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Verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der 
Geesteswetenschappen 4 juli 2018 – OPENBAAR GEDEELTE 
 
FR Ashmead, Van Deventer, Haverkamp (vanaf agendapunt 6), Ieven, Klamer, 

Maessen, Osinga, Rademaker, Roest-Aalbregt, Sleutels. 5 
 
FB  Rutgers (voorzitter), De Baar, Fortuin, Tuurenhout, Fajgenblat. 
 
Bureau  Kallenberg (OSZ, t.b.v. agendapunt 6.1), Van der Arend (FEZ, t.b.v. 6.1 en 6.2), 

Arens (OSZ, t.b.v. agendapunt 7.1), Verweij (BO), Tresfon (BO, secretaris). 10 
 
Afwezig  FR – Van Duijnen, Gerpheide, De Leeuw, Levelt, Mohammed, Rijsdijk, De 

Leeuw, Zandy.  
 
1. Opening 15 
Om 15.16 uur opent Rutgers de vergadering. Hij heet de nieuwe secretaris van de Faculteitsraad 
welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
De status van vertrouwelijkheid van agendapunt 5.d wordt aangepast naar openbaar: het 20 
document zelf is vertrouwelijk, de bespreking van het agendapunt niet. De status van agendapunt 
8.1 wordt gewijzigd van openbaar naar vertrouwelijk. Ieven geeft aan dat Haverkamp verlaat is. 
Daarmee wordt het quorum niet gehaald en kunnen het Bestedingsplan 2019 middelen 
Kwaliteitsafspraken, Hoofdlijnen begroting FGW 2019 en het Facultair plan onderwijsvisie niet 
besproken worden. De Faculteitsraad wacht met de bespreking van deze agendapunten tot 25 
Haverkamp aanwezig is.   
 
3. Verslag overlegvergadering 25 april  
a. Openbaar gedeelte 
Het verslag van het openbare gedeelte van de overlegvergadering van 25 april wordt vastgesteld 30 
na aanpassing van: pagina 2, r. 70. Rutgers geeft aan dat wordt gesproken over een sectorplan 
voor Social Sciences en Humanities door de decanen geesteswetenschappen op landelijk niveau 
(DLG). Voor de gehele sector SSH bestaande uit 52 faculteiten is €10 miljoen beschikbaar. De 
sector valt uiteen in vier subsectoren: bedrijfskunde & economie, rechten, geesteswetenschappen 
en sociale gedragswetenschappen. Geesteswetenschappen heeft een subsectorplan opgesteld, 35 
rechten is de volgende subsector die een plan opstelt. 
 
De Baar licht toe naar aanleiding van agendapunt 9.7 dat digitaal toetsen in een versnelling is 
gekomen. De opleiding geschiedenis doet mee aan de pilot waarbij tentamens worden afgenomen 
op laptops in de sporthal. Er zijn meer opleidingen die interesse hebben voor de pilot.  40 
 
Sleutels merkt op de vorige secretaris De Wit zeer erkentelijk te zijn voor zijn inspanningen voor 
de Faculteitsraad.  
 
b. Vertrouwelijke gedeelte 45 
Het verslag van de overlegvergadering van 25 april, vertrouwelijke gedeelte, wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
4. Opvolging actiepuntenlijst 25 april 
Naar aanleiding van actiepunt 4 (het verbeteren van integratie van FGW-studenten in Den Haag en Leiden) 50 
geeft Van Deventer aan dat dit aandachtspunt een onderdeel wordt van een werkgroep die de 
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studentengeleding vanaf september in het leven wil roepen, waar enkele studentraadsleden 
onderdeel van zullen uitmaken. De werkgroep start in september en presenteert de uitkomsten in 
het najaar van 2018. De assessor vult aan dat de assessoren hebben geconcludeerd dat het 
formeren van een klankbordgroep voor internationale studenten niet tot hun takenpakket 55 
behoort. Inès van Arkel (werkzaam bij het bestuursbureau als communicatieadviseur voor de 
Campus Den Haag) neemt dit mogelijk over.   
 
Actiepunt 12 (bewustwording gebruik digitale middelen in de collegezaal) is besproken tijdens het 
opleidingsvoorzittersoverleg van 27 juni door De Baar. Er wordt informatie samengesteld om 60 
studenten voor te kunnen lichten over de voor- en nadelen van  het gebruik van digitale 
middelen. 
  
