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Definitief verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 12 februari 2020 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR Banks, Van Dijke, Van Gulik, Ieven, Van Lelyveld, Levelt, Naeff, Olieman, Van 5 

Os, Rademaker, Schep, Sleutels, Visser, Vonk, Van der Voort, Wiegand Bruss. 
  
 
FB Rutgers, De Baar, Touwen, Wirix-Speetjens, Sirks-Bong (ondersteuning 

bedrijfsvoering). 10 
 
Bureau Faris en Van der Zeeuw (O&K en OSZ, t.b.v. agendapunt 7.1) 
 
Afwezig 
FB     Tuurenhout 15 
 
FR (met bericht) Klamer 
 
1. Opening 
Om 15.15 uur opent Rutgers de vergadering.  20 
 
Rutgers geeft aan dat Imke Maessen per 1 februari 2020 niet meer in dienst van de faculteit is en 
daarmee ook geen lid van de personeelsgeleding van de Faculteitsraad meer. De opvolging is in gang 
gezet. Sleutels bedankt Maessen namens de Faculteitsraad voor haar inspanningen als lid van de 
personeelsgeleding. 25 
 
Sleutels geeft aan dat er op 6 februari 2020 een bericht in de Mare heeft gestaan waarin de 
overwegingen van Sleutels en Van Os geciteerd worden aangaande de POPcorner. De evaluatie van 
de POPcorner is in de overlegvergadering van 22 januari 2020 op verzoek van de Faculteitsraad 
besproken in het vertrouwelijke gedeelte van de overlegvergadering. Sleutels geeft aan dat de 30 
Faculteitsraad had verzocht om de evaluatie vertrouwelijk te bespreken om te voorkomen dat zaken 
die in de evaluatie stonden te herleiden waren tot individuele studenten. Rutgers geeft aan graag te 
zien dat de Mare het principe van hoor en wederhoor toepast.  
 
2. Vaststelling agenda 35 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Verslagen overlegvergadering 22 januari 2020 
Verslag openbaar gedeelte: In r. 101 wordt gedeelte van de scholing gewijzigd in gedeelte van de 
academische scholing. In r. 112 wordt hun berekeningsmodel gewijzigd in hun berekeningsmodel met 40 
betrekking tot de taakbelasting.  
Met deze wijzigingen wordt het verslag van het openbare gedeelte van 22 januari 2020 aangenomen.  
 
Verslag vertrouwelijk gedeelte: In r. 84 wordt coördinator van IncLUsion gewijzigd in contactpersoon 
van IncLUsion. In r. 85 wordt Van Os geeft aan dat deze verdeling van taken erop duidt dat de 45 
coördinator van de POPcorner de studentmentoren aanstuurt gewijzigd in Van Os geeft aan dat deze 
verdeling van taken suggereert dat de coördinator van de POPcorner in de toekomst ook de 
studentmentoren aan zou kunnen sturen.  
Met deze wijzigingen wordt het verslag van het vertrouwelijk gedeelte van 22 januari 2020 
aangenomen.  50 
 
4. Opvolging actiepunten 22 januari 2020 

https://www.mareonline.nl/nieuws/wat-voegt-de-popcorner-eigenlijk-toe/
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Naar aanleiding van actiepunt 37-19 geeft Sleutels aan dat afstemming heeft plaatsgevonden met 
Van der Velden en Markert uit de Universiteitsraad. De Universiteitsraad is niet van plan om artikel 
4.1.1 te wijzigen. Er wordt gewerkt aan een memo door de afdeling O&K i.s.m. het ICLON over het 55 
combineren van het herkansingsbeleid met het deeltoetsbeleid.  
 
Naar aanleiding van actiepunt 38-18 geeft Naeff aan haar vragen op schrift te hebben gesteld. De 
vragen zijn in het bezit van de secretaris en worden bij de stukken van de overlegvergadering van 25 
maart gevoegd. Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur de schriftelijke vragen, voor zover 60 
mogelijk, schriftelijk zal beantwoorden.  
 
Sleutels geeft aan dat de formulering van actiepunt 51-19 gewijzigd moet worden in OSZ kijkt naar de 
samenhang tussen de roostering van de kerncurriculumvakken in relatie tot roostering van de 
onderwijsprogramma’s. Van der Zeeuw geeft aan dat de eerdere opmerkingen van Van Os zijn 65 
meegenomen in het definitieve rooster van de kerncurriculumvakken en dat met Dutch Studies 
verder wordt gesproken over de programmering van in het bijzonder de kerncurriculumvakken. 
Hiermee is dit actiepunt afgehandeld.  
 
