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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 16 februari 2022 – OPENBAAR DEEL 
 
Aanwezig 
FR Bandringa, Bick, Den Boer, Dees, Van Dijkhuizen, Klok, Van Os, Reintjens, 5 

Rademaker, Sleutels, Sybesma, Terkourafi, Van de Wetering, Wiegers  
  
FB Rutgers, De Baar, Touwen, Kaya 
 
Bureau Kelder (C&M), Simonsz (BBO), Weststrate (BBO), Van Wijk (BBO, secretaris) 10 
 
Afwezig 
FB (met bericht) Sirks-Bong 
FR (met bericht) Levelt 
FR (zonder bericht) Bemelmans, Blom, Plomp 15 
  
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.15 uur en verwelkomt de nieuwe personeelsleden van de 
Faculteitsraad, benoemd op 1 februari 2022, Jan Frans van Dijkhuizen, Marina Terkourafi en 
Elizabeth den Boer.  20 
 
2. Vaststelling agenda 
Op verzoek van de Raad komt er een vertrouwelijk deel na de rondvraag. De agenda wordt van de 
overlegvergadering wordt hiermee vastgesteld.   
 25 
Het verzoek van Bandringa aan het Faculteitsbestuur om in het Engels te vergaderen kan niet worden 
ingewilligd, omdat de bestuursafspraak is dat Nederlands de voertaal is in formele bestuurlijke 
overleggen. Vragen kunnen altijd in het Engels worden gesteld.  
 
3. Verslag overlegvergadering 12 januari 2022 30 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Opvolging actiepunten 12 januari 2022 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de actiepunten.  
 35 
5. Mededelingen 
a) Nieuwe personeelsleden Faculteitsraad: de nieuwe personeelsleden zijn bij de opening (punt 

1) verwelkomd door het Faculteitsbestuur.  
b) Afwezigheid portefeuillehouder bedrijfsvoering: de portefeuillehouder bedrijfsvoering is sinds 

26 januari jl. ziek. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door collega’s om de continuïteit 40 
van een aantal belangrijke dossiers te waarborgen. 

c) Akademiekus prijs AOb voor Van Os: Het Faculteitsbestuur feliciteert Nicole van Os met het 
winnen van de Akademiekus: een prijs van de AOb aan personen, organisaties of projecten die 
zich inzetten voor initiatieven voor goede arbeidsomstandigheden.   

d) Sectorplan SSH: Rutgers licht toe dat er in samenspraak met collega decanen een sectorplan 45 
voor het SSH-domein bij de minister van OC&W is ingediend op 14 februari jl. Zodra het 
mogelijk is zal het plan met de Faculteitsraad worden gedeeld en besproken. 

e) Update AscMe: Touwen deelt mee dat de tool AscMe, die ondersteuning biedt bij het 
bestaffingsproces, op dit moment wordt ingericht en dat verloopt voorspoedig.  

f) Vervroegde aanmelding MA toelating: De Baar deelt mee dat het College van Bestuur heeft 50 
besloten om de deadline voor MA toelating m.i.v. 2023-2024 te vervroegen van 15 juni naar 15 
mei. Alle vice-decanen hebben hier positief over geadviseerd in het Onderwijsberaad op 3 
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februari.  
Het voorstel moet nog worden voorgelegd ter instemming aan de Universiteitsraad. Op een 
vraag van Reintjens antwoordt De Baar dat indien de bachelorscriptie nog niet is afgerond 55 
iemand voorwaardelijk wordt toegelaten zoals nu ook het geval is.  

g) Kennismaking hoofd Communicatie & Marketing (C&M): Tessa Kelder stelt zich voor aan de 
Raad. Zij is sinds 1 februari afdelingshoofd van C&M. De Raad heet Tessa Kelder welkom en 
kijkt uit naar de samenwerking.  

h) Coronamaatregelen: Het Faculteitsbestuur deelt mee dat deze week de nieuwe richtlijnen 60 
vanuit centraal worden verwacht t.a.v. de versoepelde coronamaatregelen. Naar verwachting 
wordt het mogelijk om weer on campus te vergaderen.  
Sleutels geeft aan dat niet iedereen positief tegenover on campus vergaderen staat en in geval 
van quarantaineverplichtingen is dat ook niet altijd mogelijk. Verder stelt Sleutels voor om 
zodra dat mogelijk is ook één à twee keer per jaar op de Campus Den Haag bijeen te komen 65 
voor de overlegvergadering.  
Rutgers geeft aan dat dit voorstel wordt meegenomen en dat de verwachting is dat we in de 
nabije toekomst ook hybride zullen vergaderen.  
 

