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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 19 mei 2021 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR Carabelli, Van Dijkhuizen, De Groot, Klamer, Levelt, Mastenbroek, Naeff, Oele 5 

(afwezig tussen 16.00-17.00 uur), Van Os, Poot, Rademaker, Sleutels, Struik, 
Wiegand Bruss, Van Zuijlekom. 

  
FB Rutgers, De Baar, Touwen, Wirix-Speetjens. 
 10 
Bureau Van Wijk (BBO, secretaris), Lamers (BBO, t.b.v. agendapunt 6). 
 
Afwezig 
FB     Sirks-Bong. 
FR    Roest, Rooijakkers. 15 
 
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.16 uur. Sirks-Bong is afwezig i.v.m. een overleg op centraal 
niveau.  
 20 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 
3. Verslag overlegvergadering 7 april 2021 
Van Os vraagt n.a.v. agendapunt 6.1, r. 80-95 of dit opnieuw wordt bekeken. De Baar geeft aan dat 25 
dit onderdeel was vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van vorig jaar en pas 
volgend collegejaar met de vaststelling van de nieuwe OER zal worden meegenomen.  
 
Van Os verzoekt de toezegging onder punt 7.1 (Taalbeleid) regel 126, op de actiepuntenlijst op te 
nemen.  30 
 
Tot slot meldt Van Os dat zij geluiden van weerstand hoort t.a.v. hybride onderwijs. Op de website 
voor aanstaande studenten staat namelijk dat studenten voor onderwijs niet op locatie aanwezig 
hoeven te zijn. Daaruit kan je concluderen dat het onderwijs (deels) online moet worden 
aangeboden in het eerste blok van het semester. Dit zal zeker gelden voor MA-onderwijs dat veel 35 
internationale studenten trekt die mogelijk op reisbeperkingen stuiten.  
Touwen geeft aan dat dit met de rector is besproken. Het uitgangspunt is dat onderwijs volledig on 
campus kan vanaf september. Mochten er toch beperkende maatregelen gelden, dan zal net als dit 
collegejaar een klein aantal vakken in hybride vorm worden aangeboden om fysiek onderwijs (vooral 
voor eerstejaars) gedeeltelijk mogelijk te maken.  40 
 
Sleutels vraagt in het verlengde hiervan of er vanaf 1 september een aanwezigheidsplicht voor de 
studenten (BA/MA) geldt als zij niet on campus aanwezig kunnen of willen zijn. Rutgers antwoordt 
dat hier nog niets over is besloten, maar als de overheid het veilig acht dan zal die lijn worden 
gevolgd.  45 
 
Van Os wil aan punt 8.4 na regel 249 toevoegen dat het belangrijk is dat mensen verlof opnemen, 
omdat ze rust nodig hebben.  
 
Het verslag wordt met de genoemde aanpassingen vastgesteld.  50 
 
4. Opvolging actiepunten 7 april 2021 



Pagina 2 van 6 
 

Sleutels stelt voor om actiepunt 9/21 af te voeren.  
 
5. Mededelingen 55 
a) Vragen n.a.v. tijdelijk-vaste staf (Naeff)  
De beantwoording van de vragen is nog niet rond, het blijkt lastiger dan gedacht om de antwoorden 
te vinden, omdat deze informatie niet goed geregistreerd staat. Hier wordt hard aan gewerkt en de 
Raad wordt op de overlegvergadering van 7 juli geïnformeerd. 
 60 
b) Overgang BA-MA september 2021  
Het Faculteitsbestuur heeft na intensief beraad besloten tot een versoepeling van de BA-MA 
overgang voor de instroom van september 2021. 
Masteropleidingen zijn gevraagd naar de ervaringen met de regeling van afgelopen september en er 
is afstemming geweest met de zusterinstellingen. De meerderheid van de zusterinstellingen 65 
versoepelt net als vorig jaar de BA-MA overgang. Uit de inventarisatie onder opleidingen bleek 
echter dat voor veel studenten de combinatie van een nieuwe master en de afronding van de 
bachelor verre van ideaal was. 
 
