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verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 2 
november 2022 
 
Aanwezig 
FR Den Boer, Klok, Reintjens, Sybesma, Van Os, Sleutels, Antar, Ghaly, 5 

Hooimeijer, De Man, Pereira, Rademaker, De Ruiter 
 
FB Van den Berg, Wellink, Rutgers, Touwen 
 
Bureau Van der Arend (FEZ, t.b.v. agendapunt 6A1), Meijer (Humanities Campus, t.b.v. 10 

agendapunt 7.1), Bergwerff (BBO t.b.v. agendapunt 6A2), Weststrate (BBO, 
t.b.v. agendapunt 6A3), Reinders (OSZ), Rozier (BBO, secretaris), Lamers 
(bestuurssecretaris) 

 
Afwezig  15 
FB (met bericht) De Baar 
FR (met bericht) Cohen-Zennou, Van Dijkhuizen, Levelt, Linde, Terkourafi 
 
 

1. Opening 20 
Rutgers opent de vergadering om 15:12 

 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda van de overlegvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.  25 

 

3. Verslag overlegvergadering 28 september 2022 

N.a.v. regel 31 (onderzoek speeddaten) vraagt Van Os om de stand van zaken. Touwen stelt voor 
dit onderwerp te bespreken als De Baar weer beschikbaar is. Van Os stemt hiermee in.  

N.a.v. pagina 3 (5a: Presentatie visie faculteitsbestuur verlagen werkdruk medewerkers). Geeft 30 
Sleutels aan dat het de Faculteitsraad onaangenaam heeft verrast dat er onder ‘mededelingen’ 
een presentatie werd gegeven. Hij verzoekt dit soort presentaties vooraf op de agenda te 
plaatsen.  

N.a.v. pagina 4 (c: voedselverspilling) vraagt Den Boer of het mogelijk is het UFB te informeren en 
te vragen bordjes met ‘gratis mee te nemen’ te plaatsen bij overtollig voedsel. Van den Berg 35 
antwoordt dat hij Rogier de Bruin (UFB) heeft uitgenodigd om binnenkort met de Faculteitsraad 
te bespreken wat de zorgen en wensen hieromtrent zijn.  

N.a.v. regel 267 (vaste werkplek medewerkers) vraag Klok wat de definitie is van een vaste 
werkplek. Rutgers antwoordt dat dit een vast bureau betreft. Medewerkers die beperkt in dienst 
zijn moeten wellicht een bureau delen met medewerkers die op andere dagen aanwezig zijn. Een 40 
vast bureau is niet per definitie voor iedereen een eigen bureau.  

N.a.v. regel 320 en 323 online tentaminering) geeft De Man aan dat aan haar toegeschreven 
uitspraken niet door haar gedaan zijn maar door Linde. Rutgers geeft aan dat dit gecorrigeerd zal 
worden.  

Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.  45 
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4. Opvolging actiepunten 28 september 2022 
 
 
Sleutels geeft n.a.v. punt 13/22 aan dat de Faculteitsraad het voorstel voor versterking van 50 
de medezeggenschap van het Faculteitsbestuur heeft ontvangen en besproken. De raad 
vindt de productie van een SPOC niet de gewenste bestedingswijze. Reintjens en Ghaly zullen 
een voorstel doen voor het organiseren van een dag van de medezeggenschap. Ook Wellink 
is hier graag bij betrokken. 
 55 
N.a.v. punt 4:22 (gebruik discretionaire bevoegdheid Examencommissies cum laude 
toekenning) licht Touwen toe dat het een wettelijk recht is van examencommissies om hun 
discretionaire bevoegdheid toe te passen. Het is niet mogelijk om examencommissie hier 
regels over op te leggen. Vanuit BBO wordt een advies voorbereid over de harmonisatie van 
de cumlaude-regeling. Rademakers voegt toe dat er jurisprudentie is vanuit het CBE waaruit 60 
blijkt dat een examencommissie niet categorisch kan weigeren van de discretionaire 
bevoegdheid gebruik te maken.  
 
