal is. Er is geen behoefte aan integratie met de 
FGW studenten in Leiden. Dit beeld van een autonome Campus wordt bevestigd door hun eigen 95 
observaties en ervaring. De FGW studenten in Den Haag hebben alle nodige voorzieningen voor 
zowel studie als vrije tijd. Met name voor internationale studenten is Leiden ver weg, ze krijgen geen 
gratis Ov-jaarkaart en zien geen reden om te investeren in een reis naar Leiden. De studievereniging 
van BAIS fungeert in Den Haag zoals de studentenverenigingen in Leiden, dus ook in dat opzicht is er 
geen behoefte om naar Leiden af te reizen. Het aanspreekpunt is in de praktijk ook de assessor van 100 
FGGA en niet die van FGW. 
 
Fajgenblat bevestigt dat dit inderdaad in lijn is met de ervaring die hij heeft, maar dat hij goed 
contact heeft met de assessor van FGGA. Het is wel zo dat één op de vijf studenten van FGW in Den 
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Haag studeert en dat die bewustwording belangrijk is.  105 
 
Het FB constateert dat deze status aparte in de praktijk werkt en deelt de conclusie dat integratie 
zich niet laat afdwingen als de wens er niet is. De medezeggenschap van FGW studenten uit Den 
Haag blijft volgend academisch jaar gewaarborgd door twee studentenleden van BAIS in de 
Faculteitsraad. 110 
 
Een punt van aandacht is dat FGW studenten uit Den Haag vaak geen FGW-minor in Leiden volgen. 
Het FB neemt dat punt mee en zal nadenken over manieren om het aantrekkelijker te maken om dit 
wel te doen. Het FB zal hierover in gesprek gaan met de opleidingen in Den Haag.  
 115 
Tot slot stelt de Raad voor om weer één of twee keer per jaar in Den Haag te vergaderen. Dat neemt 
het FB mee in de planning van de FR vergaderingen.  
 
8.2 Schriftelijke vraag m.b.t. kantoortuinen voor stuco’s 
Op de vorige vergadering is deze schriftelijke vraag binnengekomen en het FB heeft op 24 april 120 
toegezegd te achterhalen hoe dit bericht tot stand is gekomen en of het klopt. Op de vraag van De 
Baar of erover is gecommuniceerd vanuit OSZ blijkt dat er een presentatie is gegeven aan de 
studiecoördinatoren over de inrichting van het Arsenaal. Met name het bericht over kamers met zes 
werkplekken heeft tot onrust geleid. 
Kallenberg geeft aan dat er vanuit het MT OSZ wordt gekeken hoe om te gaan met het Arsenaal en 125 
hoe er met de gebouwen wordt omgegaan die nog op te tekentafel liggen. Dat proces zal voor de 
zomer plaatsvinden. Het FB benadrukt dat deze discussie binnen de afdeling OSZ moet worden 
gevoerd. Tuurenhout voegt toe aan dat het CvB de parameters bepaalt over het huisvestingsbeleid, 
dat ligt niet bij het faculteitsbestuur.  

 130 
9.  Documenten ter kennisname 
9.1 Agenda’s vergaderingen FB 
Naar aanleiding de FB agenda d.d. 23 april vraagt Van Os waar het punt ‘organisatiestructuur FGW’ 
naar verwijst. Het FB licht toe dat het gaat over de organisatiestructuur in het verlengde van de 
sessies die over de matrixstructuur hebben plaatsgevonden. Dit heeft tot een aantal aanbevelingen 135 
geleid die het FB in fases opvolgt. Zo staat een van de aanbevelingen vandaag op de agenda onder 
11c. 
 
Naar aanleiding van de FB agenda van 30 april vraagt Van Os of ‘de evaluatieprocedure van tijdelijke 
naar vaste hoogleraarsbenoemingen’ aan de FR wordt voorgelegd. Het FB gaat na wat de rechten 140 
van de FR zijn in dit dossier en zal het op de overlegvergadering van 3 juli agenderen.  
 
Naar aanleiding van de FB agenda van 7 mei vraagt Van Os waar het punt ‘vergoeding voor langdurig 
zieken’ naar verwijst. Tuurenhout licht toe dat er facultair geld was gereserveerd voor NIMAR. Dat 
bedrag is vrijgekomen, omdat het ministerie de continuering van NIMAR gaat bekostigen. De 145 
instituten krijgen hiervan eenmalig een aandeel als tegemoetkoming voor de kosten van langdurig 
zieken.  
 
Tevens naar aanleiding van de agenda van 7 mei vraagt Van Os of ‘Evaluatie van het 
buddyprogramma’ met de Raad kan worden gedeeld; ook dat zal worden toegevoegd aan de stukken 150 
voor 3 juli.  
 
9.3 Arbo jaarverslag: de Raad stelt een aantal vragen met betrekking tot het opvolgen van 
geconstateerde problemen. Koetsier licht toe dat deze worden opgepakt in overleg met het UFB.  
 155 
Naar aanleiding van een vraag van De Vries over mensen met een beperking en de waarborging van 



Pagina 4 van 4 
 

hun veiligheid geeft Tuurenhout aan dat dit punt de aandacht heeft van de stuurgroep met vastgoed. 
De BHV-oefeningen worden gehouden om dit soort zaken te ontdekken en op te lossen. Naar 
aanleiding van het tekort van BHV-ers in de avonden en het weekend zal het FB nagaan hoe het zit 
met de financiering voor studenten die een BHV-training willen volgen en in het WSD-complex 160 
kunnen worden ingezet.    
 
10.  Rondvraag en sluiting van het openbare gedeelte 
 
Om 16.20 uur sluit De Baar sluit het openbare gedeelte van de overlegvergadering.  165 
  