Naar aanleiding van de vergaderplanning vraagt Klamer naar de specificaties van de 
inwerkmiddag. Verweij licht toe dat Tresfon voor een programma van de inwerkmiddag zorgt.  65 
 
5. Mededelingen (Mark) 
Benoeming WD LIAS en onderzoeksdirecteur LIAS 
De decaan deelt mee dat het Faculteitsbestuur heeft besloten, na de Raad van Advies en de 
Instituutsraad van het LIAS te hebben gehoord, om prof. dr. E.J. Zurcher te benoemen als 70 
wetenschappelijk directeur van LIAS voor de periode van 1 juni 2018 tot 1 september 2020. Prof. 
Dr. H. te Velde heeft tot 1 juni 2018 opgetreden als waarnemend onderzoeksdirecteur en krijgt 
daarvoor complimenten van de decaan. Het Faculteitsbestuur heeft besloten om prof. dr N.K. 
Wickramasinghe te benoemen als onderzoeksdirecteur van LIAS voor de periode van 1 juni 2018 
tot 1 september 2020.  75 
 
Benoeming WD IH en onderwijsdirecteur IH 
De decaan deelt mee dat het Faculteitsbestuur heeft besloten, na de Raad van Advies en de 
Instituutsraad van het Instituut voor Geschiedenis te hebben gehoord, om prof. dr. M.P.C. van 
der Heijden te benoemen als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Geschiedenis 80 
voor de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2021. De Baar meldt dat dr. A.M.C. van Dissel per 1 
september 2018 benoemd wordt als onderwijsdirecteur.  
 
Herbenoeming WD LUCL 
De decaan deelt mee dat het Faculteitsbestuur heeft besloten, na de Raad van Advies en de 85 
Instituutsraad van het LUCL te hebben gehoord, om prof. dr. N.O. Schiller te herbenoemen als 
wetenschappelijk directeur van het LUCL voor de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 
2020.  
 
Uitkomst digitale raadpleging Faculteitsraad inzake wijze van samenstelling OLC’s 90 
Fortuin meldt dat de meerderheid instemt met het voorstel om de huidige wijze van samenstellen 
van de opleidingscommissies (OLC’s) te handhaven.  
 
Verplichte Matching 
Fortuin deelt mede dat de universiteit heeft besloten om verplichte online matching in te zetten 95 
bij beginnende studenten aan een bacheloropleiding in de vorm van een online college gevolgd 
door een korte toets. Naar aanleiding hiervan kunnen deze studenten op gesprek worden 
gevraagd bij de studiecoördinator die daarna een advies geeft dat minder vrijblijvend van aard is 
dan nu het geval is. Een eerste voorstel is besproken met de Commissie Onderwijs. De 
opmerkingen van de Commissie Onderwijs worden verwerkt door het Faculteitsbestuur en 100 
daarna besproken met de Faculteitsraad.  
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PhD Career Event 
Maessen deelt mede dat er een carrièredag voor promovendi is georganiseerd op 20 april 2018. 
De dag was gericht op de mogelijkheden buiten de academische wereld na het afronden van de 105 
promotie. Het evenement is goed ontvangen. De verbeterpunten worden meegenomen bij de 
organisatie voor volgend jaar.  
 
6. Onderwerpen ter instemming 
6.1 Bestedingsplan 2019 middelen Kwaliteitsafspraken 110 
De Baar geeft aan dat met het opheffen van de studiefinanciering er extra geld beschikbaar is 
gesteld aan de universiteiten. Voor ligt het Bestedingsplan 2019 voor de Middelen 
Kwaliteitsafspraken. In september 2018 legt FGW een bestedingsplan op hoofdlijnen voor aan 
de Faculteitsraad voor de periode van 2020 tot 2024. Het bestedingsplan dient te worden 
voorgelegd voor instemming aan de medezeggenschap binnen een faculteit. Het advies van de 115 
Universiteitsraad is om minimaal drie van de zes thema’s te kiezen om in te investeren, te weten 
studiesucces, professionalisering van docenten en intensiever onderwijs. Daarnaast worden de 
kwaliteitsmiddelen ingezet voor de implementatie van de onderwijsvisie.  
 
Sleutels vraagt of verplichte (online) matching een verantwoorde besteding is van de 120 
kwaliteitsmiddelen en of dit geld beter besteed kan worden aan de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs. De studentenraadsleden stellen dat matching niet het belang van 
onderwijskwaliteit of het belang van studenten maar alleen in het belang is van de verwachte 
verbeterde rendementen. Rutgers geeft aan dat de Universiteit Leiden de laatste Nederlandse 
universiteit is die online matching invoert. Het doel is dat studenten bewuster kiezen voor een 125 
studie. Fortuin geeft aan dat dit wel degelijk in het belang van studenten is en in het belang van 
de onderwijskwaliteit.  
 
Van Deventer geeft aan dat de middelen voor verplichte matching beter besteed kunnen worden 
aan talencursussen Nederlands voor buitenlandse studenten en talencursussen Engels voor 130 
docenten. Fortuin geeft aan dat het invoeren van verplichting matching een opdracht is van het 
CvB en dat het goed past bij de huidige afspraken.  
 