N.a.v. punt 9:22 licht Touwen toe dat het niet mogelijk is om certifcaten uit te reiken als 
gevolg het behalen van taalverwervingsvakken. De Faculteit is geen geregistreerd 65 
taalinstituut. Een gewaarmerkte cijferlijst kan wel worden verzorgd.  
 
N.a.v. punt 12:22 (taalondersteuning Oekraïense studenten) vraag Touwen in hoeverre dit 
punt nog speelt. Den Boer geeft aan dat er op dit moment op de Campus Den Haag één 
Oekraïense student studeert die Engelse taalondersteuning kan gebruiken. Den Boer en 70 
Touwen spreken af buiten de vergadering een oplossing voor deze student te zoeken.  
 
 

5. Mededelingen 

Stand van zaken sectorplannen 75 

Rutgers geeft de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen rond de sectorplannen. Begin 
april beslist de minister over de bestedingen van 2022. In het verlengde van het sectorplan is 
er de gelegenheid om enkele UHD-bevorderingen te realiseren. Bij een aantal instituten start 
een pilot waarbij per instituut een commissie wordt samengesteld om te beoordelen wie er 
voor uhd-bevordering in aanmerking komt. Deze commissie is voor de helft gevuld met leden 80 
uit het instituut en voor de helft met externe leden. Deze pilot zal geëvalueerd worden. 

Starters- en stimuleringsbeurzen 

Van den Berg geeft aan dat er ongeveer 4 miljoen euro beschikbaar komt voor starters- en 
stimuleringsbeurzen. Het Bestuursakkoord geeft de kaders waarbinnen moet worden 
bewogen. Half november komt er een voorstel voor een facultaire uitvoeringsagenda. 85 
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk UD’s gebruik te laten maken van de starters- en 
stimuleringsbeurzen. Een facultaire sabbaticalregeling behoort tot de mogelijkheden.  

 

Beschikbaarheid stukken. 



3 
 

Sleutels verzoekt in de toekomst stukken eerder beschikbaar te stellen aan de Faculteitsraad.  90 

 

Stage FVD 

Sleutels geeft aan dat er onrust is ontstaan onder studenten door de verspreiding van een 
stage bij het Forum voor Democratie door de Career Service. Deze stage was alleen 
beschikbaar voor leden van het Forum voor Democratie. 95 

Antar geeft aan dat gemarginaliseerde studenten zich hierdoor onveilig voelen binnen de 
universiteit. Het narratief van deze partij is discriminatoir. Advies aan het bestuur is om een 
sterker narratief van diversiteit en inclusie uit te dragen.  

Rutgers geeft aan dat er niet geadverteerd had moeten worden met de stageplek omdat 
deze alleen voor FVD leden beschikbaar was en verontschuldigt zich daarom voor de 100 
plaatsing. Forum voor Democratie is daarentegen wel een legale partij in Nederland en 
derhalve kunnen we geen onderscheid maken tussen deze en andere partijen.  

 

Kennismaking nieuw hoofd OSZ 

Reinders stelt zicht voor als nieuw hoofd OSZ. Voorstel is om de volgende overlegvergadering 105 
een agendapunt te in te gelasten voor nadere kennismaking en beantwoording van concrete 
vragen over OSZ. 

 

6.  Onderwerpen ter advisering 

6A1: Begroting FGW 2023-2026 110 

 

Van den Berg leidt in. Met de bij de begroting toegevoegde preambule is gepoogd het 
denken binnen de faculteit weer te geven over beleid, inhoud, starters- en 
stimuleringbeurzen en wat er wel en niet in de begroting is opgenomen. In het voorjaar is er 
de mogelijkheid verder te spreken als er meer duidelijkheid is omtrent de sectorplannen en 115 
starters- en stimuleringsbeurzen. 

Sleutels geeft aan dat er wat hem betreft nog steeds te weinig duidelijk is waar in de 
begroting genomen en nog te nemen besluiten zijn terug te vinden. Op welke manier geven 
de cijfers uitdrukking aan het beleid? Ook de preambule maakt dit niet duidelijk. De 
begroting an sich ziet er goed uit, met de uitzondering dat de algemene reserve groeit, terwijl 120 
er veel nuttige bestedingsopties zijn.  

