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overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 6 juli 
2022 
 
Aanwezig 
FR Den Boer, Van Dijkhuizen, Klok, Plomp, Reintjens, Rademaker, Sybesma, 5 

Terkourafi, De Los Rios Torres, Wiegers.  
  
FB De Baar, Van den Berg, Rutgers, Kaya. 
 
Bureau Van der Arend (FEZ, t.b.v. agendapunt 6.2), Meijer (Humanities Campus, 10 

t.b.v. agendapunt 7.3), Weststrate (BBO, t.b.v. agendapunt 6.1), Van Wijk 
(BBO, secretaris). 

 
Afwezig 
FB (met bericht) Sirks-Bong, Touwen. 15 
FR (met bericht) Bandringa, Bemelmans, Bick, Blom, Levelt, Van Os, Sleutels, Van de Wetering. 
  
1. Opening 
Rutgers opent de vergadering om 15.19 uur.   
 20 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt van de overlegvergadering wordt vastgesteld.   
 
3. Verslag overlegvergadering 18 mei 2022 
N.a.v. r. 140-141 vraagt Rademaker namens Van Os of het klopt dat er inderdaad meer EC’s zijn 25 
behaald dan voorheen.  
De Baar geeft aan dat over de hele linie meer EC’s behaald, maar dat nog niet in beeld is waar deze 
EC’s zijn behaald. OSZ zal een overzicht maken van de EC’s per BA-opleiding.  
 
Reintjens geeft aan dat hij een passage mist bij r. 150-155, dat ging niet alleen over de fondsen voor 30 
Oekraïense studenten, maar ook voor overige studenten. Dat wordt aangepast.  
 
Klok merkt op dat er een andere afkortingen wordt gehanteerd voor opleidingscommissie, namelijk 
OC (i.p.v. OLC). Dat wordt aangepast in het verslag.  
 35 
Rademaker vraagt of kan worden toegevoegd onder 7.2 dat het bestrijden van werkdruk impliceert 
dat er meer geld moet worden uitgeven aan personeel. 
N.a.v. r. 196-198 over de rol van studentmentoren ging het er vooral om dat zij een duidelijkere rol 
moeten hebben bijvoorbeeld binnen academische vaardigheden. 
 40 
Het verslag wordt met deze aanpassingen vastgesteld. 
 
4. Opvolging actiepunten 18 mei 2022 
Hier zijn geen vragen over.   
 45 
 
5. Mededelingen 
a) Herbenoeming WD LUCAS: Sybille Lammes is herbenoemd als WD LUCAS van 1 november 

2022 tot en met 31 oktober 2024.  
b) Herbenoeming en benoeming onderzoeksdirecteur LUIH: Michiel van Groesen is herbenoemd 50 

als onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van 1 september tot en met 31 
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december 2022. Hij wordt opgevolgd door Alicia Schrikker m.i.v. 1 januari 2023, haar termijn 
loopt tot 1 januari 2026.  

c) Vergoeding voor scholing: HR heeft kennis genomen van de nieuwe wetgeving op het gebied 
van scholing. HR zal dit oppakken en een advies geven over hoe de regeling eventueel 55 
aangepast moet worden, de regeling zal niet worden afgeschaft.  

d) Definitie grote programmawijzigingen: Het Faculteitsbestuur heeft tot op heden de Commissie 
Onderwijs en de Faculteitsraad adviesrecht geboden op grote programmawijzigingen. Dit is 
gebaseerd op gewoonterecht; de grondslag hiervoor ontbreekt in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in het Faculteitsreglement.  60 

 
Volgens de systematiek van de wet is juist de opleidingscommissie het orgaan dat 
medezeggenschapsrechten uitoefent op de inhoud van de opleiding. Wettelijk is geregeld dat 
instemming met de vaststelling in de OER van de inhoud van de opleiding berust bij de 
opleidingscommissie (WHW art. 9.18 lid 1 aanhef en onder a). De Raad heeft daar geen 65 
bevoegdheid op (WHW art. 9.38 lid 2, uitgewerkt in de uitzonderingsgrond in art. 48 aanhef en 
onder d sub I t/m IV van het Faculteitsreglement). 

  
Indien voortaan grote programmawijzigingen niet meer ter advisering worden aangeboden 
aan de Faculteitsraad nemen de administratieve lasten af en versimpelt het proces van 70 
onderwijsvoorbereiding. Het Faculteitsbestuur bespreekt graag de betrokkenheid van de Raad 
na de zomer in een overlegvergadering. 
 