Dit heeft ertoe geleid dat er, net als vorig jaar, twee varianten worden gehanteerd:  70 
1) de master voorwaardelijk starten met de mogelijkheid om in september 2021 nog het 
bachelordiploma te behalen.  
In deze extra maand kunnen studenten het BA-eindwerkstuk en eventueel een stageverslag 
inleveren.  
2) de master voorwaardelijk starten met de mogelijkheid om tot 1 september 2022 het 75 
bachelordiploma te behalen.  
Met de aanvullende voorwaarde dat het BA-eindwerkstuk is voltooid, voordat er gestart wordt met 
de MA-thesis. Studenten moeten 165 EC van de bachelor hebben behaald om in aanmerking te 
komen voor deze optie. 
 80 
Er zijn dit jaar minder masteropleidingen die een uitloop van een jaar bieden: alleen daar waar 
studenten onevenredig veel studievertraging kunnen oplopen door het niet tijdig afronden van de 
bachelor, is er gekozen voor de mogelijkheid om het bachelordiploma te behalen tot 1 september 
2022. Dit zijn de niet-selectieve masteropleidingen met één instroommoment en dat zijn bij FGW de 
volgende zes opleidingen: de MA African Studies, Media Studies, Middle Eastern Studies, Linguistics,  85 
Russian and Eurasian Studies en Religious Studies. 
Alle overige (research)masteropleidingen, behalve de joint degree MA European Politics and Society, 
bieden de mogelijkheid om het BA-eindwerkstuk en de stage nog in september 2021 af te ronden.  
Deze versoepelingen gelden ook voor pre-masterstudenten.  
 90 
Deze week volgt de communicatie op de facultaire website en verdere instructies naar de 
opleidingen toe. Ook ontvangen studenten die in aanmerking voor deze regeling een e-mail vanuit de 
faculteit. 
De versoepelingen voor de BA/MA overgang hebben gevolgen voor de huidige OER bij de 
opleidingen die een jaar uitloop bieden. Er is door SAZ een addendum opgesteld dat het 95 
Faculteitsbestuur ter advisering zal voorleggen aan de betrokken OLC’s en de Faculteitsraad. Het 
onderwerp staat op de agenda voor de volgende vergadering op 7 juli. 
 
Rutgers geeft aan dat ook DLG-verband hierover is gesproken, hieruit bleek dat er juist studenten 
door in de problemen zijn beland in plaats van geholpen.  100 
Van Os vraagt of behaalde cijfers geldig blijven indien een student zich moet uitschrijven? Van der 
Zeeuw bevestigt dat de cijfers die behaald zijn tijdens de periode van inschrijving in de master geldig 
blijven na uitschrijving, dus deze zijn bij herinschrijving nog geldig.  
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Rademaker vraagt in welke tijdspanne de scripties moeten worden beoordeeld? De Baar geeft aan 105 
dat docenten tot 11 oktober de tijd hebben om de cijfers in te leveren bij de onderwijsadministratie.  
 
c) Humanities Campus  
Rutgers deelt mee dat een extern ervaren bureau is ingeschakeld om te kijken naar werken in de 
toekomst, daarbij gaat het niet alleen om de werkplek, maar ook om de omgeving en faciliteiten, 110 
vanwege stijgende bouwkosten en niet meestijgend budget. Daarom wordt gekeken naar het gebruik 
van de campus na corona, aan de basisstructuur hiervan zal niets worden veranderd. De Raad wordt 
hierin meegenomen en geïnformeerd. 
 
d) Thuiswerkbeleid  115 
Het thuiswerkbeleid wordt op centraal niveau voorbereid, omdat naar verwachting meer mensen 
vaker thuis zullen werken. FGW heeft ook een werkgroep ingesteld om het facultaire beleid uit te 
werken. 
 
