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Faculteitsraad  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

450e vergadering 
8 juli 2021 – MS Teams 

Notulen 
 

Raadsleden  
Aanwezig: Marian Hickendorff (deels), Nadine de Jong, Marc Lütz, Suzanne 

Mol, Kes Nieuwpoort (deels), Tara Petzke (deels), Niki Veld, Kees 
Verduin, Evelien Wolthuis 

Afwezig met bericht: Jos Brosschot, Bram Leferink op Reinink, Marloes van Moort, 
Ingeborg Olie, Timo Ringlever 

  
Faculteitsbestuur  
Aanwezig: Kristiaan van der Heijden, Linde Helfrich (deels), Rolf Oosterloo, 

Paul Wouters (voorzitter) 
Afwezig met bericht: - 
  
Overige aanwezigen Rob van Amsterdam, Elsbeth Gelissen (griffier), Richard 

Molenkamp, Janita Ravesloot, Mara Steffen 
  
Publieke Tribune Anouschka Kloosterman (vertegenwoordiger Mare), Jeppe 

Bandringa en Neele Boelens (taal buddies), Kalle Duvekot, Kevin 
Klinkspoor, Kiki Zanoli 

  
Datum volgende vergadering: 31 augustus 2021, 9.15-11.00uur – MS Teams 

 
 
Wouters opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het eerste agendapunt vindt in besloten kring 
plaats. 
 
1. Vertrouwelijk gedeelte 
 
2. Improvement of the mentorship system FSW 

Het doel van het voorstel voor verbetering van het mentorsysteem is een betere toegankelijkheid 
voor alle studenten en meer mogelijkheden voor docenten om mentor te worden. 
Van der Heijden bedankt de raad voor het initiatief, hij heeft de memo besproken met het 
faculteitsbestuur en met de VCO. Uit deze besprekingen kwam naar voren dat de memo goede 
punten naar voren brengt, en dat er op vele vlakken al facultaire en universitaire initiatieven zijn. 
Bijvoorbeeld: facultair, bij Politieke Wetenschap en Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie is er wel een vorm van mentoraat; universitair, er zal een centrale 
coördinator mentoraat/tutoraat worden aangesteld. 
Van der Heijden meldt dat de nieuwe beleidsmedewerkers Onderwijs (per september 2021) zal 
onderzoeken wat er al is/waar al aan gewerkt wordt en wat er nog nodig is. De bedoeling is om de 
uitkomsten van dat onderzoek in een breder project verder op te pakken. Dit agendapunt zal in het 
najaar terugkomen op de agenda van de faculteitsraad. 
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3. Vaststelling agenda 
Bij het agendapunt Begroting zal ook de nieuwe universitaire CAO besproken worden. De agenda 
wordt vastgesteld. 
 

4. Vaststelling concept-verslag en actiepuntenlijst 3 juni 2021 
Tekstueel: 
- 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
5. Postlijst 

- 
 

6. Mededelingen 
- Per 15 juli 2021 start bij het faculteitsbureau de nieuwe bestuurssecretaris Jordi Kerkum.  
- Masterspecialisatie Clinical Psychology, stand van zaken: vervroegen van de termijn van 

aanmelding en uitgebreide communicatie hebben ervoor gezorgd dat het aantal aanmeldingen 
hanteerbaar is en er op dit moment geen rigoureuze maatregelen genomen hoeven te worden. 
De maatregelen zijn genomen vanwege de capaciteitsbeperkingen bij andere opleidingen in 
Nederland: er was/is een grote kans dat vanwege de beperkte plaatsen elders een groot aantal 
aanmelders zich ook daadwerkelijk in Leiden zal gaan inschrijven. 
Vanaf volgend jaar is er voor deze masterspecialisatie een nummer fixus en 
capaciteitsbeperking, deze maatregelen zijn tijdens de februari vergadering van de 
faculteitsraad besproken. Na deze bespreking is de al door de faculteitsraad goedgekeurde OER 
hierop aangepast. 

