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Definitief verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 20 januari 2020 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR Van Dijke, Gulik, Ieven, Klamer, Van Lelyveld, Levelt, Naeff, Olieman, Van Os, 5 

Rademaker, Schep, Sleutels, Visser, Vonk, Van der Voort, Wiegand Bruss. 
  
FB Rutgers, De Baar, Touwen. 
 
Bureau Kamerling (OSZ, t.b.v. agendapunt 6.1), Vacca (OSZ, t.b.v. agendapunt 6.20, 10 

Weststrate (O&K, t.b.v. agendapunt 6.3 en 7.1), Speelman en Sluijs (t.b.v. 
agendapunt 8.1).  

 
Afwezig 
FB     Tuurenhout, Wirix-Speetjens, Sirks-Bong (ondersteuning bedrijfsvoering). 15 
FR (met bericht) Maessen 
FR (onder bericht) Banks 
 
1. Opening 
Om 15.15 uur opent Rutgers de vergadering.  20 
 
Namens de Raad wenst Sleutels Touwen veel succes in zijn functie als vice-decaan BA.  
 
2. Vaststelling agenda 
Rutgers geeft aan een vertrouwelijk gedeelte in te willen voegen. In dit gedeelte zal een update over 25 
LUCL gegeven worden. Ook wordt agendapunt 6.1 Uitkomsten onderwijsvisitaties behandeld in het 
vertrouwelijk gedeelte. Op verzoek van de Raad wordt ook agendapunt 6.2 Eindrapportage 
POPcorner jaar 1 geagendeerd voor het vertrouwelijk gedeelte. Het bijbehorende vergaderstuk zal 
vertrouwelijk gemaakt worden voor zover nog mogelijk.  
 30 
3. Verslag overlegvergadering 18 december 2019 
Rademaker geeft aan dat zijn naam vanaf pagina 2 gespeld is als Rademakers.  
 
Naar aanleiding van regel 50-7 vraagt Van Os wanneer het werkdrukdossier geagendeerd wordt. 
Rutgers geeft aan dat dit dossier geagendeerd staat voor de overlegvergadering van 12 februari 35 
2020. Klamer geeft aan dat er, vanaf het samenstellen van de regiegroep voor het dossier werkdruk, 
geen bijeenkomsten zijn geweest terwijl de twee leden die zitting hebben in deze regiegroep vanuit 
de Faculteitsraad aangegeven hebben hier tijd voor te reserveren in januari. De eerste bijeenkomst 
van de regiegroep staat op 31 januari gepland.  
 40 
In regel 419 wordt Rutger gewijzigd in Rutgers. 
 
Met deze wijzigingen wordt het verslag van 18 december 2019 aangenomen.  
 
4. Opvolging actiepunten 18 december 2019 45 
Sleutels geeft aan dat het overleg genoemd in actiepunt 37-19 tussen de Universiteitsraad en de 
Faculteitsraad over het toetsbeleid heeft plaatsgevonden. Binnen de UR is er geen ruimte om artikel 
4.1.1 van de OER te wijzigen of door te mandateren naar de faculteit. Wel is het een mogelijkheid om 
artikel 4.1.3. van de model-OER in te zetten om meer ruimte te creeren om deeltoetsen te 
combineren met het herkansingsbeleid.  50 
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Naeff vraagt naar aanleiding van actiepunt 38-19 of het klopt dat het uurloon van docenten in dienst 
van het Academisch Talen Centrum (ATC) de afgelopen tien jaar niet verhoogd is, ook niet met een 
inflatiecorrectie. Zij geeft aan dat de verantwoordelijkheid die de faculteit en de universiteit dragen 
voor haar werknemers niet verschoven moet worden naar externen door middel van inhuur en dat 55 
zij zich zorgen maakt om de medewerkers van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden 
(EAV) dat sinds kort is ondergebracht bij het ATC. Rutgers geeft aan na te gaan of het klopt dat het 
uurloon van docenten in dienst van het ATC de afgelopen tien jaar niet verhoogd is.  
 