Van Os merkt op dat de reserve met deze BFR 2 is opgelopen tot 22 procent van het budget. 
Het CvB vindt 10 procent voldoende. Wat vindt het Faculteitsbestuur voldoende reserve? 
Verder wacht van Os nog op een antwoord op haar schriftelijke vraag betreffen de inhuur.  

Reintjens geeft aan dat het voor studentleden van de Faculteitsraad moeilijk is om een 125 
oordeel te vormen over de tabellen in de begroting. Studentleden hebben vaak maar zitting 
voor één jaar en hebben dus weinig tijd om zich de begrotingssystematiek eigen te maken. 
Een begroting waarin meer connectie wordt gemaakt met beleid zou hen helpen.  
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Sybesma heeft drie vragen. Vallen onder de posten OBP en O&O ook de tutoren van de 130 
opleiding BAIS? Hoe kan de verhouding tussen onderwijsondersteunend personeel en 
personeel met onderwijstaken geduid worden in vergelijking met andere faculteiten en 
universiteiten? En waar is de bekostiging van niet-EER-studenten te vinden in de begroting?  

 

Van den Berg geeft aan dat voor de zomer het FSP en USP zijn vastgesteld. Deze documenten 135 
konden nog niet in de begroting worden geplaatst vanwege onzekerheid omtrent sectorplan 
en starters-en stimuleringsbeurzen. Van den Berg stelt voor om in het voorjaar deze zaken 
naast elkaar te leggen en verder vorm te geven. Daarnaast zijn er zorgen over de periode na 
2026. De universiteit als geheel krijgt minder vrij te besteden middelen tot haar beschikking 
dan gehoopt. In plaats daarvan zijn er gebonden middelen gekomen. De reserves zijn 140 
ogenschijnlijk hoog, maar dit betreft vaak incidentele middelen. Dit in combinatie met 
onzekerheid over de nieuwe CAO maakt dat er voorzichtig wordt begroot.  

 

Ghaly vraagt waar op dit moment het advies van de Faculteitsraad over wordt gevraagd als 
er zoveel onzekerheden zijn. Van den Berg antwoordt dat de begroting op macroniveau 145 
bekeken kan worden.  

Sleutels geeft aan in te stemmen met het voorstel om in het voorjaar verder te spreken over 
de inhoud van de begroting.  

Van den Berg stelt voor het punt over externe inhuur te agenderen voor de 
overlegvergadering van december.  150 

Volgens Den Boer houdt de faculteit grote reserves aan. Zij vraagt waarom dat is. 

Van den Berg licht toe dat de algemene reserve de opstapeling is van reserves die ook binnen 
(onderdelen van) de instituten zijn opgebouwd. Of reserves worden aangesproken hangt 
samen met de bereidheid van deze onderdelen om risico te nemen en hun reserves aan te 
spreken.  155 

Van Os geeft aan het als een taak van het faculteitsbestuur te zien om binnen de instituten te 
sturen op het aanspreken van de reserves. Ze spreekt haar teleurstelling uit over het feit de 
instituutsbegrotingen niet zijn verstrekt.  

Rutgers geeft aan dat er expliciet gevraagd is aan de instituten om meer uit te geven, maar 
dat dit moeilijk blijkt te zijn. Van den Berg vult aan dat er ook dit jaar zeer veel incidentele 160 
middelen zijn binnengekomen. Het kost tijd om deze uit te geven.  

Van der Arend geeft als antwoord op de vragen van Sybesma aan dat tutoren binnen de 
opleiding BAIS niet onder de post OBP O&O vallen. Over de verhouding tussen 
onderwijsondersteunend personeel en onderwijzend personeel vult Rutgers aan dat de 
faculteit als norm hanteert dat maximaal 30 procent van het personeel ondersteunend is. 165 
Deze norm is gebaseerd op extern onderzoek bij verschillende publieke organisaties.  

