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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 8 juli 2020 OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR  Dijkhuizen, Van Gulik, Ieven, Klamer (tot agendapunt 6.2), Van Lelyveld, Levelt, Naeff, 5 

Olieman, Van Os, Rademaker, Schep, Sleutels, Visser, Wiegand Bruss 
FB Rutgers, De Baar, Sirks-Bong (ondersteuning bedrijfsvoering), Touwen, Tuurenhout, 

Wirix-Speetjens. 
Bureau Van der Waals (FEZ, t.b.v. agendapunt 6.4), Van der Arend (FEZ, t.b.v. agendapunt 8.1 

en 8.3), Koning en Van der Zeeuw (OSZ, t.b.v. agendapunt 8.2), Weststrate (BBO, 10 
t.b.v. agendapunt 8.3), Tresfon (BO, secretaris). 

 
Afwezig 
FR (met bericht) Van Dijke, Van der Voort 
FR (zonder bericht) Banks, Vonk 15 
FB   - 
 
1. Opening  
Rutgers opent de vergadering om 15.14 uur. 
 20 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Verslag overlegvergadering 10 juni 2020 
Na r. 151 wordt toegevoegd Rutgers geeft aan dat dit zal gebeuren. Als actie wordt aan de actielijst 25 
toegevoegd dat er een verwijzing in het Jaarplan Arbo en Milieu opgenomen wordt naar het traject 
sociale veiligheid en werkdruk.  
 
In r. 169 wordt SMART gewijzigd in SMARTer. In r. 170 wordt Bij de beschrijving van de evaluatie 
gewijzigd in Echter bij de beschrijving van de evaluatie.  30 
 
In r. 233 wordt Sleutels geeft aan dat instemming gewijzigd in Sleutels geeft aan dat er geen 
instemming met de programmanormen verleend kan worden voordat de programmarapportages 
verwerkt zijn.  
 35 
Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van r. 162 en verder geeft Sleutels aan dat artikel 51 lid 1 van het Reglement van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen betrekking heeft op het adviesrecht van de personeelsgeleding 
van de Faculteitsraad. Tresfon geeft aan dat Juridische Zaken heeft aangegeven dat door de 40 
formulering van artikel 51 lid 2 (Het faculteitsbestuur behoeft de voorafgaande instemming van de 
personeelsgeleding van de faculteitsraad voor elke door hem voorgenomen maatregel, waarover de 
personeelsgeleding hem advies als bedoeld in het eerste lid, heeft uitgebracht en voor zo ver deze de 
faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheid de decaan c.q. het 
faculteitsbestuur zijn toegekend.) het adviesrecht vervalt wanneer er om instemming gevraagd 45 
wordt.  
 
4. Opvolging actiepunten 10 juni 2020 
Tuurenhout geeft aan dat actiepunt 15-20 is afgehandeld (Tuurenhout brengt in het OBF en CCT in 
dat docenten niet verantwoordelijk zijn voor studenten die zich niet aan de maatregelen houden.). 50 
Ook worden de mentoren in de mentorentraining hierop gewezen. De docenten worden hierover 
geïnformeerd door het College van Bestuur of het Faculteitsbestuur.  
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5. Mededelingen 
a) Zomerprocedure FR 55 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur voor urgente zaken een zomerprocedure heeft 
ontwikkeld voor de medezeggenschap, mochten er gedurende de zomer op korte termijn besluiten 
genomen moeten worden.  
Sleutels geeft aan dat hij de contactpersoon is tot 12 augustus en Schep vanaf 12 augustus tot 1 
september.  60 
 
b) Brede BA mondiale talen en culturen 
Touwen geeft aan dat er een verkenning gaande is om een brede BA mondiale talen en culturen op 
te zetten. In deze brede BA zou het mogelijk worden om twee verschillende moderne talen te volgen 
of een taal in combinatie met digitale aspecten van taalonderzoek. Om deze nieuwe opleiding te 65 
starten, moet een CROHO-label aangevraagd worden. De verkenners doen op dit moment een 
arbeidsmarkverkenning en stellen het raamwerk voor het programma op. In september 2022 zou de 
opleiding van start kunnen gaan als de verkenning en verdere procedure voorspoedig verloopt. Deze 
nieuwe opleiding zou vanaf de start van de opleiding het modelcurriculum van de 
programmanormen aanhouden.  70 
 