Rademaker merkt op dat mogelijk programmawijzigingen zullen volgen door de invoer van de 
programmanormen. Destijds is toegezegd dat via de grote programmawijzigingen de 75 
medezeggenschap inspraak zou hebben hierop. Het FB geeft aan dat het altijd besproken kan 
worden en dat het zal worden geborgd in de evaluatie van de programmanormen.  

e) Secretaris Faculteitsraad: per 1 augustus 2022 start Jan Willem Rozier als ambtelijk secretaris 
bestuur en medezeggenschap, hij volgt Merel van Wijk op die per 1 augustus vertrekt. Hij zal 
dus vanaf augustus ook secretaris zijn van de Faculteitsraad.  80 

f) Sectorplan: Er zullen middelen toegezegd door het ministerie van OC&W. Het FB heeft 
overlegd met de WD’s over de bestedingsplannen. In de afgelopen weken moest er snel 
geschakeld worden vanwege de krap gesteld deadline van het ministerie. Het is een 
vruchtbaar overleg geweest en er zijn goede afspraken gemaakt.  
Het is lastig om op deze korte termijn mensen aan te stellen, mogelijk zijn er net aangestelde 85 
UD’s onder de thema’s te scharen en daarnaast zullen er postdocs worden geworven. Het FB 
verwacht voor dit jaar een onderbesteding.  
 
Rademaker begrijpt dat het een complexe puzzel is en vraagt of uitbreidingen of het omzetten 
van tijdelijke naar vaste contracten mogelijk een oplossing zijn. 90 
Het Faculteitsbestuur heeft deze mogelijkheden meegenomen. De plannen zijn inmiddels 
ingediend, maar wat uiteindelijk de randvoorwaarden, criteria en bedragen zijn is nog niet 
bekend. Behalve het FGW-plan is er ook een overkoepelend SSH deel. Het speerpunt is het 
terugdringen van de onderwijslast.  
 95 
Den Boer vraagt of de postdocs ook onderwijs zullen geven? Het bestuur geeft dat zij primair 
onderzoek doen en voor een klein deel onderwijs geven. Een deel van hun aanstelling zal ook 
door de faculteit gematcht moeten worden.   
 

6. Onderwerpen ter instemming 100 
6.1 Bestedingsplan Middelen Kwaliteitsafspraken 2023 
De Baar leidt het onderwerp kort in. Het bedrag wordt vanaf 2023 verhoogd, het is namelijk vanaf 
2023 geïndexeerd. Het voorstel van het Faculteitsbestuur is om een ton per jaar in studentenwelzijn 
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te investeren, omdat dit goed aansluit bij de landelijke doelen en omdat de Faculteitsraad eerder 
heeft aangegeven dat zij dit een goed bestedingsdoel vindt.  105 
 
Plomp vraagt of het bestuur voorbeelden heeft van wat valt onder studentenwelzijn. De Baar geeft 
aan dat de faculteit voorop loopt met de plannen binnen de universiteit. Van Spanje, de wellbeing 
officer voor FGW Leiden, heeft een werkplan opgesteld wat op 18 mei jl. is besproken in de 
overlegvergadering, daar staan de projecten in genoemd.  110 
 
Namens Van Os vraagt Rademaker wat de plannen zijn t.a.v. het speeddaten. De Baar antwoordt dat 
de opleidingen die hebben gekozen voor online matching geen speeddates hebben, daar waar 
matching niet wordt ingevoerd blijft het speeddaten gehandhaafd.  
 115 
Klok constateert dat in het stuk onnodig vaak Engelse termen worden gebruikt en vraagt of er 
gegevens over de effecten van online matching. 
De Baar licht toe dat in Leiden nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van online matching. 
Andere universiteiten hebben dat wel uitgevoerd (de RUG en UvA bijvoorbeeld). In Leiden zal dat 
naar verwachting nog worden gedaan. Den Boer waarschuwt dat dat lastig kan worden, want je 120 
moet vooraf aangeven of je toestemming geeft dat de gegevens worden gebruikt voor 
vervolgonderzoek. 
 
Reintjens vraagt of uit de MKA buitenlandverblijven kunnen worden bekostigd voor de Europese taal 
en cultuuropleidingen.  125 
De Baar herinnert zich deze suggestie uit een eerdere overlegvergadering toen het over de toekomst 
ging van de Europese taal en cultuuropleidingen en geeft aan dat de (verplichting van) 
buitenlandverblijven binnen deze opleidingen wordt onderzocht, maar dat dit uit een ander budget 
moet worden bekostigd. De reden daarvan is dat de middelen kwaliteitsafspraken beschikbaar 
moeten zijn voor alle studenten en niet alleen voor een specifieke, beperkte groep.   130 
 
Het is Van Dijkhuizen niet helemaal duidelijk of de middelen worden ingezet om de huidige capaciteit 
te handhaven of juist te vergroten. Weststrate geeft aan dat hiermee wordt bedoeld dat kleinschalig 
onderwijs bij groei gehandhaafd moet blijven (bij een werkgroep van 30 personen zal worden 
gekozen voor splitsing en het maken van twee groepen van 17), de formulering geeft inderdaad 135 
ruimte voor meerdere interpretaties.  
 
