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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 9 december 2020 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR Almond, Van Dijkhuizen (tot agendapunt 9), De Groot, Ieven, Mastenbroek, 5 

Naeff, Oele, Van Os (vanaf agendapunt 12.2), Poot, Rademaker, Rooijakkers, 
Sleutels, Struik, Wiegand Bruss, Van Zuijlekom. 

  
FB Rutgers, De Baar, Touwen, Wirix-Speetjens. 
 10 
Bureau Tresfon (BBO, secretaris), Lamers (BBO, t.b.v. agendapunt 12.2). 
 
Afwezig 
FB     Sirks-Bong 
FR (met bericht) Klamer, Levelt, Olieman. 15 
 
5. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.16 uur. Sleutels geeft aan dat Olieman om gezondheidsredenen 
zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Het Facultair stembureau is bezig met de invulling van de 
zetel. Het Faculteitsbestuur wenst Olieman beterschap.  20 
 
6. Vaststelling agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
7. Verslag overlegvergadering 11 november 2020 25 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
8. Opvolging actiepunten 11 november 2020 
Sleutels vraagt naar aanleiding van actiepunt 30-20 of een van de conclusies uit de bespreking van 
het Rapport UR medezeggenschap was of de vergoeding voor de leden van de faculteitsraad 30 
verhoogd wordt. Rutgers bevestigt dat de vergoeding voor de raadsleden gelijk wordt getrokken met 
de norm die de Universiteitsraad heeft opgesteld.   
 
9. Mededelingen 
a) Reservevergadering 13 januari 2021 35 
Rutgers geeft aan dat er geen gebruik wordt gemaakt van de reservevergadering op 13 januari 2021. 
Wel worden de capaciteitsbeperkingen MA 2022-2023 schriftelijk ter advisering voorgelegd aan de 
Faculteitsraad van 16 december 2020 t/m 11 januari 2021.  
 
b) WD Geschiedenis 40 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur op 8 december 2020 heeft besloten prof. dr. J.F.J. 
(Jeroen) Duindam als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Geschiedenis te benoemen 
voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Het Instituut voor Geschiedenis is 
anderhalf jaar vóór het aflopen van de termijn van de huidige WD gestart met de 
benoemingsprocedure. Deze praktijk wil het Faculteitsbestuur stimuleren bij de andere instituten.  45 
 
Sleutels geeft het woord aan Universiteitsraadslid Kontovas. Kontovas geeft aan dat er komend jaar 
voor promovendi die vertraging hebben opgelopen de mogelijkheid bestaat om zich aan te melden 
voor een regeling van NWO. Rutgers geeft aan dat waarschijnlijk slechts een gedeelte van de 
promovendi voor deze regeling in aanmerking komt en dat de faculteit het bericht over de regeling 50 
breed zal communiceren.  
 

https://www.nwo.nl/nieuws/20-miljoen-euro-voor-door-corona-vertraagde-wetenschappers
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10. Onderwerpen ter instemming 
Er zijn geen onderwerpen ter instemming.  
 55 
11. Onderwerpen ter advisering 
11.1 Grote programmawijzigingen onderwijsprogramma’s 2021-2022 
Touwen licht de memo toe. Opleidingsbesturen van bachelor-, master- en 
researchmasteropleidingen dienen voorafgaand aan het opstellen van de onderwijsprogramma’s 
voorstellen in voor grote programmawijzigingen. Dit zijn grote wijzigingen in de schematische 60 
opbouw of de inhoud van het onderwijsprogramma. Alvorens het Faculteitsbestuur een definitief 
besluit neemt, dienen de facultaire Commissie Onderwijs en de Faculteitsraad hierover advies uit te 
brengen.  
Ter verbetering van de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma stelt de BA Korea Studies voor 
om 1) een thuisblijfprogramma te bieden, 2) het buitenlandverblijf in te korten naar een periode van 65 
drie maanden en 3) het verblijf te verplaatsen naar het eerste semester van het tweede jaar. Indien 
door voortduring van de coronacrisis een buitenlandverblijf in de beoogde periode niet mogelijk is, 
kan worden besloten om de grote programmawijziging pas een jaar later te effectueren (academisch 
jaar 2022-23). Het opleidingsbestuur neemt in overleg met het Faculteitsbestuur uiterlijk in januari, 
voor de definitieve besluitvorming, een beslissing over de definitieve invoeringsdatum van de grote 70 
programmawijziging. 
 
Alle aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem positief te adviseren over de grote 
programmawijzigingen van de onderwijsprogramma’s 2021-2022.  
 75 
12. Onderwerpen ter bespreking 
12.1 Corona (standaard) 
Touwen geeft aan dat voor het tweede semester van 2020-2021 gepoogd wordt voor alle cohorten 
een werkgroep on campus te organiseren. In het najaar is besloten een mentoraatprogramma op te 
stellen voor de nieuwe instroom van de MA. Voor zowel de BA als de MA wordt het 80 
mentoraatsysteem in aangepaste vorm voortgezet. De Groot en Sleutels geven aan dat de opleiding 
Filosofie digitale sociale momenten creëert die zowel studenten als staf goed bevallen.   
 