6. Onderwerpen ter advisering 70 
6.1 Leids Register Opleidingen 2023-2024 
Touwen leidt het onderwerp in. De bacheloropleiding Midden-Oostenstudies (MOS) stelt een 
naamswijziging voor van de afstudeerrichting Israëlstudies in Hebreeuwse taal en cultuur. 
 
Van Os schetst de historie van de huidige BA MOS en Oude Nabije Oosten-studies (ONOS) en vraagt 75 
hoe men bij de BA ONOS tegenover deze naamswijziging staat en in hoeverre de naam van de track 
Hebreeuws en Aramees binnen de BA ONOS verwarring veroorzaakt met Hebreeuwse taal en cultuur 
bij studiekiezers. Rademaker vult hierbij aan dat ook de Commissie Onderwijs heeft gesignaleerd dat 
de namen van de afstudeerrichtingen binnen de BA MOS en BA ONOS verwarrend zijn en vraagt of 
het Faculteitsbestuur voornemens is om de inhoudelijke verschillen tussen de tracks in de naam tot 80 
uiting te brengen.  
Het Faculteitsbestuur licht de overwegingen toe en verwacht dat de studiekiezer hier uitkomt.  
 
Sybesma heeft bij de BA ONOS navraag gedaan en zij hebben geen bezwaar. De hoop is juist dat de 
tracks nader tot elkaar worden gebracht. Sybesma constateert dat alle betrokkenen het eens zijn 85 
over de naamswijziging. Daarbij dient de studiekiezer niet onderschat te worden.  
 
De Faculteitsraad stemt in met besluit 185, er is één stemonthouding. Terkourafi voegt een 
stemverklaring toe, zij stelt voor om de namen van de tracks te verduidelijken met een toevoeging 
(bijvoorbeeld modern Hebreeuws).  90 
 
6.2 Facultair onderwijsjaarverslag 2020-2021   ter bespreking 
De Raad stelt voor om het Facultair Onderwijsjaarverslag 2020-2021 alleen te bespreken in verband 
met het ontbreken van het advies van de Commissie Onderwijs. Het Faculteitsbestuur stemt hiermee 
in. Het Facultair Onderwijsjaarverslag wordt op 16 maart inclusief het advies van de Commissie 95 
Onderwijs aan de Faculteitsraad ter advies voorgelegd.   
 
Van Os merkt op dat de term “succesvol” een aantal keer wordt gebruikt en vraagt hoe is 
geconstateerd dat iets succesvol is.  
De Baar geeft aan dat dit scherper wordt geformuleerd en duidelijker zal worden toegelicht. 100 
 
Bandringa vraagt wat de samenwerking met Randstad inhoudt en of er opmerkelijke uitkomsten in 
de NSE en programmaevaluaties waren.  
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De Baar licht de totstandkoming van de samenwerking met Randstad toe. Naar voorbeeld van de KU 105 
Leuven is door de Faculteit contact opgenomen met Randstad en hieruit is een samenwerking 
voortgekomen met Randstad Nederland, regio Den Haag. In het najaar van 2020 is een convenant 
getekend waarin is afgesproken dat Randstad kosteloos studenten bemiddelt bij het vinden van 
studie-relevante bijbanen, zij voorzien de Faculteit van informatie en trends op de arbeidsmarkt en 
zij verzorgen webinars voor docenten om te ondersteunen bij bewustwording van de vaardigheden 110 
die studenten opdoen en die relevant zijn voor de arbeidsmarkt.  
 
Uit de resultaten van de NSE en programmaevaluaties blijkt dat ondanks corona studenten positief 
waren over het onderwijs en de docenten. Er is een analyse gemaakt, deze zal gedeeld worden met 
de Raad. Weststrate geeft aan dat de NSE/PVE-rapportages voortaan zullen worden toegestuurd aan 115 
de Faculteitsraad. 
[Naschrift: op 16 maart zal de analyse aan de stukken worden toegevoegd.] 
 
