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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 12 januari 2022 
 
Aanwezig 
FR Bandringa, Bemelmans, Dees, Dijkhuizen, Klok, Levelt, Plomp, Reintjens, 5 

Rademaker, Sleutels, Sybesma, Wiegers.  
  
FB Rutgers, De Baar, Touwen, Kaya. 
 
Bureau Bergwerff (BBO), Van ’t Slot (BBO), Van Wijk (BBO, secretaris). 10 
 
Afwezig 
FB (met bericht) Sirks-Bong. 
FR (met bericht) Van Os, Van de Wetering. 
FR (zonder bericht) Bick, Blom.  15 
  
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.15 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 20 
De agenda van de overlegvergadering wordt vastgesteld.   
 
3. Verslag overlegvergadering 8 december 2021 
N.a.v. r. 220 deelt Sleutels een suggestie van Van Os mee. Zij stelt een indeling voor van 6 + 6 weken 
in het eerste semester en 7+7 weken in het tweede semester, daarmee komt een extra week 25 
beschikbaar voor tentamens voor de kerst. De Raad heeft dit idee in het vooroverleg besproken en 
staat hier niet unaniem achter, omdat het als nadeel heeft dat het eerste semester daarmee 
aanzienlijk korter wordt dan het tweede.  
Het Faculteitsbestuur zal de suggestie meenemen in de overwegingen.  
 30 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Opvolging actiepunten 8 december 2021 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de actiepunten.  
 35 
5. Mededelingen 
a) OD Wijsbegeerte  

Met ingang van 1 januari jl. is Wouter Kalf benoemd als Onderwijsdirecteur van het instituut 
Wijsbegeerte, hij volgt Frank Chouraqui op. Zijn benoemingstermijn loopt tot en met 31 
december 2024.  40 
 
De Raad wenst Wouter Kalf veel succes toe. 
 

b) Tussentijdse verkiezingen FR 
Deze week kan men stemmen op de kandidaten voor de drie vacante zetels van de 45 
personeelsgeleding van de Faculteitsraad. Er kan nog tot en met vrijdag 14 januari, 16.00 uur 
worden gestemd.  
 

c) Nieuwe afdelingshoofden P&O en C&M 
Begin januari is Annemiek Hogendorp begonnen als afdelingshoofd van de afdeling Personeel 50 
& Organisatie. Op 1 februari start Tessa Kelder als hoofd bij de afdeling Communicatie & 
Marketing.  
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d) BBO 

Sinds 1 januari jl. is Johan Verweij, afdelingshoofd BBO en bestuurssecretaris, gedetacheerd bij 55 
de afdeling SAZ voor de periode van een jaar. Tim Lamers vervangt hem in zijn rol als 
bestuurssecretaris en Marcel Belderbos vervangt hem als teamleider van het team Onderzoek 
en Impact bij BBO.  
 

e) City of Science 60 
In 2022 is Leiden European City of Science. Dat betekent een jaar waarin Leiden het Europese 
kennispodium zal zijn met een programma vol wetenschap, kunst en cultuur. Ook 
Geesteswetenschappen doet hieraan mee, er is een website waar alle activiteiten worden 
aangekondigd.  
 65 