Naar aanleiding van actiepunt 05-20 geeft Sleutels aan dat het de Faculteitsraad heeft verrast dat het 70 
Faculteitsbestuur niet op de hoogte was van de nieuwe openingstijden van de 
onderwijsadministraties. Sleutels geeft aan dat veel medewerkers van de onderwijsadministraties 
hebben aangegeven te vrezen te weinig tijd te hebben voor de taken waar diepe concentratie voor 
nodig is. Kallenberg geeft aan op een bijeenkomst op 11 februari 2020 met alle medewerkers van de 
onderwijsadministratie expliciet naar de zorgen rond de nieuwe openingstijden te hebben gevraagd. 75 
Tijdens deze bijeenkomst zijn geen zorgen geuit aangaande de nieuwe openingstijden.  
Van Os vraagt het Faculteitsbestuur of het van mening is dat de kwaliteit van de dienstverlening aan 
de studenten vergroot wordt met ruimere openingstijdens van de onderwijsadministraties. Banks 
geeft aan dat de openingsuren in Den Haag juist beperkt zijn en, door de gelijktijdigheid van de 
openingsuren met de meeste collegeblokken, niet goed toegankelijk zijn. Banks geeft aan graag te 80 
zien dat de onderwijsadministratie ook buiten de collegetijden geopend is.  
Schep, Wiegand Bruss en Van der Voort geven aan het prettiger te vinden dat de onderwijsadmini-
straties goed bereikbaar zijn per e-mail en telefoon dan dat de onderwijsadministraties langer op een 
dag bemand worden. Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur kijkt naar de openingstijden van de 
onderwijsadministraties en naar mogelijke verbeteringen.  85 
 
5. Mededelingen 
a) Naamswijziging C&W 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur op 28 januari 2020 heeft besloten om de naam van de 
afdeling Communicatie en Werving te veranderen in Communicatie en Marketing. De 90 
werkzaamheden van de afdeling veranderen niet.  
b) NSE 
De Baar geeft aan dat de uitslag van de Nationale Studenten Enquête van 2019 lang op zich heeft 
laten wachten en dat onduidelijk was of de gegeven antwoorden representatief zijn. Dat blijkt nu het 
geval te zijn. Weststrate geeft een presentatie over de NSE 2019 (zie bijlage 3b).  95 
 
Naeff geeft naar aanleiding van de presentatie aan dat er geen uren worden toegekend voor 
medewerkers voor stagebegeleiding. De Baar geeft aan dat dit punt wordt meegenomen in de 
programmanormen.  
 100 
Naar aanleiding van een vraag van Rademaker, geeft De Baar aan dat de resultaten van de NSE 2019 
worden gecommuniceerd aan de opleidingsbesturen en de opleidingscommissies.  
 
6. Onderwerpen ter bespreking 
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6.1 Programmanormen (standaard) 105 
Rutgers geeft aan dat de voortgang van het project programmanormen uitgebreid aan de orde komt  
tijdens de overlegvergadering van 25 maart 2020. De besluitvorming over de programmanormen 
staat geagendeerd voor de overlegvergadering van 6 mei 2020.  
 
6.2 Interne verhuizingen (standaard) 110 
De Faculteitsraad neemt kennis van de memo.  
 
6.3 Stand van zaken werkdruk 
Sirks-Bong geeft de stand van zaken weer rond het werkdrukdossier. De regiegroep is in de tweede 
week van januari gecompleteerd en is op 30 januari 2020 bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is 115 
besloten de regiegroep uit te breiden met een jonge WP’er, een OBP’er en een promovendus. Ook is 
besloten de regiegroep werkdruk en de stuurgroep personeelsmonitor samen te voegen omdat deze 
onderwerpen met elkaar verweven zijn.  
De regiegroep bespreekt op 5 maart een werkplan. Dit plan zal ook worden voorgelegd aan het 
Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad. Ook wordt het werkdrukdossier opnieuw geagendeerd voor 120 
de overlegvergadering van 25 maart 2020 en wordt het een standaardonderdeel van de agenda voor 
de overlegvergaderingen.  
 
Sleutels geeft aan dat hij hoopt dat de regiegroep zich ook uitspreekt over de inhoud van het 
werkdrukdossier. Sleutels krijgt de indruk dat procedures en de werkwijze in dit dossier nu centraal 125 
staan. Sirks-Bong geeft aan dat dat in deze fase nodig is en dat de regiegroep afspraken heeft 
gemaakt om de regiegroep zo effectief mogelijk te laten zijn.  
 
