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Definitief verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 26 augustus 2020 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
Aanwezig 
FR Van Dijke, Van Dijkhuizen, Ieven, Van Lelyveld, Levelt, Naeff, Olieman, Van 5 

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

(ondersteuning bedrijfsvoering). 10 
 
Bureau Van der Arend (FEZ) en Weststrate (BBO, t.b.v. agendapunt 6.1), Tresfon 

(BBO, secretaris). 
 
Afwezig 15 
FB     - 
 
FR (met bericht) Gulik, Klamer, Schep. 
FR (zonder bericht) Banks, Vonk 
 20 
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.16 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  25 
 
De leden van de Faculteitsraad hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Hakker en Heming 
bij agendapunt 12.1 ATC. Van Os geeft aan dat zij niet aanwezig is bij dit agendapunt vanwege haar 
rol in het Lokaal Overleg.  
 30 
3. Verslag overlegvergadering 8 juli 2020 
R. 180 wordt aangevuld met ‘in te stemmen met de facultaire regeling eindwerkstukken’ waardoor de 
gehele zin luidt ‘De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten in te stemmen met de facultaire 
regeling eindwerkstukken (besluit nr. 157).’. 
 35 
Naar aanleiding van r. 52 geeft Van Os aan dat in het Campusprotocol van 25 augustus 2020 niet 
wordt ingegaan op de situatie dat docenten geen verantwoordelijkheid dragen voor studenten die 
zich niet aan de maatregelen houden. De Baar geeft aan dat dit opgenomen zal worden in de FAQ die 
C&M en IFZ opstellen.  
 40 
Naar aanleiding van r. 217 geeft Van der Voort aan dat Schep meent zich onthouden te hebben bij de 
stemming over besluit nr. 159 (aanpassing bestedingsplan MKA 2020). Tresfon geeft aan de opname 
bij het opstellen van het verslag bij dit specifieke punt terug te hebben gekeken en dat Schep bij deze 
stemming een stem heeft uit gebracht en zich niet onthouden heeft.  
 45 
4. Opvolging actiepunten 8 juli 2020 
Rutgers geeft naar aanleiding van actiepunt 20/20 (oprichting van een werkgroep voor het 
onderzoeken van de commissiestructuur) aan dat de werkgroep snel van start gaat. Sleutels geeft 
aan dat Van Lelyveld, Schep, Wiegand Bruss, Naeff en Sleutels zitting willen nemen in de werkgroep.  
 50 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/reglementen/campusprotocol-versie-1.0-25082020-nederlands.pdf
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Van Os benadrukt het belang van het vervroegen van de deadline voor de aanmelding van de 
masters (actiepunt 08-20). De Baar geeft aan dat zij Jeroen ’t Hart, directeur Expertisecentrum SOZ, 
vraagt omtrent de stand van zaken.  
 
5. Mededelingen 55 
a) WD LUCL 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur op 18 augustus 2020 heeft besloten om prof. dr. L.L. 
(Lisa) Cheng voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 te benoemen tot 
wetenschappelijk directeur van het instituut LUCL. 
 60 
b) WD LIAS 
Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur op 18 augustus 2020 heeft besloten om prof. dr. A.F. (Ab) 
de Jong als wetenschappelijk directeur van het instituut LIAS te benoemen voor de periode van 1 
september 2020 tot en met 31 augustus 2023. 
 65 
c) Programmanormen 
Touwen geeft aan dat BBO-O&K inventariseert in welke mate opleidingen afwijken van het 
modelcurriculum. Een groot aantal opleidingen zit met het aantal onderwijseenheden in het 
basisprogramma dicht bij het modelcurriculum. De grootste afwijkingen zitten in het aantal 
afstudeervarianten en het aantal verplichte vakken in de afstudeervarianten. Het aanbod van het 70 
aantal 10 EC-vakken blijft achter.  
Vijf opleidingen hebben teveel of te omvangrijke afstudeerrichtingen: BA Chinastudies, BA Midden-
Oostenstudies, BA Oude Nabije-Oostenstudies, BA Nederlandse Taal en Cultuur en de MA 
Neerlandistiek en de BA Taalwetenschap. Met de opleidingsbesturen van deze opleidingen gaan de 
vice-decanen in gesprek om de mogelijkheden te inventariseren om de afstudeerrichtingen te 75 
beperken waarna een gesprek volgt met het opleidingsbestuur en de opleidingscommissie.  
Met de opleidingen die in mindere mate afwijken van het modelcurriculum wordt later in gesprek 
gegaan en van deze opleidingen wordt een plan van aanpak gevraagd. De opleidingen BA Russisch, 
BA Duitse Taal en Cultuur, Latijns-Amerikastudies, Koreastudies, Afrikaanse Talen en Culturen passen 
in het modelcurriculum.  80 
 
