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Verslag overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 
28 september 2022 
 
Aanwezig 
FR Den Boer, Van Dijkhuizen, Klok, Reintjens, Sybesma, Terkourafi, Levelt, Van Os, 5 

Sleutels, Antar, Ghaly, Hooimeijer, Linde, De Man, Pereira, Rademaker 
 
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), Rozier (BBO, secretaris), Lamers (bestuurssecretaris) 
 
Afwezig  
FB (met bericht) De Baar 
FR (met bericht) Cohen-Zennou, De Ruiter 15 
 

1. Opening 
Rutgers opende de vergadering om 15:15 

 
2. Vaststelling agenda 20 
De agenda van de overlegvergadering wordt vastgesteld.  

 

3. Verslag overlegvergadering 6 juli 2022 

N.a.v. regel 69 (Grote programmawijzigingen) vraagt Sleutels om de stand van zaken. Rutgers 
bevestigt dat grote programmawijzigingen in de overlegvergadering zullen worden geagendeerd.  25 

N.a.v. regel 91 (Aanstellen UD’s en postdocs) vraagt Sleutels om de stand van zaken. Rutgers 
geeft aan dat dit in de mededelingen wordt besproken.  

Reintjens vraagt n.a.v. regels 140 t/m 150 (Hoofdlijnen begroting FGW 2023) waarom er geen 
uitwerking is van de technische vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop. Lamers geeft 
aan dat hier geen bijzondere reden voor is.  30 

Van Os vraagt n.a.v. regel 111 en verder of er al onderzoek is gedaan naar de opbrengsten van 
het speeddaten. Ze hoort van collega’s dat het spreken met studenten die studiebelemmering 
ervaren zinvol is, maar dat de vorm van speeddaten weinig toevoegt. Touwen antwoordt dat het 
faculteitsbestuur in een volgende overlegvergadering in aanwezigheid van De Baar op terug zal 
worden gekomen.  35 

Rademaker geeft n.a.v. regel 230 (storing aanvraag zelftesten) aan dat het in het verslag lijkt 
alsof er sprake is van een technisch probleem bij het aanvragen van zelftests, maar deze tests zijn 
gewoon niet meer aan te vragen. Het is gestopt en geen technisch probleem. 

Sleutels vraagt n.a.v. regel 222/223 (inschrijving Oekraïense studenten) waarom het punt over 
coulant omgaan met deadline voor inschrijving van Oekraïense studenten niet terug te vinden is 40 
in de actiepunten. Dit onderwerp zou door De Baar worden voorgelegd aan het admissions 
office. 

Rutgers zegt toe dat dit aan de actiepuntenlijst wordt toegevoegd zodat op een volgende 
overlegvergadering over de status ervan kan worden gerapporteerd.  
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Het verslag wordt vastgesteld.  45 

 

4. Opvolging actiepunten 6 juli 

Van Os vraagt stand van zaken punt 8:22 (routekaart medezeggenschap Humanities Campus). 
Van den Berg geeft aan dat dit bij punt 7.1 van de vergadering verder wordt toegelicht.  

Van Os vraagt stand van zaken punt 4:22 (discretionaire bevoegdheid examencommissies). Dit 50 
zijn feitelijk twee verschillende actiepunten. Sommige examencommissies maken volgens haar 
gebruik van hun discretionaire bevoegdheid als het gaat om toekennen van een cum laude 
beoordeling en andere niet. Dat leek de FR niet eerlijk voor studenten. Dat was één vraag. De 
andere vraag ging over het taaleisen. Touwen geeft aan later terug te zullen komen op het eerste 
actiepunt. Wat betreft de taaleisen is het faculteitsbestuur ongelukkig met een evt. verlaging van 55 
de Engelse taaleis. Het CvB wil graag harmoniseren, maar het FB huldigt de opvatting dat FGW 
taliger opleidingen aanbiedt. Omwille van de studeerbaarheid is het noodzakelijk dat toegelaten 
studenten voldoende beheersing hebben van de Engelse taal. Daarover wordt op dit moment 
gesproken. Het faculteitsbestuur zet in op het mogen hanteren van eisen op deelscores, zodat 
aspirant-studenten op voldoende niveau kunnen schrijven, spreken en luisteren. Anders zou er 60 
binnen de taaltoets kunnen worden gecompenseerd en zouden studenten met een te laag 
niveau op één van de deelscores aan de opleiding kunnen beginnen. Hierover wordt gesproken 
met het CvB.  