Rutgers geeft aan dat het team O&K dat eerst onderdeel was van OSZ, ondergebracht is bij de 
afdeling BO. Daarmee is de naam van de afdeling BO, bestuursondersteuning, gewijzigd naar BBO: 
beleids- en bestuursondersteuning. 
 75 
Rutgers geeft aan dat Suzy Sirks-Bong vanaf 1 september 2020 de nieuwe portefeuillehouder 
bedrijfsvoering is. Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad haar van harte welkom heet en haar veel 
succes wenst.  
 
6. Onderwerpen ter bespreking 80 
6.1 Corona (standaard) 
Rutgers geeft aan dat de belangrijkste uitdaging op dit moment de roostering is waarin getracht 
wordt zoveel mogelijk on campus onderwijs te geven.  
 
Sleutels geeft aan dat vanuit het CvB gecommuniceerd wordt dat de medewerkers kunnen herstellen 85 
van de afgelopen periode in het zomerreces en zich tegelijkertijd goed voorbereiden op het veelal 
digitale onderwijs komend academisch jaar. Deze twee zaken lijken moeilijk met elkaar te rijmen.  
 
Naeff geeft aan van het Faculteitsbestuur duidelijke kaders voor het tutoraat te verwachten met 
instructies waar studenten naartoe verwezen kunnen worden.  90 
 
Klamer geeft aan dat het thuis werken door sommigen als een probleem wordt ervaren en de 
gebouwen niet druk bezet zijn. Tuurenhout geeft aan dat dit probleem bekend is bij het CvB en het 
Faculteitsbestuur. Werken in de gebouwen van de faculteit kan wanneer men toestemming heeft 
gevraagd aan de leidinggevende.  95 
 
Van Os vraagt of kantoormeubilair voor het thuiswerken gedeclareerd kan worden. Tot op heden is 
hier geen budget voor.  
 
Naschrift: Meer informatie over thuiswerken is te vinden via deze link.  100 
 
6.2 Interne verhuizingen (standaard) 
Dit agendapunt wordt door omstandigheden schriftelijk behandeld.  
 

file://vuw/public/departments/HUM/BBO/H%20-%20Faculteit/H%20-%20Faculteitsraad/VERGADERSTUKKEN%20FR/Agenda's,%20verslagen%20en%20besluitenlijsten/2019-2020/2020-08-26/ruw/verslag/op%20https:/www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/thuiswerken-in-tijden-van-corona/testpagina
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6.3 Stand van zaken werkdruk (standaard) 105 
Sirks-Bong geeft aan dat de regiegroep een pakket concrete maatregelen heeft bedacht. Deze zijn in 
het Faculteitsbestuur besproken waar onder andere bleek dat een aantal maatregelen m.b.t. het 
onderwijs niet geïmplementeerd kan worden in verband met de OER en de WHW. De vice-decanen 
zullen met Sirks-Bong bespreken welke maatregelen m.b.t. het onderwijs wel geïmplementeerd 
kunnen worden. Daarna wordt in de regiegroep gekeken wat er vervolgens gedaan wordt.  110 

Een gedeelte van de maatregelen is gericht op de rol van de leidinggevende en de sociale aandacht 
die nu nodig is. Hiervoor worden op dit moment al cursussen gegeven. Daarnaast wordt van 
medewerkers verwacht dat zij het aangeven wanneer zij tegen bepaalde zaken aanlopen. Ook zijn de 
WD’s opgeroepen om te bekijken met hun medewerkers welke zaken wel of niet opgepakt worden 
en worden de ROG’s in gewijzigde vorm gehouden gericht op de uitdagingen van de afgelopen 115 
periode.  

