
Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 22 juni 2021 
 

Locatie: Via Microsoft Teams 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Job Kemperman, Emre Sener, Elena Bondarouk, Rassoul 

Coelen, Valentijn Egbers 
Afwezig: Justin Spruit 

Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Niels Laurens, Nadine Louissen 
Publieke Tribune: Susan Wigchers, Annemarie Bouwman 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Maya Vos, Gert Renkema, Berta 

Fernandez Alvarez, Els Clemens (verslag) 
 

1. Opening  
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet allen welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
2. Er zijn geen aanvullingen voor de agenda.  

 
3. Vaststelling verslag van de vergadering van 18 mei 2021 
3. Het verslag wordt vastgesteld conform concept.  

  
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur: 
4. Caminada deelt mee dat de faculteit geheel voorbereid is om de lessen vanaf september weer volledig 

fysiek te laten verlopen. Jl. vrijdag heeft de minister gezegd dat er zoveel mogelijk fysiek onderwijs moet 
zijn, maar dat er ook bekeken moet worden hoe het onderwijs deels online kan blijven. Aan dat laatste 
wordt nu nog gewerkt.  
 

b. Vanuit de Faculteitsraad 
5. Er zijn geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 

   
 5. OER-en 2021 - 2022 
6. Caminada dankt allen voor het vele werk m.b.t. de OER-en. Er is informatie meegestuurd om te laten zien 

hoe het proces verlopen is, ook over het inschrijfprotocol. 
7. Coelen merkt op dat in elke bespreking over de OER-en de vraag over het inschrijfprotocol terugkwam. 

Er was veel onduidelijkheid en de informatie was erg laat.  
8. Caminada bevestigt dat de informatie laat beschikbaar was en dat dit niet via de gebruikelijke 

medezeggenschapsroute is verlopen. 
9. Bondarouk merkt t.a.v. het proces op dat de Faculteitsraad graag beter en eerder geïnformeerd wil 

worden, over de ontwikkelingen die gaande zijn en welke richting die opgaan. Het gaat niet om zoveel 
mogelijk maar om de juiste informatie zodat de Faculteitsraad kan meedenken. Sener voegt daaraan toe 
dat de context van de aanpassingen, door wie en waarom, ook van belang is voor de Faculteitsraad.  

10. Caminada begrijpt de vraag maar wijst erop dat een deel via Centraal verloopt en een deel via de 
opleidingen. Hij zegt toe volgend jaar gedurende het proces te bezien waar een tussenstop gemaakt kan 
worden zodat de Faculteitsraad wat beter kan worden betrokken.   

11. Kemperman zegt dat er in de verslagen van de OER-besprekingen wel een goed overzicht staat van de 
gemaakte opmerkingen, maar niet altijd van hoe die opgevolgd zullen worden.  

12. Kemperman vindt het een goede zaak dat het LUC meer transparantie wil bieden door een conversietabel 
van lettergrades naar cijfers toe te voegen. Ook vraagt hij of er al een antwoord is op de vraag waarom de 
inschrijving voor MIRD niet digitaal kan. Fernandez zegt dat dat antwoord nog volgt. 



13. Coelen had in de vorige vergadering aangekondigd in overleg te gaan met de opleidingen over de cum 
laude-regels. Sommige opleidingen blijken echter geen behoefte te hebben aan harmoniseren dus heeft hij 
dit niet verder opgepakt. 

14. Muller concludeert dat FR akkoord gaat met alle OER-en, inclusief de addenda. 
 

6. Reglement van Orde Faculteitsraad  
15. Coelen zegt dat het reglement samen met Hutten en De Haan is geüpdatet. Het ligt ter vaststelling voor.  
16. De Faculteitsraad stemt in met het hernieuwde reglement van orde.  
17. Hutten verzoekt om ook eens te kijken naar een update van het faculteitsreglement. Muller zegt dat toe.  