Pereira vraagt of de Engelse taaleisen ook gelden voor de BA Engels zelf.Touwen geeft aan dat, 
voor zover hij de OER kent, daar aparte eisen in staan.  65 

Van Os vraagt naar stand van zaken van punt 8:21 (Richtlijnen onderwijs door niet- 
gepromoveerde docenten). Rutgers geeft aan dat de conceptnotitie van de centrale werkgroep  
klaar is, maar nog door het CvB moet worden overgenomen. Van Os vraagt of in de 
conceptnotitie staat of niet -gepromoveerde docenten zelfstandig college mogen geven. Rutgers 
geeft aan dat de promotie-eis waarschijnlijk gaat vervallen, maar het oordeel hierover is aan het 70 
CvB.  

Van Os vraagt naar de stand van zaken punt 10:22 (Gedragscode). Touwen geeft aan dat de 
opleidingsvoorzitters kennis hebben genomen van een uitgebreid memo hierover.  

 

Sleutels vraagt naar de stand van zaken punt 9.21 (Doelmatigheid NPO-middelen). Van den Berg 75 
geeft aan dat rendementscijfers naar verwachting in november beschikbaar zullen zijn.  

Sleutels vraagt naar de stand van zaken op punt 5.22 (Aanpak werkdruk binnen instituten). Van 
den Berg geeft aan dat dit later in de vergadering aan de orde komt bij de mededelingen.  

Sleutels vraagt naar de stand van zaken op punt 6.22 (Overzicht behaalde EC’s per opleiding). 
Van den Berg geeft aan dat de cijfers later dit najaar beschikbaar komen.  80 

Sleutels vraagt naar de stand van zaken op punt 1:21 (faciliteren internationale studenten en 
medewerkers in de medezeggenschap) en of dit structurele ondersteuning voor Engelstalige 
Raadsleden betreft. Rutgers geeft aan dat de faculteit ondersteuning biedt en dat dit een 
structureel karakter krijgt. Reintjens vraagt of een taalbuddy bij het vertrouwelijke deel van de 
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vergadering mag zijn. Rutgers geeft aan dat dit onvermijdelijk is en dat deze wel gehouden is aan 85 
geheimhouding.  

5. Mededelingen 
A) Van den Berg presenteert visie van het faculteitsbestuur op het verlagen van werkdruk voor 

medewerkers.  
 90 
Werkdruk heeft verschillende oorzaken. Groeiende administratieve lasten,  groeiende vraag 
om compliance vanuit de overheid en veel werkdruk ontstaat vanuit onderwijs zelf. Groeiend 
aantal studenten, het aantal vakken dat wordt aangeboden en de intrinsieke drang van 
docenten om hun vak goed en uitgebreid mogelijk te geven spelen hierin een rol. Ook het 
onderzoek meer administratieve lasten. Er komen de komende jaren middelen beschikbaar 95 
vanuit het bestuursakkoord om de faculteit om het fundament van de faculteit te versterken,  
ruimte geven aan divers talent, maar vooral ook verlagen van werk en aanvraag competitie. 
Er kunnen meer docenten, UD’s en postdocs worden aangesteld en door deze vooraf te 
financieren, valt de druk van onderzoeksaanvragen weg. UD’s aan het begin van hun carrière 
kunnen zich ontwikkelen zonder vanaf het begin gelijk competitiedruk te ervaren.  100 
 
Ghaly vraagt om een voorbeeld van een situatie waarin medewerkers hun eigen werkdruk 
creëren. Van den Berg geeft aan dat een docent ook vaak de ontwerper van het vak is. Hierin 
kan de docent dus veel van zichzelf eisen of minder. Dit is geen waardeoordeel, maar een 
constatering.  105 
 
Antar vraagt hoe werkdruk wordt gemeten. Van den Berg antwoordt dat dit via de 
personeelsmonitor wordt gedaan. Hierin wordt alleen gemeten dat er sprake is van 
werkdruk. Niet waar deze vandaan komt.  
 110 
Terkourafi vraagt wat het faculteitsbestuur verstaat onder sociale veiligheid. Van den Berg 
geeft aan dat werkdruk, naast de hoeveelheid werk die verricht moet worden, ook voort kan 
komen uit beoordeling door leidinggevenden. Het ontbreken van duidelijke instructies kan 
zorgen voor een gevoel van onveiligheid.  
 115 
Van Dijkhuizen wil weten of er nog wordt teruggekomen op de startersbeurzen. Die gaan 
volgens hem niet werkdrukverlagend werken en we hebben ze ook niet nodig. Hoe kijkt de 
faculteit daarnaar?.  
 