Van der Arend geeft als antwoord op de vraag over de bekostiging van EC’s van niet-EER-
studenten dat deze te vinden zijn in de begroting onder de post ‘niet-EER-baten’.  
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Reintjens geeft aan een plan te hebben ontwikkeld om studentleden van de faculteitsraad 
meer te betrekken bij de begrotingsbehandeling. Dit plan zal hij delen met Van den Berg. De 170 
Faculteitsraad geeft geen positief over de Begroting FGW 2023-2026. (4 stemmen tegen het 
conceptbesluit houdende een positief advies, 1 stem voor en 8 onthoudingen). 

Sleutels geeft als stemverklaring voor zijn onthouding dat hij vindt dat er te weinig verhaal en 
visie in de begroting verwerkt is. Het is al een aantal jaar de wens van de Faculteitsraad om 
dat te versterken.  175 

Reintjens geeft als stemverklaring voor zijn onthouding dat hij de kennis mist om een juiste 
afweging te maken.  

Van Os geeft als stemverklaring tegen te stemmen vanwege het niet voldoende aanspreken 
van de reserves.  

 180 

6A.2 Vrijstelling februari-instroom CAC 

Touwen leidt in. Er bestaan standaard twee instroommomenten per opleiding, maar de 
mogelijkheid bestaat om voor de februari-instroom een ontheffing aan te vragen bij het 
College van Bestuur. Het voorstel ligt voor om een dergelijk verzoek voor de master en 
researchmaster Classics and Ancient Civilizations te doen. Er zijn in februari betrekkelijk 185 
weinig studenten die instromen. Daarbij komt dat er vijf tracks worden aangeboden binnen 
de master. Per track betekent dit een versterking van dit effect. Dit is niet goed voor de 
kwaliteit van het onderwijs en erg arbeidsintensief. Daarnaast zorgt dit voor problemen in de 
organisatie voor het verblijf in Cairo. Het nadeel is dat studenten die studievertraging 
oplopen in de bachelorfase, extra studievertraging oplopen omdat ze later kunnen beginnen 190 
aan hun master. Dit weegt in de ogen van het opleidingsbestuur en het faculteitsbestuur niet 
op tegen de negatieve effecten van de lage instroom. De opleidingscommissie is ambivalent 
hierin. De docentleden steunen het voorstel en de studentleden wijzen op het gevaar van 
extra studievertraging.  

Ghaly geeft aan dat de ambivalentie wordt gedeeld door het studentlid van het 195 
opleidingsbestuur en de studenten van de Bachelors die leiden naar de genoemde 
masteropleiding. 

De Ruiter vraagt wanneer het afschaffen van het tweede instroommoment in zal gaan. 
Touwen geeft aan in het studiejaar 2024-2025.  

Van Os vraagt of de rendementscijfers van deelnemers aan het tweede instroommoment 200 
bekend zijn. Van andere opleidingen is bekend dat deze studenten over het algemeen op 
hetzelfde moment afstuderen als de studenten die in september volgend op hun 
instroommoment zijn gestart. Rutgers geeft aan dat de aantallen te laag zijn om hier iets over 
te zeggen, maar er geen reden is te verwachten dat de cijfers voor deze masteropleidingen 
anders zullen zijn.  205 

De Man merkt op dat het afschaffen van het tweede instroommoment ertoe kan leiden dat 
studenten besluiten geen master te volgen omdat ze in het half jaar dat ze moeten wachten 
de connectie met het studentenleven verliezen. Touwen geeft aan dat studenten die bij het 
tweede instroommoment starten in zulke kleine aantallen per track uiteen zullen vallen, dat 
er sowieso weinig aansluiting is met medestudenten.  210 
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De Ruiter vraagt of studenten die door het schrappen van het tweede inschrijfmoment een 
half jaar langer moeten wachten gecompenseerd kunnen worden met, bijvoorbeeld, de 
mogelijkheid tot het volgen van een talencursus. Rutgers geeft aan dat studenten 
ingeschreven kunnen blijven tot het moment van diplomering en vakken kunnen volgen. ### 
werd hier niet ook een buitenlandverblijf als optie genoemd? ### 215 

Den Boer benadrukt het belang voor internationale studenten om in zo klein mogelijke 
werkgroepen te studeren. Het is voor hen lastig om in grote groepen vrienden te maken. Dit 
kan leiden tot eenzaamheid.  