Klok vraagt naar de keuze voor verschillende peildata (2020 en 2021) voor BKO en SKO. Een tweede 
vraag gaat over het Humanities Lab – voorheen werd dat uit de middelen kwaliteitsafspraken 120 
bekostigd - waar dit in de toekomst uit wordt betaald is niet opgenomen in het Onderwijsjaarverslag.  
De Baar antwoordt t.a.v. het tweede punt dat het Humanities Lab is opgenomen in de reguliere 
begroting. Dat wordt inderdaad niet genoemd in het Facultair Onderwijsjaarverslag, omdat dat geen 
financiële verantwoording is.  
Weststrate licht toe dat er van verschillende bronnen gebruik is gemaakt die eigen peildata 125 
hanteren.  
 
Van Dijkhuizen merkt op dat er een grote daling was van het aantal studenten in de BA Engels, die is 
inmiddels weer aangetrokken, maar dit wordt niet genoemd in het verslag. Verder constateert Van 
Dijkhuizen dat het onderwerp werkdruk weinig aan bod komt en in samenhang daarmee vraagt hij of 130 
de middelen voor scriptiebegeleiding tijdelijk zijn of structureel. 
De Baar antwoordt dat de NPO middelen o.a. voorzien in geld voor extra scriptiebegeleiding, deze 
middelen zijn echter tijdelijk. De middelen kwaliteitsafspraken zijn vooralsnog structureel. Door 
uitstel van het schrijven van scripties wordt rekening met een stuwmeer van scripties gehouden. 
 135 
Werkbalans is een onderwerp dat de aandacht heeft van het Faculteitsbestuur. Een regiegroep is 
bezig met werkbalans. Het speelt ook in het onderwijsdomein, maar het onderwijsjaarverslag is niet 
het stuk waarin hierover gerapporteerd moet worden. Van Dijkhuizen suggereert op te nemen waar 
deze rapportage dan wel te vinden is en om op te nemen wat er in het onderwijsdomein wordt 
gedaan aan werkdruk bijvoorbeeld in het kader van de programmanormen. Het Faculteitsbestuur 140 
neemt deze suggestie graag over.  
 
Een aantal raadsleden stelt vragen met betrekking tot de arbeidsmarktoriëntatie. Den Boer vraagt 
zich af of de ambities niet ten koste gaan van het inhoudelijke programma en het behalen van EC’s. 
Bandringa vond het onderdeel arbeidsoriëntatie in zijn opleiding Japanstudies geen relevante 145 
toevoeging, maar ziet wel een meerwaarde in het organiseren van stagemogelijkheden. Sybesma 
constateert dat er veel wordt georganiseerd en dat het de keus is van de student om hieraan deel te 
nemen. Sybesma stelt voor arbeidsmarktvoorbereiding niet te koppelen aan EC’s.  
 
Touwen geeft aan dat het een lastige afweging is, enerzijds willen studenten graag inhoudelijke 150 
vakken volgen en tegelijkertijd is er de wens om goed voorbereid te worden op de toekomstige 
arbeidsmarkt. In de huidige programma’s probeert men daarom aandacht te besteden aan 
arbeidsmarktoriëntatie, maar het is zoeken naar de juiste vorm. Bij de BA International Studies zijn 
daar positieve ervaringen mee.  
 155 
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7. Onderwerpen ter bespreking 
7.1 Corona 160 
Zie onder 5h.  
 
8.  Rondvraag en sluiting 
Sybesma merkt op dat in het Universitair Strategisch Plan niets over het rechtzetten van de scheve 
verhoudingen tussen de faculteiten onderling wordt gezegd als het gaat om onderzoekstijd, de 165 
promotiebonus en de EC-bekostiging.  
Rutgers geeft aan dat dit onder andere het gevolg is van het overheidsbeleid. Uiteraard spelen er ook 
interne factoren, maar dat ligt complex. Het is een discussie die breder gevoerd zal moeten worden. 
 
Van Os vraagt naar het werkplan onderzoeksfinanciering waar in een vorige overlegvergadering naar 170 
is verwezen en of dit kan dat worden gedeeld met de Faculteitsraad. Rutgers gaat na wat de status 
hiervan is en of het aan de Raad kan worden toegezonden. 
 
Den Boer vraagt naar het thuiswerkbeleid: de richtlijnen op de website zijn niet altijd concreet en 
gaan veel uit van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende.  175 
Rutgers geeft aan dat aan een facultaire uitwerking van de richtlijnen wordt gewerkt, maar dit proces 
heeft vertraging opgelopen. Zodra deze richtlijn is uitgewerkt zal deze op de website worden 
gepubliceerd.  
 
Rutgers sluit het openbare deel van de vergadering om 16.45 uur.  180 
 
 
9. Documenten ter kennisname 
Hier zijn geen vragen over.  
  185 