Rutgers geeft aan dat landelijk het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen en 120 
de CvB’s kijken hoe er in de regelgeving ruimte komt in de besteding van de middelen. De 
plannen zoals ze nu voorliggen gaan tot grote oneerlijkheden leiden. Van Dijkhuizen vult aan 
dat het voor de sfeer in de organisatie niet goed is als beurzen alleen aan nieuwe 
medewerkers worden verstrekt.  
 125 
Terkourafi geeft aan dat het niet alleen om geld gaat als het gaat om werkdruk. Het gaat ook 
om beter communicatie en transparantie. We moeten beter intern functioneren bemoedigen 
om machtsmisbruik tegen te gaan. Rutgers antwoordt dat ook het ongelijk behandelen van 
mensen zorgt voor onvrede en stress. Den Boer vult aan dat hierdoor ook goede docenten 
worden verloren. 130 
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Sleutels geeft aan dat het perspectief dat net in de presentatie naar voren gekomen is, het 
perspectief van het faculteitsbesuur is en dus van de faculteit als geheel. Het is belangrijk dat 
ook binnen de instituten, waar de mensen werkzaam zijn, genoeg informatie beschikbaar is 
over het verlagen van de werkdruk en die moet worden gedeeld in een open en veilige sfeer. 135 
Van den Berg geeft aan de komende maanden met de instituutsmanagers en hoofden wordt 
gesproken over werkbalans. Programmanormen worden geïmplementeerd. Hierin zit ook 
ruimte om de werkdruk te verlagen.  
 
Sleutels geeft aan dat communicatie hierover binnen instituten zeer belangrijk is. Als best 140 
practice noemt hij communicatie binnen LUCAS. Rutgers geeft aan dat Hogendorp (hoofd 
HRM) met de wetenschappelijk directeuren gaat spreken hierover.  
Terkourafi benadrukt het belang van het versterken van de Adviesraden binnen de instituten. 
Rutgers geeft aan dat sinds kort de voorzitters van de Adviesraden geregeld met elkaar 
overleggen. Dat is een verbetering ten opzichte van het verleden.  145 
 

B) Versterken medezeggenschap  

Rutgers geeft aan dat er een beperkt bedrag beschikbaar is gekomen om medezeggenschap 
te versterken. Het faculteitsbestuur gaat een voorstel doen aan de Faculteitsraad voor 
besteding van dit budget. 150 

 

C) Voedselverspilling 

Op vraag vanuit de Faculteitsraad geeft Touwen aan op welke manieren voedselverspilling bij 
catering binnen FGW wordt tegengegaan. Het UFB voert de catering uit en verzoekt om bij 
bijeenkomsten een goede inschatting te maken van het aantal personen dat aanwezig zal 155 
zijn. Het UFB adviseert om deelnemers te laten aanmelden en op tijd af te laten melden. Ook 
raden zij aan rekening te houden met 10% no show. 

Tijdens een borrel of lunch/diner: UFB Catering probeert met het uitserveren rekening te 
houden met de behoefte van de aanwezigen en het uitserveren daar op af te stemmen.  

Na afloop van een evenement mag overgebleven voedsel niet worden weggegeven worden 160 
aan organisaties als het Leger des Heils of de Voedselbank. Bereid voedsel mag namelijk 
maar een beperkte tijd buiten de koeling liggen (HACCP-regels). Ligt het te lang buiten de 
koeling, dan moet het weggegooid worden. Deelnemers mogen wel overgebleven voedsel 
meenemen. 

Den Boer geeft aan dat het zou kunnen helpen om bordjes met ‘gratis mee te nemen’ te 165 
plaatsen bij overgebleven lunchartikelen. Linde geeft aan dat dit vooral zou kunnen helpen 
bij buitenlandse studenten. Sommigen van hen zijn wat terughoudend in het meenemen van 
gratis aangeboden dingen.  

Hooimeier vraagt in dit kader of het mogelijk is om het Literair Café in het Lipsius langer open 
te houden. Rutgers antwoordt dat dit een aangelegenheid is voor het UFB. 170 

D) Sectorplannen 

Rutgers deelt mede dat de stukken omtrent de sectorplannen nog steeds niet openbaar zijn. 
Deze mogen dus niet met de Faculteitsraad  gedeeld worden. De medezeggenschap zal 
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vooral bij de monitoring betrokken zijn. De minister besluit in april 2023 over goedkeuring 
van de plannen over 2022. Uit de tussentijdse beoordeling blijkt dat er enkele relatief kleine 175 
aanpassingen dienen te worden gedaan op de plannen. Na drie jaar is er een half-time 
evaluatie en na zes jaar, na een eindevaluatie, worden de middelen structureel. Het 
faculteitsbestuur heeft ingezet op een zo breed mogelijke inzet binnen de faculteit, zo eerlijk 
mogelijk over de instituten verdeeld.   