f) Brede BA 
Touwen licht de achtergrond en het verloop van het proces rondom de brede bachelor toe. Na 
een eerdere verkenning van een brede mondiale bacheloropleiding is begin 2021 besloten de 
ontwikkeling van een brede BA Moderne Europese talen te onderzoeken. Op 21 december 
2021 heeft het Faculteitsbestuur op basis van het rapport van de kwartiermaker en de facultair 70 
coördinator implementatie onderwijsvisie, besloten het inrichtingstraject voor de brede BA 
Talen en Culturen stop te zetten. 
Hiervoor zijn een aantal redenen: er blijkt geen overtuigende interesse onder studiekiezers 
voor een studie waarin twee talen worden gecombineerd; aan de route 
‘macrodoelmatigheidstoets’ en ‘Toets Nieuwe Opleiding’ kleven risico’s; de route 75 
‘planningsneutrale conversie’ is uitgesloten bij behoud van het bestaande opleidingsaanbod; 
een solide financiering van het onderwijs is (mede) vanwege deze punten twijfelachtig; tot slot 
is er onder wetenschappelijke staf te weinig steun voor het conceptprofiel van de brede BA-
opleiding. 
 80 
Het rapport heeft wel een aantal inzichten opgeleverd. Duidelijk is dat het talendomein 
vernieuwing en versterking behoeft. Daarom krijgen de talenopleidingen de opdracht om hun 
positie te verstevigen, hun aanbod te vernieuwen, meer samen te werken en de instroom te 
vergroten. De komende maanden wordt aan een projectplan gewerkt, dit plan zal t.z.t. met de 
Raad worden gedeeld.  85 
 
Van Dijkhuizen geeft aan geïnteresseerd te zijn in het rapport om te leren van de inzichten en 
die ook voor de MA-programma’s te benutten. De instroom uit bepaalde BA-opleidingen in de 
MA Literary Studies is zorgwekkend klein en mogelijk valt hier iets uit te leren.  
 90 
Reintjens suggereert om meer uitwisselingen met andere universiteiten te faciliteren, dat is 
namelijk vaak een vraag van studiekiezers.  
Touwen geeft aan dat veel niet-EU talenstudies een verplicht buitenlandverblijf hebben, dat 
zou je ook voor de Europese talenstudies kunnen inrichten. Het Faculteitsbestuur neemt deze 
suggestie mee. 95 

 
 

6. Onderwerpen ter advisering 
6.1 Facultaire Code of Conduct 
Rutgers leidt het onderwerp kort in. Het stuk ligt vandaag ter advisering voor, nadat dit eerder is 100 
besproken met de Raad (op 12 december jl.). In het voorliggende stuk zijn de suggesties van de Raad 
en de opleidingscommissies (OLC’s) verwerkt. Rutgers benadrukt dat het Faculteitsbestuur de wens 
bij het College heeft geuit om tot een universitaire gedragscode te komen, maar het 
Faculteitsbestuur heeft besloten daar niet op te wachten.   
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 105 
Sleutels geeft namens Van Os door dat ze weinig terugziet van de waardevolle commentaren van de 
OLC’s. In het bijzonder verwijst ze naar de punten die door de OLC Italiaanse Taal en Cultuur worden 
genoemd: geldt deze code ook voor docenten en wanneer is online gedrag privé en wanneer is het 
zaak van de faculteit.   
Van ’t Slot zal nagaan wat de OLC van Italiaans hierover schrijft. De primaire doelgroep is studenten 110 
en aangezien er al een aparte gedragscode voor docenten is zijn zij niet expliciet genoemd in de titel.  
Sleutels geeft aan dat in het vooroverleg bleek dat de aanwezige raadsleden de gedragscode voor 
staf ook voldoende vinden. Wel zou naar deze gedragscode voor medewerkers kunnen worden 
verwezen.  
 115 
Sleutels stelt voor om de paragraaf over online gedrag te schrappen en online gedrag expliciet te 
noemen in de paragraaf over onacceptabel gedrag. 
Van Dijkhuizen vult hierbij aan dat je online gedrag wel expliciet en prominent moet noemen, 
aangezien het de directe aanleiding vormde om de gedragscode op te stellen en de urgentie van het 
onderwerp in het algemeen. 120 
 
Reintjens merkt op dat de overheersende toon is dat het probleem bij de studenten ligt, deze toon 
zou milder mogen.  
 