e) FR-verkiezingen 120 
Sleutels deelt mee dat de FR-verkiezingen plaatsvinden voor de studentgeleding, voor de 
personeelsgeleding worden geen verkiezingen georganiseerd, daarvoor zijn te weinig aanmeldingen. 
Volgend jaar worden tussentijdse verkiezingen gehouden. De FR verwelkomt in september Suzé Klok 
en Rint Sybesma. Van Os, Sleutels, Levelt en Rademaker blijven lid.   
 125 
 
6. Onderwerpen ter instemming 
6.1 Programmanormen  
Rutgers leidt het onderwerp kort in. Alleen de personeelsgeleding heeft instemmingsrecht, omdat 
het personeelsbeleid betreft. De studentgeleding heeft inhoudelijk inspraak via de 130 
opleidingscommissies over de onderwijsprogramma’s en via de Raad t.a.v. de grote 
programmawijzigingen. Poot geeft aan dat de studentgeleding betreurt dat zij niet mogen stemmen. 
 
De ervaringen van LUCAS met de programmanormen worden met de Raad gedeeld en kort 
samengevat door Rutgers. Naeff geeft aan dat deze conclusies niet door alle medewerkers worden 135 
gedeeld.  
Naschrift: de bevindingen komen van LUCAS, de conclusies zijn van het Faculteitsbestuur. 
 
Ook de commissie Onderwijs heeft een aantal punten genoemd ter aanvulling en wijst op het belang 
van de evaluatie. De commissie Onderwijs noemt ook de promotiebegeleiding, Rutgers wijst erop dat 140 
de universiteit voor promotiebegeleiding geen onderwijsfinanciering ontvangt en het daarom niet in 
de systematiek van de programmanormen past.  
 
Sleutels constateert dat in de evaluatie (bijlage 3) sommige indicatoren erg zuinig worden 
geformuleerd en stelt voor de punt 1c en 2b aan te passen naar een positievere bewoording. Ten 145 
tweede dient ook het instrument zelf te worden geëvalueerd, de systematiek moet ook kunnen 
worden aangepast indien nodig.  
Het Faculteitsbestuur is het daarmee eens en zegt toe 1c en 2b scherper te formuleren. Het FB geeft 
aan de evaluatie te verbreden en zal deze ook vooraf voorleggen aan de Raad.  
 150 
Levelt uit dat haar grootste zorg is dat er geen enkele garantie is dat de werkdruk zal afnemen en het 
instituut heeft niet de financiële armslag om meer onderzoekstijd te financieren.  
Touwen geeft aan dat hier inderdaad de spanning zit. De D.O.T. is een middel om tot een 
transparante (her)verdeling van taken te komen, maar geeft geen garantie tot 
werkdrukvermindering. De verlichting zou uit de invoer van het modelcurriculum moeten volgen. Het 155 
is een aandachtspunt van de onderwijsdirecteur in het operationele proces om te waken voor de 
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inzet van docenten uit opleidingen die het modelcurriculum volgen. 
 
Sleutels vraagt of het Faculteitsbestuur zich wil committeren om de wijze waarop instituten de 
programmanormen hanteren te monitoren en actief bevorderen, zodat dit op vergelijkbare manier 160 
wordt toegepast en er geen ongelijkheid ontstaat.  
Het Faculteitsbestuur zegt dit toe en is reeds begonnen om met de adviesraden in gesprek te gaan. 
Het toezicht op de uitvoering door het Faculteitsbestuur zal ook worden toegevoegd aan de 
evaluatieprocedure. Het Faculteitsbestuur zal de Faculteitsraad ook met regelmaat informeren over 
het verloop van het proces. 165 
 
Naeff deelt de zorgen die zijn geuit over de werkdruk. Naeff vraagt naar de intenties van het 
Faculteitsbestuur m.b.t. de unica en het beschermen hiervan. Rutgers geeft aan dat de beschermde 
unica in stand worden gehouden. In het verlengde hiervan vraagt Levelt garanties voor de toekomst. 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur die niet kan geven, omdat de programmanormen en 170 
unica onderdeel zijn van een democratisch doorlopen proces waarin de OLC en de Faculteitsraad een 
belangrijke rol hebben in de medezeggenschap. Een faculteitsbestuur kan nooit zomaar iets 
opleggen of wijzigen.  
 