- De toekenning van de Casimirprijs 2021 zal net als vorig jaar afwijken van de reguliere 
procedure om recht te doen aan de inspanningen tijdens de COVID-19 periode. De procedure 
vanaf 2022 zal hervormd worden, het zal dan geen persoonlijke prijs meer zijn maar een prijs 
voor een innovatief onderwijsinitiatief (individu/teamprijs).  
 

7. Begroting 
Op 25 juni hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een akkoord gesloten. Uiterlijk 1 
augustus 2021 besluiten partijen of het akkoord kan worden omgezet in een definitief CAO-akkoord. 
Kernpunten uit het akkoord:  
- meer vaste contracten  
- hoger minimumloon, structurele loonsverhoging en eenmalige uitkering  
- vergoeding hybride werken  
- aanpak werkdruk 
Het faculteitsbestuur is enthousiast over de doelstellingen, over de verdere uitwerking is op dit 
moment nog niets bekend. De FSW stelt een Regiegroep Impact & Implementatie CAO 2021 in. De 
regiegroep zal de taak krijgen de instituten van adequate en actuele informatie rond de CAO te 
voorzien. Voorts zal de regiegroep een overzicht moeten leveren van de (verwachte) impact van de 
maatregelen in de verschillende onderdelen van de faculteit en adviserend moeten optreden bij de 
implementatie van de CAO in die verschillende eenheden.  
Vragen en reacties van de raad: 
- Heeft dit gevolgen voor de begroting? De nieuwe CAO zal op de langere termijn effecten 

hebben voor de begroting, bestedingen bijvoorbeeld zullen meer gefixeerd worden. De 
begroting voor 2022 zal echter zoveel mogelijk gehandhaafd worden in de geest van het 
onderhandelingsakkoord, inzet is om de werkdruk niet onnodig te verhogen. 
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- In de toelichting van zojuist is er sprake van flexibele personen, wat wordt hiermee bedoeld? Dit 
betreft het introduceren van mobiliteit bij vast aangesteld personeel.  

- Gaat de regiegroep onderzoeken bij welke onderdelen deze mobiliteit ingezet kan worden? De 
regiegroep gaat onderzoeken hoe de transitie het beste gemaakt kan worden en de impact in 
kaart te brengen. De regiegroep gaat niet onderzoeken of en waar een reorganisatie moet 
plaats vinden. Het gaat nu vooral om het ondersteunen van de instituutsbesturen en -managers 
bij een goede implementatie, het helder krijgen van de (meerjaren) impact op de 
organisatieonderdelen en hoe wij omgaan met de veranderingen. 

- Wellicht is er m.b.t. mobiliteit bij vaste contracten een vergelijking te maken met het flexibeler 
gebruik van ruimtes: je hebt de ruimtes maar hoe je ze gebruikt is flexibel. 

 
Toelichting op de hoofdlijnen van de begroting 
De nieuwe CAO zal geen effect hebben op de hoofdlijnen van de begroting. Jaarlijks verdeelt de 
faculteit de beschikbare middelen over de verschillende onderdelen binnen de faculteit. Aan deze 
verdeling liggen principes ten grondslag. Dit is uitgewerkt in de hoofdlijnen. De principes zijn 
ongewijzigd.  
De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dit zijn: 
- de principes die gehanteerd zijn om deze verdeling tot stand te brengen, 
- de verdeling van de universitaire bijdrage binnen de faculteit in 2022. 
(Het bestedingsplan middelen kwaliteitsafspraken wordt separaat ter instemming aangeboden.)  
Molenkamp ligt toe dat er iets meer te besteden is facultair dan bij het opstellen van de kadernota 
werd verwacht. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het gemiddeld aantal behaalde ECTS 
hoger ligt. 
Vragen en reacties van de raad: 
- Moet er niet ook een risicoparagraaf voor bijvoorbeeld het effect van de Van Rijn maatregelen 

opgenomen te worden? Nee, dit gaat om de allocatie. De mogelijke effecten van de Van Rijn 
maatregelen zijn onderdeel van de begroting. 

