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Conceptverslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 16 maart 2022 
 
Aanwezig 
FR Bemelmans, Den Boer, Dees, Van Dijkhuizen, Klok, Levelt, Van Os, Reintjens, 5 

Rademaker, Sybesma, Terkourafi, Wiegers.  
  
FB Rutgers, Touwen, Kaya. 
  
Bureau Heming (P&O), Hogendorp (P&O), Koning (OSZ), Weststrate (BBO), Van Wijk 10 

(BBO, secretaris). 
 
Afwezig 
FB (met bericht) De Baar, Sirks-Bong. 
FR (met bericht) Bandringa, Plomp, Sleutels, Van de Wetering. 15 
FR (zonder bericht) Bick, Blom. 
  
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.15 uur. Sybesma neemt het voorzitterschap waar vanwege de 
afwezigheid van Sleutels en Bick. 20 
 
2. Vaststelling agenda 
Aan de agenda wordt onder 8.5 Oekraïne toegevoegd.  
 
De agenda van de overlegvergadering wordt vastgesteld.   25 
 
3. Verslag overlegvergadering 16 februari 2022 
Van Os vraagt n.a.v. r. 49 over de invoer van AscMe of het wel klopt dat dit proces zo voorspoedig 
verloopt. Vanuit de onderwijsadministratie en de studiecoördinatoren ontvangt ze geluiden dat de 
inrichting van AscMe veel inspanning vergt en het gelijktijdig invoeren van de pilot met MyStudymap 30 
ongelukkig gekozen is.  
Touwen geeft aan dat de invoer voorspoedig verliep, maar dat er na 16 februari een aantal 
complicaties zijn ontstaan. Deze week komen Van der Zeeuw, de onderwijsdirecteuren en de 
leverancier bijeen om aan een oplossing te werken.  
Den Boer voegt toe dat het bestaffingsproces voor interfacultaire opleidingen zoals de BA Urban 35 
Studies lastig is, zij moeten namelijk twee systemen gebruiken omdat docenten van andere 
faculteiten nog geen gebruik maken van AscMe en daarom niet in het systeem staan.  
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 40 
4. Opvolging actiepunten 12 maart 2022 
N.a.v. actiepunt 2-22 vraagt Van Os of het FB aandacht heeft voor het binnenhouden van 
onderzoekers en hun onderzoeksprojecten.  
Het Faculteitsbestuur geeft aan dat hier geen beleid op te voeren is. Het is onderdeel van het bestel: 
men is vrij om te vertrekken naar een andere instelling.  45 
 
5. Mededelingen 
a) Kennismaking hoofd P&O: Annemiek Hogendorp stelt zich voor aan de Faculteitsraad. 

Sybesma heet Hogendorp namens de Raad welkom en kijkt uit naar de samenwerking.  
b) Sectorplan SSH: Rutgers licht toe dat de SSH-faculteiten wachten op nieuws van het ministerie 50 

van OC&W, zodra meer bekend is wordt de Raad geïnformeerd.  
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c) Voortgang Humanities Campus: De denktank is afgelopen week gestart. Er liggen twee 
scenario’s voor en deze worden de komende periode onderzocht.  

d) Portefeuillehouder: Ed van den Berg zal tijdelijk de taken van de portefeuillehouder 
bedrijfsvoering waarnemen voor 1,5 dag per week.  55 
 
 

6. Onderwerpen ter instemming 
6.1 Facultaire OER’en BA en MA en model-OSO’s 2022-2023 
Touwen leidt het onderwerp in.  60 
 
Rademaker constateert dat de formulering van artikel 3.4.2.2 (inschrijving voor tentamens) op 
verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De juiste betekenis is mondeling toegelicht 
door Koning, maar hij verzoekt aan SAZ door te geven dat deze formulering ongelukkig gekozen is en 
tot misverstanden kan leiden. Koning brengt dit punt over aan SAZ en neemt het mee in de 65 
voorbereiding van de OER 2023-‘24. 
 