De faculteitsraad geeft geen positief advies over een verzoek tot vrijstelling van de februari-
instroom voor de master en researchmaster Classics and Ancient Civilizations. De stemmen 220 
staken (6 voor, 6 tegen, 1 onthouding) 

Sleutels verlaat de vergadering vanwege verplichtingen elders.  

 

6A.3 Minoraanbod 2023-2024 

Touwen leidt in. Het voorstel voor een  Minor Middle Eastern History voldeed nog niet aan 225 
alle eisen. Dit voorstel is teruggetrokken en komt op een later moment terug. Wat nu voorligt 
ter advisering is de nieuwe minor Journalism and New Media. Dis is de Engelstalige variant 
van de Nederlandstalige minor Journalisme en Nieuwe Media.  

Van Os vraagt of de inschrijfcijfers van de minoren niet geflatteerd zijn doordat 
studentenvanwege Covid niet naar het buitenland konden gaan en daarom een minor zijn 230 
gaan volgen. Weststrate geeft aan dat de gepresenteerde inschrijfcijfers voor de minoren van 
dit jaar zijn en dat Covid daarin geen effect heeft.  

Van Os merkt op dat één van de redenen om de minor Middle Eastern History af wijzen was 
dat er 15 EC in blok 1 van het eerste semester moet worden aangeboden. Is dit een nieuwe 
regel? Touwen geeft aan dat dit nog geen regel is, maar dat dit wel in de toekomst het geval 235 
gaat zijn. Weststrate vult aan dat bij de uitvraag van de minoren het model vanuit de 
minorrichtlijn van de universiteit als uitgangspunt is genomen.  

Klok merkt op dat in het overzicht de minor ‘vertalen Engels-Nederlands’ als Engelstalige 
minor staat aangemerkt. Hoe kan een vertaalminor Engelstalig zijn? Weststrate antwoordt 
dat de onderwijstaal Engels is. Om de minor te kunnen volgen is echter wel beheersing van 240 
de Nederlandse taal nodig.   

Klok vraagt of de minor Journalistiek en Nieuw Media een 30 EC minor is met een 15 EC 
optie. Weststrate geeft aan dat het inderdaad een volledige minor van 30 EC is.  

Klok vraagt of de Engelstalige minor journalistiek en nieuwe media potentieel als premaster 
voor de Masteropleiding Journalistiek en nieuwe media kan fungeren. Weststrate geeft aan 245 
dat de Master Journalistiek en Nieuwe Media Nederlandstalig is, dus dat in de nabije 
toekomst de Engelstalige Minor geen premasterfunctie zal hebben.  

Reintjens vraagt of het aantal studenten van de Engelstalige minor Journalistiek en nieuwe 
Media bij gebleken populariteit kan worden uitgebreid? Weststrate geeft aan dat de minor 
start met 50 deelnemers maar dat bij gebleken populariteit in de mogelijkheid is voorzien om 250 
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te groeien naar 75 á 100 studenten. Er moet wel voldoende ruimte beschikbaar zijn binnen 
de campus Den Haag om dit mogelijk te maken. 

Van Os vraagt waarom in de tabellen het aantal beschikbare plekke voor Leidse studenten en 
het aantal beschikbare plekke voor niet-Leidse studenten bij elkaar opgeteld niet hetzelfde is 
als het totaal aantal beschikbare plekken per minor. Touwen geeft aan dat formeel een 255 
percentage plekken moet worden gereserveerd voor LDE studenten. De LDE-plekken worden 
vaak niet vervuld. Onder Leidse studenten kan hierdoor de foutieve indruk ontstaan dat de 
minor vol zit. Daarom wordt het aantal beschikbare plaatsen voor Leidse studenten soms 
opgerekt. Het risico bestaat in theorie dat er dan te veel inschrijvingen plaatsvinden voor een 
minor, maar in de praktijk gebeurt dit zelden tot nooit.  260 

Sybesma vraagt of het de bedoeling is dat de Nederlandstalige minor Journalistiek en Nieuwe 
Media wordt uitgefaseerd ten gunste van de Engelstalige variant. Rutgers geeft aan dat dit 
niet de intentie is.  