Ieven geeft aan dat het professionaliseren van docenten ook een middel is om de kwaliteit te 
verhogen. Daarnaast hebben sommige studentraadsleden vraagtekens gezet bij het aanwenden 135 
van de huidige middelen uit de studiefinanciering van de huidige studenten voor toekomstige 
studenten. De Baar geeft aan dat taalcursussen Engels voor docenten ook gefinancierd zullen 
worden. Tuurenhout geeft aan dat verplichte matching wordt opgelegd door het CvB, dat het 
aansluit bij de criteria vanuit het ministerie en dat een andere financieringsmogelijkheid ten koste 
zou gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Rutgers geeft aan vast te willen houden aan het 140 
staande voorstel.  
 
Sleutels geeft aan dat de aansluiting bij de thema’s van de kwaliteitsafspraken helder zijn en dat de 
aansluiting bij de thema’s van de onderwijsvisie, wat betreft verplichte matching en technologie, 
zwak zijn. Tuurenhout geeft aan bij het CvB beargumenteerd te hebben dat de middelen vanuit 145 
het CvB zouden moeten komen. Het CvB verwacht dat faculteiten dit zelf bekostigen. Rutgers 
geeft aan dat er na 2019 substantieel meer budget beschikbaar komt. In september worden de 
hoofdlijnen voor de jaren daarna vastgesteld. Door de gestelde voorwaarden door het ministerie, 
worden budgetten in de toekomst meer geoormerkt.  
 150 
Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad akkoord is met onderdeel a t/m g van het voorstel, maar 
vraagt zich af of verplichte matching hieronder geschaard moet worden. De raad vraagt zich 
verder af of de besteding aan deze doelen incidenteel is of door de voorgestelde verdeling een 
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structureel karakter krijgt. Fortuin geeft aan dat de accenten kunnen verschillen en dat de plannen 
die voorgelegd worden aan het CvB minder gedetailleerd hoeven te zijn dan voorliggend plan. 155 
Rutgers merkt op dat de nieuwe budgetten in 2024 beschikbaar worden gesteld en dat op dat 
moment ruimte ontstaat.  
 
Sleutels vraagt of de begroting die in september besproken wordt voor de komende drie jaar lijkt 
op het voorliggende voorstel. Rutgers geeft aan dat een aantal hoge posten blijft staan. 160 
Kallenberg geeft aan dat in de voorbespreking met name de afbeelding op pagina 3 van het 
voorstel besproken moet worden in verband met de beleidscontinuïteit. Fortuin geeft aan dat het 
huidige voorstel betrekking heeft op 2019. Tuurenhout merkt op dat het CvB de hoofdlijnen 
voor zes jaar wil vastleggen en dat hij heeft betoogd dat dit een inbreuk is op de macht van de 
Faculteitsraad.  165 
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met het 
Bestedingsplan 2019 middelen Kwaliteitsafspraken (besluit nr. 130).  
 
6.2 Hoofdlijnen begroting FGW 2019 170 
Tuurenhout geeft aan dat de hoofdlijnen op de begroting FGW de verdeling van de middelen is 
binnen de facultaire begroting tussen de instituten en de ondersteunende afdelingen. 
 