Van Dijkhuizen vraagt hoe het Faculteitsbestuur de kleine opleidingen t.o.v. de unica ziet in het licht 175 
van de programmanormen. Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur een breed aanbod wil 
aanbieden van hoge kwaliteit, maar daarin wordt beperkt door de financiën. Deze overweging is nu 
niet aan de orde en vloeit ook niet direct voort uit de programmanormen. De diversiteit is de sterkte 
en tegelijk zwakte van FGW, daar is het Faculteitsbestuur zich van bewust. De Baar vult aan dat het 
Faculteitsbestuur hecht aan het brede palet van opleidingen en het solidariteitsprincipe waarin de 180 
kleine specialisaties worden beschermd.  
 
Poot geeft aan dat de studentleden de doelen van de programmanormen steunen. De studenten 
hebben wel zorgen m.n. waar het de unica, composiete opleidingen en kleine opleidingen betreft. 
Poot vraagt of de studentleden bij de klankbordgroep kunnen worden betrokken. Rutgers stelt voor 185 
om een student- en staflid uit de Raad toe te voegen aan de klankbordgroep.  
 
De personeelsgeleding van de Faculteitsraad stemt als volgt:  
Sleutels: voor 
Rademaker: voor 190 
Van Dijkhuizen: voor 
Van Os: voor 
Klamer: tegen 
Naeff: tegen 
Levelt: tegen 195 
 
Hiermee wordt besluit nummer 169 aangenomen met een meerderheid van de stemmen.  
 
6.2 Wijze van benoeming van de stafleden in de OLC 
De Baar licht het onderwerp kort toe. De studentleden van de opleidingscommissie worden 200 
verkozen. Afgesproken is dat de stafleden worden benoemd en niet verkozen. Deze vraag moet elk 
jaar worden voorgelegd aan de Faculteitsraad ter instemming in lijn met artikel 29, lid 5, van het 
faculteitsreglement.  
 
Besluit nummer 170 wordt unaniem aangenomen door de aanwezige leden van de faculteitsraad.  205 
 
7. Onderwerpen ter bespreking 
7.1 Corona 
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Het Faculteitsbestuur heeft geen bijzonderheden te melden. Vooralsnog zal het mogelijk zijn om 
vanaf september on campus onderwijs te geven. 210 
 
7.2 Werkbalans 
Rutgers licht toe dat het actieplan werkbalans in uitvoer is. Een aantal punten hieruit: de module 
voor leidinggevenden bij FGW is vanaf juni beschikbaar; onboarding wordt onderdeel van het 
startgesprek. 215 
 
In verband met corona dienen de ROG’s dit jaar in lichte vorm gehouden te worden, dat is 
gecommuniceerd aan de instituten.  
Van Dijkhuizen heeft de indruk dat er desondanks veel ROG’s volgens de oude stijl zijn gehouden en 
dat heeft tot onvrede geleid. Deze zorg wil hij graag delen met het Faculteitsbestuur. Dit neemt het 220 
Faculteitsbestuur mee. 
 
Klamer voegt toe dat de onderwijsevaluaties dit jaar onbetrouwbaar zijn en soms niet zijn ingevuld. 
Als ze zijn ingevuld dan ligt de focus vaak op de negatieve ervaringen van online onderwijs, dus ze 
geven een beeld dat niet aansluit bij de werkelijke kwaliteit van onderwijs.  225 
Rutgers benadrukt dat de instituten is gevraagd om de afzonderlijke onderdelen niet met een cijfer 
te beoordelen. 
 
7.3 Raad van Advies binnen instituten 
Rutgers doet verslag van de bijeenkomst met de voorzitters van de Raden van Advies van de 230 
instituten. Wat opviel is dat sommige raden soms niet goed wisten wat hun bevoegdheden zijn. Ze 
functioneren wisselend, maar door dit gesprek is er verbetering en meer onderlinge uitwisseling.  
 