 
7. Arbo-veiligheid-milieu 
18.  Laurens vraagt aandacht voor het document met het arbo-veiligheid-milieuverslag over 2019 en 2020 en 

het jaarplan voor 2021. 
19. Coelen en Kemperman waarderen het dat dit verslag en het jaarplan worden opgesteld. 
20. De Faculteitsraad neemt kennis van het verslag en keurt het jaarplan voor 2021 goed. 
 
8. Studentzaken 
21. Louissen meldt dat zij samen met de andere assessoren, Aya Ezawa en de studieverenigingen het thema 

inclusiviteit/diversiteit heeft opgepakt. Dat wordt volgend studiejaar voortgezet. Namens FGGA neemt de 
BIL hieraan deel.  

9. Update samenwerking FGGA-FdA 
22. Laurens zegt dat op centraal niveau besloten is datastewards in te zetten bij de faculteiten. Afhankelijk van 

de omvang van de aanstelling wordt samenwerking gekozen met een andere faculteit, misschien met 
Archeologie maar dat is nog niet zeker. De FR wordt op de hoogte gehouden. 

10. Ter informatie 
a. Overzicht nieuwe opleidingen 
23. Caminada licht het overzicht toe. Voor de geplande master Social Justice bij LUC wordt een nieuw plan 

ontwikkeld en de master Global Transformations bij ISGA ligt nu stil in verband met de veelheid aan 
nieuwe initiatieven bij ISGA.  Er zijn veel initiatieven, er is veel beweging in de faculteit. 

24. Coelen vindt ook informatie over opleidingen en initiatieven die niet doorgezet worden van belang, mede 
omdat de verkenningen van deze opleidingen zijn bekostigd vanuit de Middelen Kwaliteitsafspraken. 
Caminada zegt toe de documenten die hierover geproduceerd zijn door te zetten naar de leden van de 
faculteitsraad. 

25. Hutten herhaalt haar zorgen dat de faciliteiten voor medewerkers en studenten te beperkt worden als er 
veel initiatieven ontwikkeld worden. Zij denkt daarbij ook aan faciliteiten zoals online vergaderen, 
werkplekken voor werknemers etc. 

26. Muller begrijpt die bezorgdheid maar wijst erop dat er altijd een behoorlijke tijd overheen gaat voordat 
een nieuwe opleiding realiteit is. Groei kan pas plaatsvinden als alle faciliteiten voldoende op niveau zijn. 
Daarbij speelt ook de voorfinanciering van nieuwe opleidingen, er is altijd een delicaat evenwicht wat wel 
en niet kan. 

27. Binnenkort, na corona zal een taskforce over de werkdruk starten. Mogelijk is daar in de 
augustusvergadering iets meer over te melden. 

b. Uitgangspunten onderwijs 1e semester 2021-2022 
28. Caminada zegt dat in het Onderwijsberaad en het College van Bestuur is besloten om vanaf september 

vrijwel al het onderwijs fysiek on campus aan te bieden. Wanneer dat niet mogelijk is door corona, 
reisbeperkingen etc. is de second best oplossing om online onderwijs aan te bieden. Er wordt getracht een 
route te vinden waarbij docenten niet alles dubbel hoeven aan te bieden. 



29. Via NWO-gelden zijn middelen beschikbaar voor om zaken digitaal te regelen. De ontwikkelingen gaan 
nu snel inmiddels is besloten dat hoorcolleges voor meer dan 75 studenten weer mogen, maar ook is de 
regel afgekondigd dat er ook hybride/online onderwijs moet zijn. 

30. Muller raadt aan om alle vragen die opkomen meteen door te spelen, zodat deze kunnen worden 
meegenomen en er antwoord kan worden gegeven.  

31. Laurens meldt dat er snel communicatie komt over de verdere openstelling van de gebouwen. Centrale 
berichtgeving wordt nog even afgewacht.  

c. Leids Register Opleidingen FGGA 2022-2023 + 2021-2022 (vastgesteld door CvB) 
32. Caminada deelt mee dat nieuwe mastertrack War & Peace gaat starten. Er is veel werk verzet om dat 

mogelijk te maken, hij dankt aan allen die daaraan meegeholpen hebben.  