d) Evaluatie coronaperiode 
De Baar geeft aan dat op universitair niveau in de afgelopen maanden polls gehouden zijn onder 
studenten en docenten. Op 31 augustus bespreken de vice-decanen tijdens het 
opleidingsvoorzittersoverleg of de opleidingsvoorzitters behoefte hebben aan een facultaire 85 
evaluatie van de afgelopen periode. De Baar geeft aan dat de semesterevaluatie van het tweede 
semester van 2019-2020 bij de stukken gevoegd wordt van de overlegvergadering van 30 september. 
 
6. Onderwerpen ter instemming 
6.1 Bestedingsplan 2021 MKA 90 
Rutgers geeft aan dat er, nadat het bestedingsplan 2021 MKA niet is aangenomen in de 
overlegvergadering van 8 juli 2020, een overleg is geweest met de studentgeleding. Daarop is het 
bestedingsplan aangepast waardoor er meer middelen gereserveerd worden voor intensieve 
studiebegeleiding. De omvang van het bestedingsplan is niet gewijzigd. 
 95 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met het bestedingsplan 
2021 van de middelen kwaliteitsafspraken (besluit nr. 158).  
 
7. Onderwerpen ter advisering 
Er zijn geen onderwerpen ter advisering.  100 
 
8. Onderwerpen ter bespreking 
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8.1 Corona 
Wiegand Bruss vraagt of het mogelijk is dat de Faculteitsraad, net als de Universiteitsraad, fysiek 
vergadert in het komend academisch jaar. Rutgers geeft aan dat uitgezocht wordt of dit mogelijk is.  105 
 
8.2 Interne verhuizingen 
Rutgers stelt voor om dit agendapunt in het vervolg alleen te agenderen als er ontwikkelingen zijn. 
De leden van de Faculteitsraad gaan hiermee akkoord. Meijer geeft aan dat de verhuizingen goed 
verlopen zijn. De enige verhuizing die nog gaande is, is die van LUCL van de Van Eyckhof naar de 110 
Reuvensplaats. Na de kerst start de verbouwing van Cluster Zuid.  
 
8.3 Stand van zaken werkdruk 
Sirks-Bong geeft aan dat zij een gesprek heeft gehad met de vice-decanen naar aanleiding van het 
advies van de regiegroep. Er is een terugkoppeling van dit gesprek geweest naar de regiegroep en 115 
Sirks-Bong werkt nu aan een actieplan met acties waarmee de faculteit direct aan de slag kan.  
 
8.4 Jaarplanning FR 2020-2021 
Sleutels geeft aan dat deze jaarplanning werkbaar is en dat het vooroverleg opnieuw gepland wordt 
met de raad in nieuwe samenstelling.  120 
 
8.5 BFR 1 2020 
In antwoord op Van Os geeft Van der Arend aan dat er in de BFR uitgegaan werd van teruglopende 
studentenaantallen in 2020 omdat de BFR is opgesteld in de periode dat er diverse onderzoeken 
werden gepresenteerd, waaronder van het Nuffic, die stelden dat de studentenaantallen zouden 125 
teruglopen. De verwachting is op dit moment dat de studentenaantallen gelijk blijven.  
 
In antwoord op Van Os geeft van der Arend aan dat de salarislasten zijn gedaald omdat er een 
andere samenstelling van het personeelsbestand is. Dit wil niet zeggen dat er extra docenten ingezet 
zijn en er zijn geen langdurige contracten voor docenten goedgekeurd. Het Faculteitsbestuur volgt 130 
hierin het WP-loopbaanbeleid.  
 