In antwoord op Naeff geeft Rutgers aan dat er al eerder budget is vrijgemaakt voor 
werkdrukverlichting en dat gekeken wordt of er de komende jaren ook financiële ruimte is. Rutgers 130 
benadrukt dat dit alleen kan in de marges van de totale begroting.  
 
7. Onderwerpen ter advisering 
7.1 Leids Register Opleiding 2021-2022 
Het Leids Register van Opleidingen (LRO) heeft een registrerende functie en is tevens de basis voor 135 
de toetsing van het onderwijsaanbod aan de Leidse kwaliteitsstandaarden en de vereisten van 
kwaliteitszorg. Het gehele Leidse onderwijsaanbod (opleidingen en afstudeerrichtingen) is in het LRO 
opgenomen. Wijzigingen in het LRO dienen elk jaar op uiterlijk 1 maart ingediend te worden bij het 
College van Bestuur. Het opleidingen- en afstudeerrichtingenaanbod wordt elk jaar begin juni door 
het College van Bestuur vastgesteld. Van één opleidingscommissie was het akkoord op de 140 
voorgestelde wijziging nog niet ontvangen toen de vergaderstukken voor de overlegvergadering 
werden verstuurd; deze zal worden toegevoegd in de stukken voor de overlegvergadering van 25 
maart (zie bijlage 3c). 
 
Wiegand Bruss en Visser geven aan het spijtig te vinden dat de afstudeerrichting Vaderlandse 145 
geschiedenis gewijzigd wordt in Nederlandse geschiedenis en vinden het niet consistent dat de naam 
van de leerstoel Vaderlandse geschiedenis niet gewijzigd wordt. Rutgers geeft aan dat de opleiding 
Geschiedenis zelf heeft verzocht om deze naamswijziging en dat de hoogleraar die de leerstoel 
Vaderlandse geschiedenis bekleedt zelf kan verzoeken tot naamswijziging van de leerstoel bij het 
beraad van decanen. Het staat de Faculteitsraad vrij om een oproep te doen aan de hoogleraar in 150 
kwestie. Sleutels geeft aan de naamswijziging van de afstudeerrichting een eerste stap in de goede 
richting te vinden.  
 
Levelt vraagt aandacht voor de consequenties van een naamsverandering a.g.v. de reductie van het 
aantal mastertracks in de MA Linguistics, bij de werving van nieuwe studenten. Hierdoor zijn 155 
bepaalde specialismen niet direct zichtbaar op de wervingswebsite. De Baar geeft aan hier door de 
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afdeling C&M op gewezen te zijn en zij zal navraag doen bij het OWB om te horen of andere 
faculteiten dit probleem herkennen. Van Os geeft aan dat naamswijzigingen ook op andere terreinen 
grote consequenties hebben. Van Os en Sleutels vragen het Faculteitsbestuur een overgangsregeling 
op te stellen voor medewerkers en studenten. De Baar geeft aan dat er geen overgangsperiode 160 
mogelijk is; zodra het LRO is aangepast, is de naamswijziging een feit. Wel kan ervoor gezorgd 
worden dat alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden.  
 
In antwoord op Van Os geeft Touwen aan dat een BA-eindwerkstuk in het Engels geschreven mag 
worden als de onderwijstaal van de opleiding Nederlands is mits de examencommissie dit toestaat.  165 
 
Van de aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten elf leden om positief te adviseren over de 
voorgestelde wijzigingen in het Leids Register Opleidingen 2021-2022 en stemmen vier leden tegen 
dit advies (besluit nr. 150).  
 170 
8. Onderwerpen ter instemming 
Er zijn geen onderwerpen ter instemming.  
 
9. Documenten ter kennisname 
Naar aanleiding van de agenda van 21 januari 2020 vraagt Van Os of er problemen zijn rond de 175 
allocatie van scriptiebegeleiding. De Baar antwoordt dat de allocatie scriptiebegeleiding twee keer is 
besproken in het opleidingsvoorzittersoverleg en dat er bij sommige instituten problemen zijn. De 
vice-decanen gaan in gesprek met de betrokken opleidingsvoorzitters en onderwijsdirecteur om te 
kijken wat er verbeterd kan worden. 
 180 
Naar aanleiding van de agenda van 28 januari 2020 vraagt Van Os of de Faculteitsraad toegang kan 
krijgen tot de rapportage over de doorontwikkeling van OSZ. De Baar geeft aan dat dit besproken zal 
worden met het MT van OSZ.  
 
Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vraag van Ieven vraagt Naeff wanneer de 185 
Faculteitsraad wordt geïnformeerd over de aangekondigde doorrekening. Sleutels geeft aan dat de 
Faculteitsraad in de overlegvergadering van 25 maart 2020 graag hoort hoe het Faculteitsbestuur 
denkt dat de programmanormen helpen bij het verlichten van de werkdruk. Rutgers geeft aan dat 
deze verwachting in de overlegvergadering van 25 maart wordt toegelicht. 
Ieven vraagt of de Faculteitsraad mee zou kunnen kijken naar de veronderstellingen die aan het 190 
project programmanormen ten grondslag liggen. Touwen geeft aan dat dit werk is gedaan door de 
werkgroep en de klankbordgroep programmanormen. Het Faculteitsbestuur geeft aan dat een 
modelmatige berekening van de programmanormen op faculteitsniveau ter beschikking wordt 
gesteld aan de Faculteitsraad. Op instituutsniveau kan dat niet, vanwege de vele gedeelde 
opleidingen.  195 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Van Os vraagt of het gezien de werkdruk in de zomerperiode mogelijk is om de aanmelding voor 
masters te vervroegen naar begin of half mei. Rutgers geeft aan dat hier naar gekeken zal worden.  
 200 
Van der Voort geeft aan dat FGGA-studenten een probleem ervaren rond de capaciteit van 
studieplekken. Banks geeft aan dat de Beehive bedoeld was als lange termijn oplossing maar dat de 
capaciteit nu een probleem vormt. Banks geeft aan dat de Beehive niet effectief wordt gebruikt.  
Rutgers geeft aan dat Muller, de decaan van FGGA dit heeft besproken met het Faculteitsbestuur van 
Geesteswetenschappen en dat het tekort aan studieplekken veroorzaakt wordt doordat de 205 
gebouwen overoptimaal in gebruik zijn. Het Faculteitsbestuur van FGGA werkt aan het vergroten van 
de capaciteit van het gebouw. Wirix-Speetjens geeft aan dat dit probleem ook bij de assessoren 
bekend is en dat dit geagendeerd is bij het CvB.  
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Van Gulik vraagt of de faculteit een afbouwplan met betrekking tot roken heeft ontwikkeld in het 210 
kader van het Nationaal Preventieakkoord. Sirks-Bong geeft aan dat in het OBF wordt aangedrongen 
op universiteitbreed beleid op dit punt.  
 
Banks geeft aan dat de studentpsychologen in Den Haag veel aanvragen krijgen en dat ze daardoor 
beperkt beschikbaar zijn. Banks geeft aan dat het voor internationale studenten van belang is om 215 
een Engelstalige psycholoog te vinden en dat studenten die om hulp vragen verteld wordt dat zij dit 
bij andere instanties moeten doen. Naeff geeft aan dat het zorgen voor de beschikbaarheid van 
Engelstalige psychologen onderdeel is van een faculteit die ook internationale studenten wil 
aantrekken. Rutgers geeft aan dat dit een bekend probleem is en dat de studentpsychologen alleen 
psychologische steun geven voor studiegerelateerde problematiek. Daarnaast werkt de Campus Den 220 
Haag samen met de hogescholen in Den Haag en de gemeente Den Haag. Wirix-Speetjens geeft aan 
dat op 21 februari 2020 de conferentie Mission 2020 wordt gehouden waarin twee Engelstalige 
sessies over studentenwelzijn worden georganiseerd.  
 
Naar aanleiding van een vraag van Naeff over de afspraken tussen instituten en de BA International 225 
Studies geeft Rutgers aan dat de afspraken toegezonden worden aan de Faculteitsraad (zie bijlage 
3d).  
 
Rutgers sluit de vergadering om 17.01 uur.  



Besluit nummer 150
(Gn.2020/3620)

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 12 februørn2020,

o gezienhet voorstel van het Faculteitsbestuur,

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

. gehoord de beraadslagingen in zijnvergadering van 12 februan2020,

besluit

Positief te adviseren over de voorgestelde wijzigingen voor het Leids Register Opleidingen
2021-2022

Leiden, t2 2020

M.R. Rutgers
decaan

J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

B.W.M. Tresfon
secretaris




	2020-02-12 Verslag FR 12 februari 2020
	2020-02-12 Besluit nr. 150 LRO 2021-2022
	Presentielijst FR FGW 2020-02-12