Naeff geeft aan twijfels te hebben of de maatregelen m.b.t. het onderwijs op tijd ingevoerd zullen 
worden. Naeff roept het Faculteitsbestuur op met opleidingen in gesprek te gaan welke zaken 
geschrapt kunnen worden. De Baar geeft aan dat hiervoor een facultair kader nodig is. Hierover 
zullen zij en Touwen met Sirks-Bong afspraken maken die toegevoegd zullen worden aan de 120 
aanbevelingen van de regiegroep. 

6.4 Route programmanormen incl. presentatie 
Wiebe van der Waals geeft een presentatie over het vakkenaanbod van de faculteit (zie bijlage 3c bij 
dit verslag).  
 125 
Van Os vraagt of de EC-tellingen aan het overzicht van het vakkenaanbod toegevoegd kunnen 
worden. Dit kan om technische redenen niet.  
 
Sleutels geeft naar aanleiding van de notitie aan liever te zien dat het Faculteitsbestuur aanstuurt op 
een bandbreedte voor alle opleidingen samen of alle opleidingen per instituut van het 130 
modelcurriculum in plaats van een bandbreedte voor afwijking van het modelcurriculum per 
opleiding. Sleutels geeft aan graag te zien dat tijdens de evaluatiemomenten ook wordt gekeken hoe 
de instituten omgaan met de vrijgekomen tijd. Touwen geeft aan hiermee in te stemmen.  
 
Ieven en Naeff geven aan dat in de notitie nog niet is opgenomen hoe de verwachte tijdelijke 135 
toename van werkdruk wordt opgevangen.  
 
Van Os geeft aan dat de opleidingen op dit moment redeneren vanuit hun eigen programma en dat 
daar winst te behalen valt. Een verdeelsleutel voor het gedeeld aanbieden van vakken zou hierbij 
kunnen helpen.  140 
 
Touwen geeft aan Digital Humanities graag te willen bespreken in de Faculteitsraad.  
 
6.5 Overlegstructuur Faculteitsraad 
Schep geeft aan dat de studentgeleding van mening is dat een commissiestructuur invoeren voor de 145 
Faculteitsraad tot een grote verbetering leidt in de kwaliteit van de medezeggenschap. Het is 
mogelijk dat een commissiestructuur tot meer werk leidt en de vergoeding zou daarop aangepast 
moeten worden.  
Rutgers stelt voor een werkgroep te vormen van FB-leden en FR-leden. Sirks-Bong, Wirix-Speetjens, 
Schep, Wiegand Bruss en Van Lelyveld melden zich aan voor de werkgroep. Tresfon stuurt een 150 
bericht naar het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad of meer mensen willen deelnemen aan de 
werkgroep.  
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7. Onderwerpen ter advisering 
Er zijn geen documenten ter advisering.  155 
 
8. Onderwerpen ter instemming 
8.1 Hoofdlijnen FGW begroting 2021 
Tuurenhout licht het memo toe.  
 160 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met de hoofdlijnen FGW 
begroting 2021 (besluit nr. 156).  
 
8.2 Facultaire regeling eindwerkstukken 
De Baar licht het memo toe.  165 
 
De Baar geeft in antwoord op Rademaker aan dat artikel 7.2 (beoordeling) van de Facultaire regeling 
BA-eindwerkstuk FGW aan dat De opleiding gewijzigd wordt in Het opleidingsbestuur onverlet de 
bevoegdheden van de examencommissie.  
 170 
De Baar geeft in antwoord op  Van Os aan dat de formulering in artikel 4 (taal) De Examencommissie 
kan toestaan dat gewijzigd wordt in De Examencommissie kan vooraf toestaan dat.  
 
Van Os: artikel 6.2 (begeleiding): waar moet dit in de studiegids? 
 175 
In antwoord op Van Os geeft De Baar aan dat het aanstellen van een derde lezer wanneer een 
scriptie beoordeeld is met een 6 niet facultair is uitgerold omdat dit extra werkdruk creëert. Het staat 
opleidingen wel vrij om dit te doen.  
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten in te stemmen met de facultaire regeling 180 
eindwerkstukken (besluit nr. 157). 
 