Sleutels vraagt waarom het budget van NIMAR lager uitvalt. Tuurenhout geeft aan dat dit 
veroorzaakt wordt door de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 175 
(OCW) die afloopt in 2019. Het Faculteitsbestuur doet zijn best om de bijdrage te continueren en 
te verhogen, maar dit is een politieke keuze van OCW. Rutgers geeft aan dat in januari duidelijk 
wordt of de middelen, inclusief een bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
gecontinueerd wordt. Deze bijdrage vanuit OCW, waar de bijdrage van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken onderdeel van is, gaat rechtstreeks naar de faculteiten. Sleutels geeft aan dat 180 
de raad met vurig verlangen hoopt dat de subsidie doorloopt.  
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met de Hoofdlijnen 
begroting FGW 2019 (besluit nr. 132).  
  185 
7. Onderwerpen ter advisering 
7.1 Facultair plan onderwijsvisie 
De Baar geeft aan dat het Facultair plan onderwijsvisie eerder is toegelicht aan de Faculteitsraad. 
Er zijn drie werkgroepen ingesteld: arbeidsmarktvoorbereiding, onderzoekend leren en 
transferable skills. Het faculteitsbestuur bespreekt in augustus de adviezen van deze werkgroepen. 190 
De Baar geeft aan enthousiast te zijn over de praktische handvatten die de werkgroepen hebben 
ontwikkeld voor docenten. Er zijn twintig voorstellen ingediend met betrekking tot 
onderwijsvernieuwing door docenten. Deze zijn met de vice-decanen en de assessor besproken 
en alle aanvragen worden gehonoreerd. De bachelor en master Nederlandse taal en cultuur en de 
bachelor en master African Studies hebben voorstellen ingediend om aan de slag te gaan met het 195 
volledige curriculum. In 2020 geven alle faculteiten aan hoe ver ze gevorderd zijn met de 
implementatie van de onderwijsvisie en hoe zij de doelen voor 2025 bereiken. In 
september/oktober 2018 wordt opnieuw een oproep gedaan voor ideeën ten behoeve van 
onderwijsvernieuwing. Deze worden besproken met de reviewcommissie. De Baar geeft aan dat 
het College van Bestuur (CvB) positief heeft gereageerd op het Facultair plan onderwijsvisie en 200 
stuurt aan op synergie tussen de faculteiten. Fortuin geeft aan dat de ingediende voorstellen 
divers zijn, zowel inhoudelijk als qua reikwijdte.  
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Sleutels geeft aan dat de Faculteitsraad kennis heeft genomen van het Facultair plan 
onderwijsvisie. Er is lang stilgestaan bij de vraag wat transferable skills zijn. Ieven merkt op dat 205 
dit begrip nu wordt ingezet in het kader van verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. 
Het had ook toegepast kunnen worden met een oriëntatie op de samenleving. Fortuin geeft aan 
dat oriëntatie op de samenleving een ander speerpunt is en dat het Faculteitsbestuur graag ziet 
dat opleidingen verder kijken dan de speerpunten arbeidsmarktvoorbereiding en 
onderwijsvernieuwing. De decaan geeft aan dat het Faculteitsbestuur de speerpunten ruim 210 
definieert. Fortuin merkt op dat de opleidingen die een voorstel hebben ingediend in een 
volgende overlegvergadering kunnen toelichten wat de onderwijsvernieuwing heeft opgeleverd.  
 
Sleutels geeft aan dat de onderwijsvisie een goed kader is, ook voor de rapporten van de drie 
werkgroepen. De aanwezige raadsleden geven aan positief te zijn over de onderwijsvisie.  215 
 
De aanwezige leden van de Faculteitsraad besluiten unaniem in te stemmen met het Facultair 
plan onderwijsvisie (besluit nr. 132). 
 
8. Onderwerpen ter advisering 220 
8.1. Discussie organisatiestructuur 
Zie voor de discussie het vertrouwelijk gedeelte van het verslag. 
 
9. Documenten ter kennisname 
De toegestuurde informatie leidt niet tot opmerkingen vanuit de Faculteitsraad. 225 
 
10. Rondvraag en sluiting van het openbare gedeelte 
De assessor deelt mee dat op 7 mei het studentensymposium Stressloos Studeren heeft 
plaatsgevonden. De conclusies zijn gecommuniceerd naar het CvB en het Faculteitsbestuur. Er 
wordt een universitaire taskforce voor het psychisch welzijn van studenten ingesteld.  230 
 
Om 16.35 uur sluit Rutgers het openbare gedeelte van de vergadering.  



Besluit nummer 130

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op woensdag 4 juli
20t8,

o gezienhet voorstel van het Faculteitsbestuur,

o gehoord de beraadslagingen in zijn vergadering van 4 juli 2018,

besluit

in te stemmen met het bestedingsplan2}lg middelen kwaliteitsafspraken van de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Leiden,4 juli 2018

hÅ
M.R.
decaan

J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

B. Tresfon
secretaris

tresfonbwm
Typewritten Text
(GW.2018/30659)



Besluit nummer 131

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op woensdag 4 juli
201 8,

gezien het voorstel van het Faculteitsbestuur,

gehoord de beraadslagingen in zijn vergadering van 4 juli 2018,

besluit

in te stemmen met de hoofdlijnen van de facultaire begroting van de Faculteit der
Qeesteswetenschappen.

Leiden,4 juli 201 8

a

a

Þ<
J.J.M. Sleutels

voorzitter van de Raad

B. Tresfon
secretaris

tresfonbwm
Typewritten Text
(GW.2018/30669)



Besluit nummer 132

De raad van de faculteit Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op woensdag 4 juli
2018,

r gezien het voorstel van het Faculteitsbestuur,

o gehoord de beraadslagingen inzijnvergadering van 4 juli 2018,

besluit

positief te adviseren over het facultair plan onderwijsvisie van de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Leiden, 4 juli 20 8

M.R.
decaan

J.J.M. Sleutels
voorzitter van de Raad

Tresfon
secretaris

tresfonbwm
Typewritten Text
(GW.2018/30672)
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