In antwoord op Van Os geeft Van der Arend aan dat niet ieder zwangerschapsverlof leidt tot een 
vervanging; soms wordt intern met taken geschoven.  
 135 
Van der Arend geeft aan dat de maatregelen omtrent het coronavirus effect hebben gehad op de 
besteding van de MKA. Sommige posten die opgenomen zijn in het bestedingsplan kunnen nu niet 
worden besteed. Deze middelen blijven gereserveerd voor besteding in 2021 of daarna.  
 
Van der Arend geeft aan dat niet alle promovendi die in verband met de maatregelen omtrent het 140 
coronavirus vertraging oplopen, verlengd kunnen worden met middelen vanuit het ministerie van 
OCW. De faculteit ondersteunt ook een aantal promovendi die buiten de criteria van het ministerie 
vallen.  
 
Rutgers geeft aan in antwoord op Naeff dat er toegewerkt wordt naar een betere verhouding tussen 145 
hoogleraren, UHD’s en UD’s. Rutgers is hierover in gesprek met de instituten.  
 
8.6 Vraag en beantwoording Van Os – jaarrekening 2019 
Tuurenhout geeft aan dat het weerstandsvermogen een verplichting is van het College van Bestuur 
dat de faculteit zich hieraan moet houden voor het geval er zich reorganisaties gaan voordoen. Het 150 
Faculteitsbestuur heeft een beperkte strategische reserve en het merendeel van de reserves zit bij de 
instituten. Met deze constructie hebben de faculteit en de instituten de tijd om maatregelen te 
nemen en te implementeren om te voorkomen dat er financiële tekorten ontstaan. De reserves 
kunnen overigens niet worden ingezet voor structurele maatregelen. 
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 155 
8.7 Rapportage Personeel in Cijfers 2020 
Naar aanleiding van een vraag van Van Os geeft Rutgers aan dat het Faculteitsbestuur binnen de 
faculteit benadrukt dat er met iedereen ieder jaar een R&O-gesprek gevoerd moet worden. Op 
termijn wordt de structuur van de R&O-gesprekken universiteitsbreed mogelijk veranderd naar 360°-
gesprekken. De doorontwikkeling van de afdeling OSZ loopt nog waarbij de structuur van de 160 
organisatie van de studiecoördinatoren veranderd wordt waardoor verzuim beter op te vangen is.  
 
Naar aanleiding van een vraag van Sleutels geeft Sirks-Bong aan dat het onderwerp verzuim haar 
voortdurende aandacht heeft.  
 165 
9. Documenten ter kennisname 
9.3   Vraag Klamer Taalbeleid 
Sleutels geeft namens Klamer aan dat zij van mening is dat niet op alle vragen bevredigend antwoord 
is gegeven. De vragen en de beantwoording worden voor de volgende overlegvergadering opnieuw 
geagendeerd.  170 
 
10. Rondvraag en sluiting openbaar gedeelte 
Wiegand Bruss geeft aan dat een paar afgestudeerden nog niet in het bezit is van hun diploma. Wirix-
Speetjens geeft aan hier geen klachten over binnen te hebben gekregen. Kallenberg geeft aan dat de 
diploma’s nog niet zijn uitgegeven vanwege de ondertekening die nog moet plaatsvinden; dit wordt 175 
nu opgelost.  
 
Van Os geeft aan dat studenten voor sommige researchmasters een andere manier zoeken om het 
veldwerk te doen. Van Os vraagt of studenten hierbij een beroep kunnen doen op het 
Uhlenbeckfonds. De Baar geeft aan dat het Faculteitsbestuur een dergelijk voorstel kan bespreken.  180 
 
Rutgers bedankt Tuurenhout voor zijn inzet voor de faculteit als portefeuillehouder bedrijfsvoering. 
Sleutels bedankt hem namens de Faculteitsraad. Vanaf 1 september 2020 is Suzy Sirks-Bong de 
portefeuillehouder bedrijfsvoering.  
 185 
Sleutels en Rutgers bedanken de studentgeleding van de Faculteitsraad van academisch jaar 2019-
2020. 
 
Rutgers sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 16.42 uur.  
 190 
 