Ghaly vraagt of het eerlijk verdelen onder instituten betekent dat dit naar rato van het aantal 180 
studenten gaat. Rutgers geeft aan dat dit wel de insteek is maar dat dit bij het aanstellen van 
postdocs is losgelaten. Hier is gekeken naar welke kandidaten het sterkst waren, ongeacht 
welk instituut het betrof.  

6A1. Concept Begroting FGW 2023-2026 

Van den Berg leidt het onderwerp in. De begroting zoals nu voorligt betreft een 185 
tussenproduct. De sectorplannen zijn nog niet hierin meegenomen. In november komt er een 
concretere versie.  

Sleutels geeft aan dat de vertaling van het Universitair Strategisch Plan naar het Facultair 
Strategisch Plan zoals opgenomen in de begroting niet logisch lijken en vraagt waar de 
ambities uit het Facultair Strategisch plan (FSP) zijn terug te vinden in de begroting. Hij geeft 190 
aan graag een toelichting op de begroting te hebben gewenst met meer duidelijkheid over 
lopend beleid en beleidsvoornemens enerzijs en de cijfermatige onderbouwing anderzijds.  

Rutgers antwoordt dat de strategische plannen niet primair in de begroting zichtbaar zijn 
omdat het facultair strategisch plan geen gevolgen heeft voor de verdeling van middelen 
over posten en instituten. Daarnaast moet zowel de uitrol van het FSP als het USP nog 195 
beginnen.  

Sleutels geeft aan dat hij het idee krijgt dat de faculteit de broekriem moet aanhalen. Hoe 
verhoudt dit zicht tot het realiseren van de doelen uit het FSP. Van den Berg geeft aan dat de 
plannen voor het uitwerken van het FSP nog in ontwikkeling zijn en dat daarom besloten is 
een reservering te maken in de begroting.  200 

Van OS vraagt hoe groot die reservering is en waar dit staat in de begroting. Van der Arend 
geeft aan dat het gaat om 500.000 Euro en dat dit voornamelijk onderdeel is van de 
beleidsruimte. Van Os verzoekt dit expliciet te vermelden.  

 

Rademaker vraagt waar het pessimisme omtrent het aantal verwachte inschrijvingen op 205 
gebaseerd is. Van den Berg geeft aan dat dit vanwege demografische ontwikkelingen is. 
Rademaker vraagt of dit betekent dat er minder Nederlandse en meer buitenlandse 
studenten zullen komen. Rutgers geeft aan dat het faculteitsbestuur hier voorzichtig mee 
omgaat, maar dat dit een mogelijkheid is. Over de volle breedte is studentenhuisvesting een 
punt van aandacht. Van den Berg vult aan dat dat in de begroting wat betreft 210 
inschrijfaantallen wordt gewerkt met het voorzichtigheidsprincipe. 

Terkourafi vraagt waar de groei in de post Bestuur en Bureau door verklaard kan worden. 
Van der Arend antwoordt dat de toename voor een gedeelte komt uit een toename van het 
aantal FTE’s bij OSZ, vanwege toenemende studentenaantallen. Vanwege een groter aantal 
studenten zijn er ook meer tutoren nodig binnen de Bachelor International Studies die 215 
eveneens onder ‘Bestuur en bureau’ vallen. Van den Berg geeft aan dat er een nadere 
specificatie komt van dit onderdeel van de begroting. Deze post bevat geen infrastructurele 
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kosten. Rutgers vult aan dat de kosten in absolute zin stijgen, maar dat is afgesproken met de 
raad om dit altijd onder de dertig procent te houden en dat is nu ook het geval.  

Sleutels vraagt of in deze stijging ook een element van werkdrukbestrijding zit. Hij verzoekt 220 
om meer narratief in samenhang met de cijfers.  