De Raad stemt in met besluit 193. 
  

 140 
6.2 Hoofdlijnen begroting FGW 2023 
Van den Berg licht de hoofdlijnen van de begroting toe.  
 
Een aantal raadsleden stelt technische vragen, deze worden door Van der Arend en Van den Berg 
beantwoord.  145 
 
Den Boer vraagt hoe zit het met de bekostiging van de BA Urban Studies. Van der Arend geeft aan 
dat ook hier de ECs de docent volgen.  
  
De Raad stemt unaniem in met besluit 194. 150 
 
6.3 ARBO-jaarplan 2022 (ter instemming) en jaarverslag 2021 (ter informatie) 
Van den Berg licht de stukken inhoudelijk toe. De voorzieningen binnen het WSD-complex zijn over 
het algemeen goed, de veiligheid is op orde. De ICT-voorzieningen zijn uitgebreid de afgelopen 
periode. Door de bouwprojecten zijn er veel verhuisbewegingen, dat zal voorlopig zo blijven.  155 
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Rademaker stelt een vraag namens Van Os: in het verslag over 2021 staat sociale veiligheid niet 
benoemd, maar het staat wel in het jaarplan 2022. Van Os vraagt zich af waar deze mismatch 
vandaan komt.  160 
Dat is geen bewuste keus geeft Van den Berg aan. Het is een thema wat op allerlei manieren aan bod 
komt en het is vooral belangrijk hoe je het in de toekomst beter kan organiseren. 
 
Rademaker vraagt of er de vaste telefoons door mobiel vervangen worden i.h.k.v. plaats 
onafhankelijk werken. Van den Berg licht toe dat de overgang van een vaste naar een plaats 165 
onafhankelijke werkplek tot een recht is verworden en ARBO-regels worden hierop aangepast. Deze 
beweging is gaande en de komende jaren zullen we hiermee te maken hebben.   
 
Plomp vraagt om een toelichting t.a.v. duurzame investeringen en beleggingen.  
Op centraal niveau wordt veel aan duurzaamheid gedaan, beleggingen zijn duurzaam. Ook de nieuwe 170 
campus zal duurzaam gebouwd worden. De Faculteit gaar niet over het beleid, maar kan dit proces 
wel beïnvloeden. Naar aanleiding van de bespreking van het rookbeleid geeft Van den Berg aan dat 
het een streven is om de omgeving van de Faculteit rookvrij te maken, maar als het op handhaving 
aankomt dan heb je met een juridisch vraagstuk te maken en dat maakt handhaving ingewikkeld.  
 175 
Klok uit haar dank voor de BHV. Zij vraagt of de app die de piepers vervangt op een privé of 
werktelefoon komt. Dat is bij voorkeur een werktelefoon antwoordt Van den Berg.  
 
Rademaker geeft een punt van aandacht mee aan het Faculteitsbestuur: de afgelopen jaren is 
ingezet op de rol van leidinggevenden bij het terugdringen van werkdruk. Zij hebben hier echter zelf 180 
niet altijd belang bij en hebben ook niet altijd de middelen hiervoor.  
 
Den Boer vraagt aandacht voor alcohol- en drugsmisbruik, dat neemt de laatste jaren enorm toe. Het 
streven naar een alcoholvrije of -arme universiteit zou een sterk signaal zijn. Op zijn minst moet er 
aandacht aan worden besteed.  185 
 
6.A1 Addendum BA OER 2021-22 
De Baar licht het onderwerp toe. In verband met de coronamaatregelen mogen universiteiten voor 
de september instroom 2022, net als voorgaande twee jaren, studenten die een MA in september 
2022 starten coulance bieden. Ook de toelatingseisen tot een wo-bacheloropleiding voor hbo-p 190 
studenten zijn tijdelijk versoepelt. Het voorliggende addendum gaat over de aangepaste bepalingen, 
op het eerste lid van het addendum BA OER 2021-22 wordt het advies van de Raad gevraagd. 
 