12.2 Proces Facultair Strategisch Plan 
In het kader van het nieuw te ontwikkelen Facultair Strategisch Plan (FSP) heeft de Regiegroep drie 85 
groepen medewerkers van FGW gevraagd om een concept missie en visie te schrijven voor de 
faculteit. De drie groepen vormen een brede vertegenwoordiging van de faculteit: WP, OBP, van 
hoogleraar tot promovendus, M/V, afkomstig uit verschillende instituten en opleidingen etc. Graag 
legt de regiegroep deze drie geanonimiseerde “position papers” aan de leden van de Faculteitsraad 
voor ter bespreking. 90 
 
Naeff geeft aan dat duurzaamheid in de drie position papers ontbreekt, evenals de positie van de 
faculteit in Europees verband. Naeff geeft aan het een goede zaak te vinden dat inclusiviteit expliciet 
genoemd wordt en verwacht dat dit snel leidt tot actief beleid op dit punt.  
 95 
Sleutels ziet binnen de geesteswetenschappen een tweedeling tussen de bredere 
onderzoeksgebieden die geschiedenis, economie en politiek combineren en het onderzoeksgebied 
dat zich richt op letteren en cultuur. Zijn inschatting is dat de aandacht onder studenten voor dit 
tweede onderzoeksgebied afneemt. Rutgers geeft aan dat het vaak zo is dat eerstejaars vaak in 
eerste instantie voor een brede opleiding kiezen en zich later specialiseren.  100 
 
In antwoord op Rooijakkers geeft Rutgers aan dat de interesse in de schooltalen de afgelopen 15 jaar 
tanende is geweest. De Baar geeft in antwoord op Mastenbroek aan dat in het FSP nagedacht wordt 
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over het palet aan opleidingen dat wordt aangeboden. Hierin wordt ook meegenomen hoe 
verdiepend of verbredend de BA’s en MA’s zijn.  105 
 
Poot geeft aan dat het thema ‘erkennen en waarderen’ meer benadrukt moet worden in het FSP. 
 
Rutgers geeft in antwoord op Poot aan dat er een landelijk sectorplan wordt opgesteld. Hiervoor is 
€100.000 beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW.  110 
 
12.3 Programmanormen (standaard) 
Rutgers licht de documenten toe. Sleutels geeft aan dat een aantal stukken eerder gedeeld had 
kunnen worden.  
 115 
Naeff geeft aan dat in de documenten de reactie van het Faculteitsbestuur ontbreekt op het risico 
dat de werkdruk tijdelijk verhoogt door de invoering van de programmanormen. Rutgers geeft aan 
dat het Faculteitsbestuur erop toeziet hoe instituten de invoering van de programmanormen 
uitvoeren en dat de uitvoering juist door de normen goed te vergelijken valt. Hiermee zullen ook 
bepaalde privileges van sommige stafleden zichtbaar worden waarna hierop gestuurd kan worden.  120 
 
Van Os geeft aan dat de instituten de personele eenheden zijn die zorg moeten dragen voor het 
invoeren van de programmanormen. De opleidingsvoorzitters hebben vaak andere wensen voor de 
bestaffing dan waar uiteindelijk voor gekozen wordt en dat de instituten niet altijd de 
voorgeschreven procedures volgen. De Baar geeft aan dat dit bekend is en dat de reguliere 125 
procedures omtrent het LRO en de grote programmawijzigingen gevolgd moeten worden.  
 
13. Documenten ter kennisname 
Er zijn geen opmerkingen over de documenten ter kennisname.  
 130 
14. Rondvraag en sluiting 
Rutgers bedankt Tresfon voor de bewezen diensten als secretaris.  
 
Van Os geeft aan dat zij nog wacht op antwoord van het Faculteitsbestuur over de vraag of 
studenten die niet naar het buitenland kunnen maar wel materiële kosten maken voor hun 135 
onderzoek dit kunnen financieren uit het Uhlenbeckfonds. De Baar geeft aan dat deze vraag  door 
FEZ bij het bestuursbureau op centraal niveau is gelegd omdat de kans aanwezig is dat dit als verkapt 
loon gezien wordt.  
 
Van Os geeft aan dat de instituten de docenten financieren uit de EC’s die gehaald worden door de 140 
studenten. De toegedeelde werktijd voor stuco’s wordt gebaseerd op het aantal gefinancierde 
studenten terwijl de faculteit veel studenten kent die een tweede (en dus niet-gefinancierde) 
opleiding doen. Dit betekent dat de stuco’s in dezelfde tijd meer studenten moeten helpen. Rutgers 
geeft aan dat er naar de grondslag van de verdeling van de uren binnen OSZ gekeken moet worden.  
 145 
Rutgers sluit de vergadering om 16.48 uur.  
 