5. Mededelingen 60 
a) Herstelbeoordeling Wijsbegeerte 
De Baar geeft aan dat herstelbeoordeling van standaard 2 van de tweejarige master Philosophy op 7 
januari 2020 heeft plaatsgevonden. Op basis van het herstelplan en de stand-van-zaken-notitie heeft 
de visitatiecommissie de opleiding nu op alle standaarden een voldoende gegeven, waardoor de 
heraccreditatie kan worden aangevraagd.  65 
 
b) NVAO-besluiten FLW en Media Studies 
In oktober 2018 zijn de BA Film- en Literatuurwetenschappen en de MA Media Studies gevisiteerd. 
Onlangs heeft het College van Bestuur van de NVAO de heraccreditatiebesluiten voor deze 
opleidingen ontvangen (accreditatie is geldig tot 1 oktober 2025).  70 
 
c) Rol commissie wetenschap 
Rutgers geeft aan dat de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening in de loop der jaren een 
andere invulling heeft gegeven aan de rol van de commissie, maar dat de commissie haar rol nu weer 
in lijn wil brengen met de rol zoals deze is vastgelegd in het faculteitsreglement. Deze rol behelst het 75 
uitbrengen van advies aan het faculteitsbestuur, de decaan of de WD’s over aangelegenheden op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek. 
 
d) Update LUCL 
Zie voor deze mededeling het vertrouwelijk gedeelte van het verslag.  80 
 
6. Onderwerpen ter bespreking 
6.1 Uitkomsten onderwijsvisitaties 
Zie voor het verslag van dit onderwerp het vertrouwelijk gedeelte van het verslag.  
 85 
6.2 Eindrapportage POPcorner jaar 1 
Zie voor het verslag van dit onderwerp het vertrouwelijk gedeelte van het verslag. 
 
6.3 Rubricering van projecten ihkv bestedingsplan MKA 
De Baar geeft aan dat in 2020 de herijking plaats vindt van de Middelen Kwaliteitsafspraken (MKA). 90 
Het Faculteitsbestuur wil de Raad hier nadrukkelijk bij betrekken. De bestedingsdoelen van de MKA 
kunnen vanaf 2021 aangepast worden. Sleutels geeft aan namens de Raad dat voornamelijk de 
studentgeleding hierin een rol zal spelen. De studentgeleding zal in januari-februari ideeën 
formuleren in samenspraak met de achterban. Deze zullen worden getoetst door de Raad waarna ze 
teruggekoppeld worden aan het Faculteitsbestuur. De Baar geeft aan graag te zien dat de assessor, 95 
de studenten in opleidingscommissies en de Humanities Think Tank worden betrokken.  
 
Naeff geeft aan dat de Raad content is met de middelen die gereserveerd worden voor de 
professionalisering van docenten, maar hiervoor formeel geen tijd wordt vrijgemaakt. Zij roept het 
Faculteitsbestuur op om flankerend beleid te formuleren om een nuttige besteding van de MKA in 100 
relatie tot docentprofessionalisering te waarborgen. Touwen antwoordt dat een gedeelte van de 
academische scholing ook in onderzoekstijd plaatsvindt.  
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6.4 Programmanormen (standaard) 
Rutgers geeft aan dat de planning gevolgd wordt en dat het Faculteitsbestuur in haar vergadering 105 
van 28 januari het advies van de klankbordgroep zal bespreken.  
 
Van Os geeft aan dat sommige onderwijsdirecteuren de programmanormen voor het academisch 
jaar 2020-2021 willen hanteren. Rutgers geeft aan dat het hem verstandig lijkt als opleidingen alvast 
rekening houden met de consequenties van de invoering van de programmanormen. Touwen geeft 110 
aan dat de richtlijnen van de programmanormen besproken worden met de opleidingsvoorzitters en 
de onderwijsdirecteuren. Ieven vraagt onder welke voorwaarden instituten hun berekeningsmodel 
met betrekking tot de taakbelasting mogen aanpassen aan de programmanormen, vóór besloten is 
tot de invoering van de programmanormen. Touwen geeft aan dat het Faculteitsbestuur de 
instituten niet gevraagd heeft om hun berekeningsmodel aan te passen, maar dat het zou kunnen 115 
dat instituten dit wel doen uit andere overwegingen. Ieven en Van Os geven aan dat sommige 
instituten niet transparant zijn over het gehanteerde berekeningsmodel.  
 
In antwoord op een vraag van Schep geeft Rutgers aan dat het advies van de klankbordgroep aan het 
nog voor te leggen stuk van de programmanormen kan worden toegevoegd. De Baar geeft in 120 
antwoord op een vraag van Schep aan dat de opleidingscommissie instemmingsrecht hebben op 
grote wijzigingen van de opleidingsprogramma’s en dat zij daarom betrokken worden in het proces 
rond de invoering van de programmanormen.  
 
6.5 Interne verhuizingen (standaard) 125 
Er zijn geen vragen over de stand van zaken.  
 
7. Onderwerpen ter advisering 
7.1 Capaciteitsbeperking MA 2021-2022 
De Baar licht het memo over de capaciteitsbeperking MA 2021-2022 toe. Het gaat om vier MA-130 
opleidingen dan wel tracks (International Relations, Asian Studies (120 EC), History, afstudeerrichting 
Europaeum, Media Studies, afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media). 
 