Den Boer heeft moeite met deze regeling, dit is niet goed voor het welzijn van studenten. Je zadelt 
studenten met extra stress op.  195 
 
Rademaker constateert dat in het addendum de deadline waarop aan de taaleis moet worden 
voldaan ontbreekt en een datum klopt niet. Deze zaken worden aangepast zegt De Baar.   
Verder wordt navraag gedaan wie het afrondingsadvies controleert. 
 200 
Plomp merkt op dat dit naast stress bij de studenten ook werkdruk oplevert voor docente. De Baar 
bevestigt dat, het zal om een kleine groep gaan en eventueel zijn er nog NPO middelen die hiervoor 
kunnen worden aangewend.  
 
De Raad adviseert positief, maar met de verklaring dat de aanwezige raadsleden in het algemeen 205 
bezwaar hebben tegen deze coulance. 
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7. Onderwerpen ter bespreking 
7.1 Splitsing functie studiecoördinatie 210 
Van den Berg licht de achtergrond toe en de vervolgstappen die zullen worden genomen t.a.v. het 
studiecoördinaat.  
 
De Raad is zeer positief over deze ontwikkeling. Binnen de raad is hier een breed draagvlak voor.  
 215 
7.2 Update crisissituaties 
Het Faculteitsbestuur heeft geen nieuws.  
 
Den Boer geeft aan dat de BA International Studies coulant omgaat met de verstreken deadline voor 
inschrijvingen van Oekraïense vluchtelingen en vraagt of andere (Engelstalige) opleidingen dat ook 220 
zijn.  
De Baar heeft deze vraag nog niet uit opleidingen gehad, maar vindt het een goed voorstel. Ze legt 
het voor aan het admissions office.   
 
Rademaker vraagt of er scenario’s gereed zijn voor een mogelijke corona-piek in het najaar.   225 
Het bestuur geeft aan dat de vorige scenario’s klaarliggen. De minister heeft aangegeven dat volledig 
online niet wenselijk is en ook niet het uitgangspunt is, maar de praktijk laat zich natuurlijk niet  
voorspellen.  
 
Den Boer merkt op dat op de site staat dat je zelftesten via de universiteit kan aanvragen, maar dit is 230 
niet meer  mogelijk. De instellingen waren hier niet over geïnformeerd geeft Kaya aan, hier wordt 
aan gewerkt.  
 
7.3 Update Humanities Campus 
Meijer geeft een presentatie over de stand van zaken omtrent de Humanities Campus. In de 235 
stuurgroep is een besluit genomen over het eindscenario. Ondertussen wordt aan een 
medezeggenschapsroutekaart gewerkt, waarbij per instituut en gebouw de route wordt bepaald. 
Zodra deze routekaart gereed is zal deze met de Raad worden gedeeld. 
 
Meijer licht de planning toe van cluster Zuid en Noord. Onderwijs zal pas ingehuisd worden in de 240 
zomerperiode en niet tijdens een lopend semester.  
 
Ondertussen loopt het externe traject met de gemeente. De bewoners hebben op drie onderdelen 
inspraak: de hoogte van de gebouwen, de verkeersroutes en het park en plein.  
 245 
Namens Van Os vraagt Rademaker of er in cluster Zuid een hurktoilet komt? Dat staat niet in het 
pakket van eisen zegt Meijer en er zijn uitgebreid gebruikerssessies geweest. In de douches komen 
wel plekken om de voeten te wassen.  
 
8.  Rondvraag en sluiting 250 
Plomp vraagt of je een certificaat kan krijgen als je de taalvaardigheidsvakken bij een taalopleiding 
hebt gehaald. De Baar zal dit voorleggen aan de vice-decaan BA. Dat bestaat niet, de vraag is ook of 
dat formeel betekenis heeft. 
 
Den Boer vraagt of de gedragscode ook binnen het mentoraat wordt besproken en/of binnen het vak 255 
academische vaardigheden.  
De Baar geeft aan dat bij de lancering tijdens het opleidingsvoorzittersoverleg is gevraagd om de 
gedragscode in het mentoraat te bespreken en ook aan het begin van een collegereeks. De vice-
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decanen zullen dit opnieuw in het opleidingsvoorzittersoverleg agenderen.  
 260 
Over huisvesting in het algemeen vraagt Sybesma waar nieuwe stafleden bij uitbreidingen (zoals 
verwacht i.h.k.v. de sectorplannen) worden gehuisvest?  
Rutgers geeft aan dat dat voor postdocs geen probleem is, hiervoor zijn voldoende werkplekken. De 
meeste gebouwen hebben ook groeiruimte, op het PJ Veth na. 
 265 
Rutgers sluit de vergadering om 17.23 uur.  
 
10. Documenten ter kennisname 
Hier zijn geen vragen over.  