Terkourafi merkt op dat ander faculteiten programma’s ontwikkelen voor campus Den Haag. 
Dit gaat ruimte kosten. Hoe waarborgt het FB de aanwezigheid van onze opleidingen? 
Rutgers kondigt een memo over de campus den Haag aan. Ook wordt er in Den Haag nieuwe 
huisvesting betrokken. Dit is een probleem dat op centraal niveau wordt aangepakt. 225 
Hetzelfde geldt voor het probleem van studentenhuisvesting.  

Van Os ziet in de begroting niet dat de reserves groeien. Ze vraagt of het bestuur vindt dat 
het scherp aan de wind heeft begroot. Veel reserves staan bij instituten. Ze vraagt of het aan 
de instituten kan vragen met plannen komen om de reserves te laten krimpen, zoals ten 
behoeve van werkdrukverlaging. Rutgers geeft aan dat er afgelopen jaar extra inkomsten zijn 230 
geweest die niet waren voorzien. Na de BFR 1 zijn er vrijwel geen mogelijkheden om nog bij 
te sturen. Aan de andere kant is het ongewenst dat instituten nu voorzichtiger begroten 
omdat ze zien dat er over drie jaar tekorten ontstaan. Dit is ongewenst.  

Van den Berg vraagt wat de wens van de raad is richting een volgende begroting. Van Os 
antwoordt dat de wens is om scherper te begroten en meer uit de reserves te putten ten 235 
bate van de werkdruk.  

Touwen geeft aan dat er veel tijdelijke middelen binnenkomen en dat er sprake is van 
onderbesteding als gevolg van de gevolgen van covid. Vanuit prudent begroten moet er 
voorzichtig worden omgesprongen met het omzetten van incidentele middelen in structurele 
uitgaven.  240 

Van Os geeft aan dat wanneer er altijd tijdelijke gelden zijn daarop wel kan worden begroot. 
Kijkend naar het strategisch personeelsplan zouden nu al personeelsleden kunnen worden 
geworven met tijdelijke gelden als vervanging van medewerkers die over drie jaar met 
pensioen gaan. Het is volgens haar aan het FB om de instituten hier op aan te sturen.  

Van de Berg stelt voor de begroting volgende overlegvergadering ter advisering aan de raad 245 
voor te leggen. De faculteitsraad stemt hiermee in.  

 

7.1 Update Humanities Campus 

 

Meijer geeft een update omtrent de ontwikkelingen ronde de Humanities Campus. 250 

In verband met het blijven van de sociale woningbouw is er ongeveer 5000 vierkante meter 
geschrapt in de plannen. Er zijn wijzigingen aangebracht in de plannen voor cluster Zuid en 
het Reuvensgebouw. Reuvens wordt een compleet onderwijsgebouw. Er wordt geprobeerd 
maximale ruimte te creëren door aan de waterkant omhoog te bouwen en aan de kant van 
de bewoners het profiel, zoals het nu bestaat, te behouden. De zonbeleving voor de 255 
bewoners blijft gelijk. Logistiek is besloten om de stromingen te verdelen over de 
verschillende aanrijroutes van de campus. Er is een participatietraject gevolgd met 
studenten. Dit is met goed gevolg afgesloten.  

Sleutels complimenteert Meijer met de wijze waarop de projecten zijn gevisualiseerd.  
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Van Dijkhuizen vraagt wat de plannen zijn met het Huizinga-gebouw. Meijer geeft aan dat er 260 
tot 2029 geen grootschalige renovaties gaan plaatsvinden. Wat er na 2029 gaat gebeuren 
wordt nog besproken. Terkourafi vraagt of er een oplossing is voor het feit dat de plannen 
voor conferentieruimtes uit de nieuwbouwplannen zijn geschrapt. Meijer geeft aan dat 
daaromtrent geen nieuwe ontwikkelingen zijn; in de nieuwplannen zijn geen 
conferentieruimtes voorzien.  265 

Sleutels vraagt of er binnen de plannen nog steeds wordt uitgegaan van een vaste werkplek 
voor alle medewerkers. Rutgers geeft aan dat de uitgangspunten niet veranderd zijn. 
Iedereen die meerdere dagen in dienst is, zal een vaste werkplek krijgen.  

Van OS vraagt waar Digital Humanities en IFZ gehuisvest zullen worden. Van den Berg geeft 
aan dat zij waarschijnlijk gehuisvest worden in campus Zuid of het  Huizingagebouw.   270 

 

6A2 Herziening richtlijn online proctoring 

Touwen leidt het onderwerp in. Het college van bestuur heeft het protocol surveillance op 
afstand vastgesteld. Dit heeft het faculteitsbestuur verwerkt in het facultaire reglement. het 
reglement bevat regels opgesteld omtrent de voorwaarden om over te kunnen gaan tot 275 
online proctoring. 