8.3 Aanpassing bestedingsplan 2020 en bestedingsplan 2021 middelen kwaliteitsafspraken 
Tuurenhout geeft aan dat het huidige bestedingsplan 2020 door de maatregelen die genomen 
moesten worden in verband met het coronavirus aangepast is. Hierdoor konden niet alle plannen 185 
uitgevoerd worden. Daarnaast is er vraag naar budget voor nieuwe maatregelen.  
 
Aanpassing bestedingsplan 2020 
Schep wijst erop dat in de memo over de aanpassing van het bestedingsplan 2020 twee getallen 
staan voor de realisering van de cohortering. Het getal op p. 3 is correct.  190 
 
In antwoord op Naeff geeft Touwen aan dat er geen middelen na 2022 meer nodig zijn voor het 
online matchen omdat het project dan opgezet is en nu loopt.  
 
Bestedingsplan 2021 195 
Van Os geeft aan weinig terug te zien in het bestedingsplan 2021 van de voorstellen van de 
studentgeleding. De Baar geeft aan dat de zichtbaarheid van studentenpsychologen op universitair 
niveau georganiseerd moet worden, evenals de Mental Health Week. Het aantal studiecoördinatoren 
van de faculteit groeit mee met het aantal studenten en daardoor wordt de beschikbaarheid 
geborgd. Het vergroten van de onderwijscapaciteit is een van de belangrijkste bestedingsdoelen van 200 
de MKA en loopt via de instituten. De toename in het aantal kranten en tijdschriften waar de 
Universiteitsbibliotheek een abonnement op heeft, ligt buiten het bereik van de faculteit, maar loopt 
via de UB. Digitale vaardigheden worden buiten de MKA om gefinancierd, onder andere in de minor 
Digital Humanities. De activiteiten van het voorgestelde centrum voor academische vaardigheden 
worden grotendeels al verzorgd door het expertisecentrum academische vaardigheden (EAV) dat 205 
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onder het ATC valt. Het ATC wil de academische vaardigheden in blended modules aanbieden die 
door docenten gebruikt kunnen worden in de opleidingen. In het mentoraat zal er ook aandacht zijn 
voor studievaardigheden.  
Schep geeft aan dat de academische vaardigheden voor veel studenten niet voldoende aan bod 
komen in de opleidingen. De Baar geeft aan dat over twee jaar een evaluatie uitgevoerd zal worden 210 
naar het onderbrengen van het EAV in het ATC. 
Naschrift: Dit wordt opgenomen in de meerjarenagenda i.p.v. de actielijst.  
 
Van de aanwezige leden stemmen zes leden tegen en zes leden vóór de aanpassing van het 
bestedingsplan 2020 en het bestedingsplan 2021 MKA. Het besluit is hiermee niet aangenomen.  215 
 
Met instemming van de Faculteitsraad legt het Faculteitsbestuur slechts de aanpassing van het 
bestedingsplan 2020 voor. De aanwezige leden van de Faculteitsraad stemmen unaniem in met de 
aanpassing van het bestedingsplan 2020 MKA (besluit nr. 159).  
 220 
Schep geeft aan dat een te groot gedeelte van de MKA in het bestedingsplan 2021 gebruikt wordt 
voor de cohortering. De Baar geeft aan dat het tutoraat ook op de langere termijn ingebed wordt in 
de faculteit.  
 
Het bestedingsplan 2021 MKA wordt geagendeerd voor de reservergadering van 26 augustus 2020.  225 
 
9. Documenten ter kennisname 
De documenten ter kennisname worden omwille van de tijd n de volgende overlegvergadering 
behandeld wanneer de leden van de Faculteitsraad hier vooraf om verzoeken. De secretaris vraagt 
dit van tevoren uit.  230 
 
10. Rondvraag en sluiting openbaar gedeelte 
Dijkhuizen vraagt namens Klamer of Zoom gebruikt kan worden voor de online colleges in plaats van 
Kaltura. Touwen geeft aan dat de problemen van het werken met Kaltura bekend zijn en dat 
studenten op termijn toegang krijgen tot MS Teams om deze problemen te ondervangen. 235 
 
Rutgers sluit de vergadering om 18.19 uur.   