Van Os merkt op dat het goed zou zijn als de Faculteitsraad structureel met de Raden van Advies 
spreekt. Sleutels stelt voor om in het najaar te starten met een bijeenkomst en dit bij succes te 235 
continueren door een halfjaarlijks overleg.  
De secretaris zal dit organiseren in het najaar.  
 
7.4 Vragen n.a.v. studentenwelzijn 
Struik dankt het Faculteitsbestuur voor de antwoorden. Ze geeft aan dat ze verrast was dat er nog 240 
geen beleid was, maar is positief dat er aan wordt gewerkt en dat er al een bijeenkomst is geweest.   
De Baar geeft aan dat er pas sinds kort universitair beleid wordt gevoerd, dus de faculteit kan hier nu 
pas aansluitend beleid op voeren. Het is niet zo dat studentenwelzijn eerder geen aandacht had, er 
waren altijd al studieadviseurs die een belangrijke rol spelen in studentenwelzijn. 
Wirix-Speetjens sluit zich hierbij aan en voegt toe dat er aan een beleidsdossier en werkplan wordt 245 
gewerkt op facultair niveau. De Klankbordgroep Diversiteit & Inclusie van studenten wordt mogelijk 
ook betrokken. Zodra er een tijdlijn is en meer concretere plannen, zal de Raad worden 
geïnformeerd.  
 
Naeff vraagt naar het verzoek van de commissie Personeel en Studentzaken t.a.v. een gast die zij 250 
wilden uitnodigen. Rutgers zegt toe na te gaan hoe dit zit en komt hier op de volgende 
overlegvergadering op terug. 
 
8. Documenten ter kennisname 
Van Os vraagt n.a.v. 8.3, de vragen en antwoorden t.a.v. de Onderwijs- en Examenregeling (OER), 255 
hoe ver de discretionaire bevoegdheid van de examencommissie reikt?  
De Baar geeft aan dat indien er onduidelijkheid is bij de examencommissies dit op een 
intervisiebijeenkomst van de examencommissies kan worden geagendeerd.  
Rademaker stelt voor eventuele onduidelijkheden over bevoegdheden mee te nemen in de 
aanpassingen van de OER van volgend jaar. 260 
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9. Rondvraag en sluiting 
Van Zuijlekom vraagt naar de vergoeding voor raadsleden.  
Wirix-Speetjens licht toe dat SAZ onderzoek doet naar o.a. de vergoeding van raadsleden, de 
uitkomst hiervan is op redelijk korte termijn te verwachten en het Faculteitsbestuur wacht deze 265 
uitkomsten af zodat de universitaire lijn kan worden gevolgd. 
Van Zuijlekom vraagt naar de communicatie rondom de Faculteitsraad en het contactpersoon vanuit 
C&M die hierbij kan helpen. Wirix-Speetjens geeft aan dat hij de betrokkenen met elkaar in contact 
zal brengen.   
 270 
Naeff vraagt naar de pilot in het Arsenaal van OSZ: aangezien er afgelopen jaar geen studenten 
waren, kon deze pilot niet worden uitgevoerd. Zal dat alsnog gebeuren komend collegejaar als er 
weer studenten aanwezig zijn on campus? 
Het Faculteitsbestuur zal deze vraag meenemen.  
 275 
Oele licht een probleem toe dat speelt bij de opleiding Midden-Oosten Studies. Vier studenten zijn 
ontevreden over het behaalde niveau taalvaardigheid Hebreeuws, maar zij worden van het kastje 
naar de muur gestuurd met hun klachten. Is het FB hiervan op de hoogte?  
Het Faculteitsbestuur geeft aan hier niet  op de hoogte te zijn van deze brede problematiek en vraagt 
Oele de relevante informatie via de secretaris te sturen. 280 
 
Rutgers sluit de vergadering om 17.30 uur.  
 