Rademaker constateert dat niet alle examencommissie van hun discretionaire bevoegdheid gebruik 
maken (artikel 4.12.7 in de Onderwijs- en Examenregeling). Het FB zegt toe in gesprek te gaan met 
examencommissies die hier geen gebruik van maken. 70 
 
Van Dijkhuizen stelt het op prijs dat er een dialoog wordt gestart over de cum laude regeling en 
merkt op dat een belangrijke oorzaak wellicht over het hoofd wordt gezien: de maximale studieduur 
voor een cum laude in de BA is nominaal plus één jaar. Voor een cum laude in de MA is de maximale 
studieduur ook nominaal plus één jaar, maar verhoudingsgewijs is dat 100% uitloop in de MA t.o.v. 75 
33% uitloop in de BA.  
Koning licht toe dat het hoge aantal cum laudes bij verschillende opleidingen speelt. Het zijn 
universitaire regels en voordat dit op centraal niveau wordt aangekaart zal eerst op facultair niveau 
naar de oorzaken en mogelijkheden moeten worden gekeken. BBO-O&K initieert dit traject samen 
met de commissie onderwijsvoorbereiding.  80 
 
Verder constateert Van Dijkhuizen dat in artikel 5.2.4.5, over de minimale scores voor deeltoetsen bij 
IELTS/TOEFL voor Engels, conflicterende gegevens staan, die een correctie behoeven. Het is ook 
vreemd dat voor bijvoorbeeld de BA Kunstgeschiedenis, track Arts, Media and Society een hogere 
taaleis wordt gesteld dan voor de BA Engels.   85 
De commissie onderwijsvoorbereiding zal nagaan of de cijfers m.b.t. de taaleis goed in de OER zijn 
opgenomen. 
 
Van Os geeft aan dat het verlagen van de taaleis ook vanuit de Raad niet gewenst is en vraagt hoe de 
Raad het Faculteitsbestuur hierbij kan ondersteunen richting het CvB en de UR.  90 
Het Faculteitsbestuur is blij met dit signaal en ook de OLC’s ondersteunen het Faculteitsbestuur op 
dit punt. Het antwoord van het college op het verzoek om uitstel van deze taaleis moet nog volgen.  
 
Klok dankt Koning voor het duidelijk beantwoorden van de vragen, ook tijdens het vooroverleg.  
 95 
De Faculteitsraad stemt unaniem in met besluit 189, hierbij verklaren Sybesma, Klok, Levelt, Van Os, 
Rademaker, Van Dijkhuizen, Den Boer en Terkourafi dat de taaleis een punt van zorg is. 

 
7. Onderwerpen ter advisering 
7.1 Facultair onderwijsjaarverslag 2020-2021  100 
Touwen leidt het onderwerp in. Tijdens de vorige overlegvergadering is het facultair jaarverslag 
besproken, de opmerkingen van de Raad zijn verwerkt in de nieuwe voorliggende versie.  
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De raadsleden hebben geen vragen over het facultaire onderwijsjaarverslag 2020-2021.  
 105 
De Faculteitsraad stemt unaniem in met besluit 190. 
 
8. Onderwerpen ter bespreking 
8.1 Corona 
Binnenkort vervallen de laatste coronamaatregelen. Hierover wordt een update op de universitaire 110 
website gepubliceerd.  
 
8.2 Evaluatie pilot Arsenaal, Dienst Onderwijs- en Studentzaken 
Touwen licht het proces en de achtergrond toe van de pilot in het Arsenaal. Deze pilot waarbij het 
studieadvies en het studiecoördinaat zijn gesplitst is positief geëvalueerd. 115 
 
Den Boer beaamt dat de meeste studiecoördinatoren positief zijn over de splitsing van taken. De 
piekbelastingen lopen vaak samen en gaan ten koste van de dienstverlening richting de studenten, 
daarom is het scheiden van deze taken een positieve ontwikkeling. 
  120 
Reintjens merkt op dat voor de studenten de studiecoördinator een vertrouwenspersoon is en vraagt 
bij wie deze rol wordt belegd als de taken worden gesplitst.  
Koning antwoordt dat deze rol bij de studieadviseur komt te liggen. Zij merkt hierbij op dat 
persoonlijke informatie vaak door studenten naar een gedeelde functionele mailbox wordt gestuurd 
die ook voor de coördinator toegankelijk is. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan, daar zijn 125 
afspraken over vastgelegd.  
 
8.3 Plan van aanpak personeelsmonitor light 
Rutgers leidt het onderwerp in. Het Faculteitsbestuur heeft van het College van Bestuur uitstel 
gekregen om het plan van aanpak begin april in te dienen. Heming vult aan dat het plan van aanpak 130 
tot stand is gekomen i.s.m. de regiegroep werkbalans.  
 
De Raad heeft geen vragen over het plan van aanpak.  
 