De raad adviseert positief over het minoraanbod 2023-2024 (11 voor, 1 onthouding) 

Touwen verlaat de vergadering 265 

 

7. Onderwerpen ter bespreking 
7.1 Presentatie P.J.Veth gebouw 

 

Van den Berg leidt in. Er is meer duidelijkheid over wie waar komt te zitten in het PJ Veth 270 
gebouw en welke partijen dit zijn. In januari of februari zal een vergelijkbare presentatie 
worden gegeven over Cluster Zuid.  

Meijer geeft een presentatie. De instituten Wijsbegeerte en ACPA, alsmede SOZ zullen het PJ 
Veth gebouw gaan betrekken. In het nieuwe jaar zullen bijeenkomsten worden  
georganiseerd met toekomstige gebruikers van het gebouw om kennis te maken met het 275 
gebouw en de andere gebruikers. Hierna zullen wat kleine aanpassingen aan het gebouw 
plaatsvinden en daarna vindt de verhuizing plaats.   

Er vinden gesprekken plaats over de mogelijkheid  om naast de huidige bewoners ook het 
IIAS en het faculteitsbestuur met ondersteuning te verhuizen naar Cluster Zuid. In januari of 
februari kan het vlekkenplan worden gepresenteerd.  280 

Van Os merkt op dat er bij Wijsbegeerte nog éénpersoonskamers te zien zijn in de 
presentatie en vraagt of de werkplekverdeling uit de presentatie al vast staat. Meijer geeft 
aan dat het aan het instituut Wijsbegeerte zelf is om een indeling te maken op basis van het 
aan hen toegekende aantal vierkante meters en aantal medewerkers. Er is genoeg ruimte om 
alle medewerkers die meer dan 0.6 FTE werken een vaste werkplek te geven. Ditzelfde geldt 285 
voor ACPA.  

Van Os vraagt wat de norm is voor het aantal vierkante meters per persoon is. Meijer 
antwoordt dat dit 7 vierkante meters per persoon is.  

8. Rondvraag en sluiting 
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Van OS is ter oren gekomen dat PhD-medewerkers gevraagd wordt jaarafspraken te maken. 290 
Dit mag volgens haar volgens de CAO pas vanaf schaal 11 en in de CAO is geen ruimte om 
hiervan af te wijken. Zij vraagt of het faculteitsbestuur kan nagaan in hoeverre dit soort 
jaarafspraken worden gemaakt met medewerkers die schaal 10 of lager zijn ingeschaald, 
aangeven dat dit niet kan en aan diegenen bij wie dit wel gebeurd is de vakantiedagen terug 
te geven.  Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur dit zal laten uitzoeken. 295 

Den Boer geeft aan dat MyStudyMap voor werkdruk en stress en studievertraging zorgt voor 
medewerkers en studenten, met name voor studenten met een functiebeperking. Zij vraagt 
of het bestuur de medewerkers wat meer autonomie kan geven in hun werkwijze, zich in te 
spannen om de werklast terug te dringen en de medewerkers het gevoel te geven dat ze 
gehoord worden.  300 

Rutgers geeft aan dat het Faculteitsbestuur er naar wil kijken. Dit is echter wel een 
universitair systeem waar de Faculteit Geesteswetenschappen niet autonoom in is. 

Antar geeft aan dat de open dag van de Campus Den Haag samenviel met examens. Dit 
zorgde voor onrust bij studerende studenten. Hij vraagt of het faculteitsbestuur in het 
vervolg studenten op de hoogte kan stellen als er een soortgelijk evenement georganiseerd 305 
wordt? Van den Berg geeft aan te kijken wat hier aan gedaan kan worden.  

Rutgers vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag  van het vertrouwelijk deel van de 
beraadslaging van 6 juli 2022. Dit is niet het geval. Het verslag wordt vastgesteld. 

 Rutgers sluit de vergadering om 17:45. 

 310 

 

 