Bandringa deelt de kritiek van sommige OLC’s over de paragraaf over online gedrag waarin wordt 125 
gesuggereerd dat de student een verlengstuk is van de universiteit en daarop (online) gedrag dient 
aan te passen. De gedragscode is juist bedoeld om iets te zeggen over het (online) gedrag van 
studenten onderling en richting medewerkers, niet in de eerste plaats hoe je je online profileert – 
deze formulering zou moeten worden genuanceerd.  
Het Faculteitsbestuur neemt deze suggestie mee.  130 
 
Dees vraagt of in de gedragscode voor medewerkers ook een passage over online gedrag is 
opgenomen. Rutgers geeft aan dat voor medewerkers juridisch al veel is vastgelegd. Sluijs (P&O) 
voegt toe dat er een gedragscode voor social media bestaat, daar zal Van ’t Slot naar verwijzen in de 
gedragscode.  135 
 
De Faculteitsraad stemt unaniem in met besluit 185. 
 
6.2 Capaciteitsbeperking masters 2023-2024 
De Baar leidt het onderwerp in. Het Faculteitsbestuur wil graag de huidige capaciteitsbeperkingen 140 
voortzetten. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij het College van Bestuur voor 1 
februari. In het memo zijn de redenen voor deze aanvragen toegelicht.    
De Raad heeft hier geen vragen over.  
 
De Faculteitsraad stemt unaniem in met besluit 186. 145 
 
7. Onderwerpen ter bespreking 
7.1 Corona 
Zoals bekend gelden de huidige maatregelen tot en met aanstaande vrijdag 14 januari. Het 
Faculteitsbestuur geeft aan dat het lastig is om besluiten te nemen en alles in goede banen te leiden. 150 
Er zijn mensen die er tegenop zien om naar de universiteit te komen, maar ook mensen die niet 
langer vanuit huis willen werken. Het is heel lastig om aan beide wensen tegemoet te komen.  
 
Bandringa geeft aan dat de tentamens bij Sociale Wetenschappen allemaal online zijn en bij 
Geesteswetenschappen soms on campus en soms online. Bandringa vraagt wat het beleid is en wie 155 
bevoegd is om besluiten hierover te nemen.  
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Touwen geeft aan dat het onder de huidige regels is toegestaan om on campus tentamens af te 
nemen. Het is aan de docent om het online of on campus te organiseren. Dit besluit wordt op 
opleidingsniveau genomen, dat gebeurt in de regel in overleg met de examencommissie.  
 160 
Reintjens vraagt of er meer studenten uitvallen door corona.  
Touwen geeft aan dat het vorig jaar geen gevolgen heeft gehad voor het BSA.  
 
8.  Rondvraag en sluiting 
Klok hoort van collega’s geluiden van zorgen over de profilering van FGW. Zij noemt twee 165 
voorbeelden: de POPcorner op de campus den Haag wordt gemarket door FGGA. Hetzelfde geldt 
voor het Leiden Law Park: dit wordt getrokken door de FdR, maar ook FGW medewerkers zijn 
betrokken.  
Het Faculteitsbestuur neemt deze punten mee.  
 170 
Sleutels heeft een vraag over bijlage 9.3 - de brief i/z vergoeding aan personeelsleden van de Raad. 
Hij spreekt namens de personeelsgeleding zijn dank uit dat dit is geregeld en vraagt of er een 
procedure is vastgelegd voor de aanvraag van deze vergoeding.  
Rutgers vraagt het na bij Sirks-Bong, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk vanuit het faculteitsbureau 
lopen.  175 
 
Sleutels stelt een vraag namens Van Os over de vacature voor een afdelingshoofd OSZ: vertrekt het 
interim-hoofd en zo ja, zijn dan zijn taken volledig afgerond. Er is namelijk een beweging gaande en 
het zou zonde zijn als dit voortijdig stopt waarmee deze investering verloren gaat.  
Rutgers antwoordt dat het interim hoofd inderdaad binnenkort stopt. Het is de bedoeling dat deze 180 
beweging wordt voortgezet en goed wordt overgedragen aan het nieuw te werven afdelingshoofd.  
 
Rutgers sluit de vergadering om 16.15 uur.  
 
9. Documenten ter kennisname 185 
Zie onder punt 8. 
 