8.4 Evaluatie tweede instroommoment FGW masters 135 
Touwen licht tot dat Bergwerff een grondige evaluatie heeft uitgevoerd naar het tweede 
instroommoment bij 9 master opleidingen. Het Faculteitsbestuur is voornemens om het College van 
Bestuur te verzoeken de ontheffing van het 2e instroommoment voor deze 9 opleidingen voor 
langere termijn vast te leggen.  
 140 
Van Os en Sybesma vragen waarom het aanbieden van het tweede instroommoment de standaard 
is. Er zitten nadelen aan zoals het dubbel aanbieden van een vak aan twee kleine groepen, daarmee 
heeft het ook impact op de werkdruk.   
Rutgers verheldert dat het 2e instroommoment is ingevoerd met de implementatie van de BAMA-
structuur uit vrees voor het oplopen van achterstanden door de harde knip. 145 
 
Weststrate nuanceert het beeld: uit navraag bij alle MA-opleidingen blijkt dat er een fifty-fifty 
voorkeur is voor één of twee instroommomenten. Sommige opleidingen kunnen door het tweede 
instroommoment de scriptiebegeleiding beter verdelen over het jaar. M.a.w. er is geen consensus 
over de standaard. 150 
 
Touwen voegt hieraan toe dat het volledig afschaffen van het tweede instroommoment als risico 
heeft dat afgestudeerde BA-studenten voor een andere universiteit kiezen die wel een tweede 
instroommoment aanbieden.   
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 155 
Dees geeft aan dat zij ook de trend constateert dat studenten na de BA een half jaar pauze inlassen, 
dan komt het tweede instroommoment goed uit. 
 
Touwen noemt in het verlengde hiervan de overweging om ook dit jaar vanwege de gevolgen van 
corona de zachte knip te hanteren. Uit een evaluatie hiervan blijkt echter dat de zachte knip tot 160 
problemen leidt voor studenten, in dit uitzonderlijke geval zou een tweede instroommoment een 
uitkomst bieden. Het besluit over de zachte knip moet nog genomen worden.  
Reintjens hoort vooral geluiden van studenten over nadelen van de zachte knip, zij lopen desondanks 
vertraging op en hun prestaties hebben onder de verhoogde werkdruk te leiden.  

 165 
8.5 Oekraïne 
Het Faculteitsbestuur deelt mee dat op centraal niveau een taskforce is ingesteld, de taskforce 
coördineert activiteiten en bijeenkomsten binnen de universiteit. Vanuit de Faculteit zit Tessa Kelder, 
hoofd Communicatie & Marketing, in de taskforce.  
 170 
Terkourafi heeft een document gedeeld met de Raad en het Faculteitsbestuur m.b.t. fondsen die 
door verschillende universiteiten en instellingen beschikbaar zijn gesteld voor onderzoekers uit 
Oekraïne en zij vraagt of de Faculteit ook fondsen vrij kan maken voor onderzoekers.  
 
Den Boer voegt hieraan toe dat het goed zou zijn om behalve aan zittende studenten ook iets aan te 175 
bieden aan aanstaande en net afgestudeerde studenten. Verder geeft zij mee dat het 
Faculteitsbestuur scherp moet zijn op de belangen van de Faculteit in Den Haag. 
 
Van Dijkhuizen vraagt tot slot of er initiatieven komen op het gebied van huisvesting.  
 180 
Rutgers geeft aan dat het LUF over het beheer van fondsen gaat en dat huisvesting op dit moment 
niet vanuit de universiteit wordt aangeboden. Het onderwerp staat op de agenda van het 
bestuursberaad en Rutgers neemt deze punten van de Raad mee.  
 
[Naschrift 18-3: De punten van de Raad zijn door de decaan ingebracht in het bestuursberaad op 17 185 
maart. De Universiteit heeft een taskforce ingesteld, zij houden een overzicht bij met informatie en 
activiteiten: https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/oorlog-in-oekraine en in het Engels: 
https://www.universiteitleiden.nl/en/dossiers/war-in-ukraine. Via het LUF is inmiddels meer aan 
fondsen verworven dan men verwacht nodig te hebben om steun te bieden. Lokale initiatieven 
worden zo goed mogelijk ondersteund.] 190 
 
9.  Rondvraag en sluiting 
Rademaker spreekt zijn waardering uit voor de facultaire academisch jaarkalender (bijlage 11.3). 
 
Van Os vraagt of Oekraïne standaard op de agenda kan worden opgenomen van de Faculteitsraad.  195 
 
Dees vraagt namens studentleden in opleidingsbesturen of er nog SObO’s worden georganiseerd dit 
jaar. Kaya zegt toe deze te zullen organiseren.  
 
Rutgers deelt mee dat de werving voor een nieuwe assessor voor 2022-2023 wordt gestart. 200 
 
Rutgers sluit het openbare deel van de overlegvergadering om 17.27 uur.  
 
11. Documenten ter kennisname 
Zie onder 9. 205 

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/oorlog-in-oekraine
https://www.universiteitleiden.nl/en/dossiers/war-in-ukraine