In antwoord op Visser geeft De Baar aan dat er volgend jaar een evaluatie wordt uitgevoerd van de 
capaciteitsbeperking van de MA International Relations. Mocht de capaciteitsbeperking voor deze 135 
master worden losgelaten, dan moet er rekening mee worden gehouden dat het aantal 
inschrijvingen omhoog schiet, ook gezien de grote internationale belangstelling voor deze master.  
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem positief te adviseren over de 
Capaciteitsbeperking MA 2021-2022 (besluit nr. 149). 140 
 
8. Onderwerpen ter instemming 
8.1 Deeltijdleerstoelen 
Rutgers licht de memo toe en geeft aan dat de commissie voor de Wetenschapsbeoefening is 
gevraagd om advies te geven. Het advies is bijgevoegd.  145 
 
Naeff geeft aan dat zij de mogelijkheid om een leerstoel deeltijd in te vullen vanwege persoonlijke 
omstandigheden mist in de memo. Sluijs geeft aan dat het memo betrekking heeft op de verhouding 
tussen verschillende soorten arbeidsduur en dat het deeltijd invullen van een leerstoel door 
persoonlijke omstandigheden betrekking heeft op zorgverlof.  150 
 
Rademaker vraagt welk probleem met dit beleid wordt opgelost. Rutgers geeft aan dat er veel 
verschillende soorten combinaties zijn ontstaan van wetenschappelijke functies.  
 



Pagina 4 van 4 
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met de Richtlijn bij de 155 
uitvoering van het hooglerarenbeleid ten behoeve van de benoeming van een gewoon en een 
bijzonder hoogleraar in deeltijd bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (besluit nr. 145).  
 
9. Documenten ter kennisname 
In antwoord op een vraag van Van Os geeft Touwen aan dat er wordt gezocht naar een trekker voor 160 
de brede BA talen en culturen en dat de planning is om dit voorjaar dit dossier weer op te pakken. 
Touwen geeft aan dat het opzetten van een brede BA Asian Studies een initiatief is van de betrokken 
opleidingsvoorzitters en dat dit ondersteund wordt door het Faculteitsbestuur.  
 
In antwoord op een vraag van Van Os geeft Rutgers aan dat tijdens de vergadering van het 165 
Faculteitsbestuur op 17 december gesproken is over hoeveel verlofuren er nog openstaan in de 
organisatie en het beleid hierop. Sluijs geeft aan dat het nu mogelijk is dat er verlof is opgebouwd in 
drie categorieën met alle drie een andere vervaldatum. Het verlof met de vroegste vervaldatum 
wordt in principe als eerste opgenomen. 
 170 
Touwen geeft aan in antwoord op een vraag van Van Os dat het protocol zorgwekkend gedrag is 
besproken en nog in ontwikkeling is. Zodra het protocol definitief is, wordt het verspreid onder de 
studiecoördinatoren en wordt het naar de Faculteitsraad gestuurd.  
 
10. Rondvraag en sluiting 175 
Tresfon wijst de studentleden op de mogelijkheid om bij haar een verklaring van het lidmaatschap 
van de Raad op te vragen ten behoeve van de procedure voor de onkostenvergoeding.  
 
Van Os geeft aan dat de onderwijsadministraties langer opengesteld worden, terwijl de 
administraties nu langer open zijn dan op andere faculteiten. Dit gaat volgens Van Os ten koste van 180 
de dienstverlening aan studenten. Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur dit uitzoekt.  
 
Rutgers sluit de vergadering om 17.02 uur.  
 



Besluit nummer 1.45
(Grï/.20r9/32448)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 22 janluat'^2020

o gezienhet voorstel van het Faculteitsbestuur,
o gezienhet advies van de commissie Wetenschap
o gehoord de bera¿dslagingen inzljnvergadering van22 januan2020,

besluit

In te stemmen met de richtlijn ter uitvoering van het hooglerarenbeleid voor de instelling van
een deeltijd leerstoel bij de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Leiden, 22 jarr;øln

L
decaan

J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

Tresfon
secretaris



Besluit nummer 149
(Gtr/.2020/787)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 22 januan2020,

o gezien het voorstel van het Faculteitsbestuur,

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

r gehoord de beraadslagingen inzijnveçgadering van22 januan2020,

besluit

Positief te adviseren over de voorgestelde capaciteitsbeperkng M^2021-2022.

Leiden, 22 januan

M J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

B.W.M. Tresfon
secretaris
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