Van Os vraagt of de genoemde termijnen in de richtlijn wel haalbaar zijn in geval van een 
crisis. Rutgers geeft aan dat de in de richtlijn genoemde termijnen niet gelden in een 
overmachtssituatie.  

Van Os vraagt of in geval van crisis tentamens verplaatst gaan worden. Touwen antwoordt 280 
bevestigend dat acute een gezondheidcrisis daartoe kan nopen.  

De raad adviseert na stemming positief over de herziene richtlijn online proctoring.  

 

8:Rondvraag en sluiting.  

Van Os vraagt of de procedure voor de leerstoel Second language acquisition afwijkend is 285 
geweest. Rutgers antwoordt dat er een herstelbesluit moest worden genomen vanwege een 
onjuiste formulering bij het eerste besluit. Er bleek al een advies van de Commissie voor de 
Wetenschapsbeoefening te zijn afgegeven. Dat herstel was puur formeel; de procedure is 
juist gevoerd. 

Van Os vraagt of het werkplan studentenwelzijn FGW in de Raad is besproken. Lamers geeft 290 
aan dat dit voor de zomer door de faculteitsraad is besproken. 

Klok vraagt namens Reintjes hoe het bestuur staat tegenover de organisatie van een 
Russisch-Oekraïense studiedag? Rutgers geeft aan dat hij achter de organisatie van de 
studiedag staat. Er zijn wel klachten binnengekomen van buiten de universiteit en er is ook 
een demonstratie aangevraagd. Er is een gesprek gevoerd met de actievoerders. Daar is 295 
namens de universiteit uitgelegd dat deze studiedag in het kader van de academische vrijheid 
plaats moet kunnen vinden. Alle decanen geesteswetenschappen steunen de Leidse faculteit 
Geesteswetenschappen daarin. Eén Oekraïense spreker is helaas niet gekomen onder de 
druk.  

Rademakers stelt voor een kleine pauze in te lassen bij volgende overlegvergaderingen.  300 
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Klok vraagt of er al meer bekend is over de vacature voor de portefeuillehouder 
bedrijfsvoering. Rutgers geeft aan dat de vacature klaar is en goedgekeurd door het CvB. Er 
zijn een benoemingscommissie en een adviescommissie samengesteld. De voorzitter van de 
faculteitsraad is hier ook voor benaderd.  305 

Van Os geeft aan vernomen te hebben dat tijdens de recente treinstaking een e-mail is 
gestuurd naar docenten met het verzoek om de colleges online te geven en vraagt of dit 
wenselijk is met het oog op werkdruk. Touwen geeft aan dat er niet gevraagd is om online les 
te geven, maar dat docenten gevraagd zijn zich bewust te zijn van de treinstaking en te 
communiceren met studenten wat de gevolgen zijn voor het onderwijs, met een keuze 310 
tussen afgelasting, online college of on campus college.  

 

Van Os vraagt of het klopt dat er per december een eind komt aan de functie van 
studiecoördinator voor studenten met een functiebeperking. Rutgers geeft aan dit na te 
vragen. Van Os geeft aan stopzetten van de functie per 1 december korte termijn te vinden. 315 
Touwen geeft aan de zorgen door te geven aan het hoofd OSZ 

 

Antar vraagt wat haar rechten zijn als niet-Nederlands sprekend lid. Terkourafi stelt voor dit 
punt op het volgende overleg te agenderen.  

 320 

Linde vraagt waarom sommige hoorcolleges wel online worden aangeboden en anderen niet. 
Sleutels geeft aan dit extra werk betekent voor de docent. Touwen geeft aan dat er ook 
didactische argumenten kunnen zijn om colleges niet online aan te bieden.  

Linde geeft aan dat er tentamens online worden gegeven waarvan eerder is gezegd dat ze 
fysiek worden afgenomen. Sleutels geeft aan dat tentamens op de wijze moeten worden 325 
afgenomen zoals die in de studiegids staat aangegeven.  

Pereira geeft aan dat het kan helpen om hoorcolleges dicht te roosteren op werkgroepen. 
Rutgers geeft aan dat dit het streven is, maar dat dit niet altijd logistiek mogelijk is.  

Rutgers stelt voor het besloten gedeelte van de vergadering te verdagen naar een volgende 
overlegvergadering. De raad stemt daarmee in.  330 

Rutgers sluit de vergadering om 18:10 uur.  

 