11. Voorstellen Diversity Officer 
33. De vergadering is sneller verlopen dan gepland waardoor de diversity officer nog niet beschikbaar blijkt 

om bij de vergadering aan te sluiten. Het onderwerp schuift door naar de volgende vergadering.  

12. Wat verder ter tafel komt 
34. Coelen herinnert aan de namens de LVS in de Universiteitsraad ingediende memo over verbetering van 

de medezeggenschap en vraagt welke opvolging daaraan is gegeven. 
35. De Haan antwoordt dat vanuit het Faculteitsbestuur de wens is uitgesproken om aan te sluiten bij de 

centrale plannen. Ook t.a.v. bijvoorbeeld het taalbeleid, waar al concrete stappen zijn gezet. T.a.v. 
vergoedingen wordt op centraal niveau nu gekeken naar de studentenvergoedingen, daarna naar de 
medewerkersvergoedingen.  

36. N.a.v. de vraag van Kemperman in de vorige vergadering over het studentenwelzijn zegt Caminada dat 
daar opvolging aan gegeven is door de notitie door te geleiden naar de opleidingen. Er is geen 
rapportagecyclus op gezet maar de awareness is zeker vergroot. De FR-leden kunnen daar ook zelf bij de 
opleidingen navraag naar doen. Het verzoek om aanpassing van het universitaire jaar is door het College 
niet overgenomen.  

37. N.a.v. punt 27.4 van het faculteitsreglement, verkiezingen OLC, zegt Coelen te hebben vernomen dat de 
leden van de OLC van MIRD worden benoemd vanuit de studievereniging en dus niet worden verkozen.  

38. Caminada heeft dat nagevraagd maar nog geen antwoord gekregen. Medezeggenschap moet via de 
afgesproken regels verlopen, dus wanneer de werkwijze niet klopt wordt het gecorrigeerd. Er wordt op 
teruggekomen. 

39. Coelen vraagt n.a.v. punt 27.6, afloop benoemingstermijn OLC-leden, om bij de opleidingen na te vragen 
of de benoemingstermijn nog wenselijk is en of daarop in het najaar kan worden teruggekomen. 

40. Caminada zegt toe dat in het overleg met de opleidingsdirecteuren te zullen bespreken. In de zomer zal 
bekeken worden of daarvan een inventarisatie kan worden gemaakt.  

41. Hutten refereert aan de notitie over informatiemanagement in de vorige vergadering is teruggenomen. Zij 
dacht dat de uitvoering ook on hold stond en dat het punt hier opnieuw besproken zou worden.  

42. Laurens antwoordt dat het profiel voor de informatiemanager nu voor commentaar bij de instituten en 
het MT uitstaat. Zodra daar meer over bekend is wordt het punt weer geagendeerd voor dit overleg.  

 
7. Sluiting 
43. Muller sluit de vergadering om 16.30. 

 
Toezeggingen 

1. Voor de volgende vergadering wordt de diversity officer uitgenodigd.  
2. De aanstelling en het profiel van een informatiemanager van 0,2 fte worden opnieuw bezien en 

geagendeerd voor een volgende vergadering.  
3. Bezien wordt hoe de Faculteitsraad beter en tijdiger betrokken kan worden in het proces van 

totstandkoming van de OER-en. 
4. Het faculteitsreglement wordt geüpdatet 



5. De FR wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken inzet facultaire datastewards 
6. De opgestelde stukken over de verkenning van de gestaakte masteropleidingen uit bijlage 5 worden 

doorgestuurd naar de FR. 
7. De FR wordt op de hoogte gehouden van de toekomstige taskforce over de werkdruk 
8. De benoemingsprocedure voor de OLC van MIRD wordt nagegaan, de FR wordt geïnformeerd. 
9. De opvattingen omtrent benoemingstermijnen OLC-leden worden geïnventariseerd en besproken in de 

volgende overlegvergadering. 
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