- Er is na 2022 een daling te zien, waar ligt dit aan? Dit heeft onder andere te maken met het 
omlaag gaan van de groeibijdrage (2022 is een uitzonderlijk jaar) en de tijdelijke gelden voor de 
stimuleringsprogramma’s lopen af. 

Er is geen quorum voor instemming op de hoofdlijnen van de begroting. Deze vraag zal via email 
aan de raad worden voorgelegd. De zes aanwezige raadsleden stemmen in met de hoofdlijnen. 
 
De 1e BFR wijkt af van de begroting vanwege de langere impact van de COVID-19 situatie: grotere 
kosten door meer docenten, meer ondersteuning op meerdere vlakken (binnen de instituten en bij 
SOLO/OSC), minder materiële kosten vanwege online onderwijs en thuiswerken, meer baten 
vanwege NPO middelen, een hogere groeibijdrage. 
Vragen en reacties van de raad: 
- ‘Risico 3: De hogere instroom in het academisch jaar 20/21 en 21/22 vereist in 2021 en 2022 

meer onderwijscapaciteit. … Er zal de komende periode bekeken worden of het onderwijs zo 
kan worden ingericht dat een stijging van studenten niet direct een capaciteitstekort oplevert 
en een daling niet tot overcapaciteit leidt in het onderwijs.’ Graag een toelichting op deze 
informatie. Risico: pas in september is bekend hoeveel inschrijvingen er daadwerkelijk zijn 
terwijl je aan de andere kant tijdig voor voldoende personeel moet zorgen. Het is moeilijk 
hierop te sturen en op in te grijpen. Sturen zou misschien wat meer mogelijk zijn als de 
aanmeldingsdatum vervroegd wordt, deze mogelijkheid wordt op dit moment onderzocht. 
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8. Kwaliteitsmiddelen 
De eerder ingezette strategie m.b.t. de Kwaliteitsmiddelen wordt voortgezet. Op instituutsniveau is 
de medezeggenschap erbij betrokken en akkoord met de aan de raad voorgelegde plannen. 
Reacties en vragen van de raad: 
- Rol OLC versus FR. Binnen de FSW is er voor gekozen om de rol van de medezeggenschap vooral 

op instituutsniveau bij de OLC’s te beleggen. De rol van de FR ligt vooral op de grote lijnen die 
tot uiting komen in het algemene facultaire overzicht.  

- Het is voor de FR op basis van de algemene informatie lastig te beoordelen of de voorgestelde 
maatregelen bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Hoe kan de FR zicht krijgen hierop? In de 
opleidingsjaarverslagen (in december in FR) wordt er een kwalitatieve analyse gemaakt van de 
inzet van de kwaliteitsmiddelenafspraken. Echter, zelfs met deze analyses blijft het moeilijk om 
het effect van de inzet van de middelen te zien over de jaren heen. 

- Worden de evaluatie- en panelgesprekken voortgezet? Ja, deze zullen zeker weer worden 
voortgezet. 

Vraag om instemming op het facultaire bestedingsplan voor middelen kwaliteitsafspraken. Er is 
geen quorum voor instemming op het facultaire bestedingsplan, deze vraag zal via email aan de 
raad worden voorgelegd. De zes aanwezige raadsleden stemmen in met het facultaire 
bestedingsplan voor middelen kwaliteitsafspraken. 

 
9. NPO middelen 

De NPO middelen worden door het FB op basis van een verdeling naar studentenaantallen over de 
instituten verdeeld. Aan de instituten is een overzicht toegestuurd met daarin voorwaarden voor 
besteding. 
Vraag om instemming met de voorgestelde verdeling van de NPO middelen. Er is geen quorum voor 
instemming, deze vraag zal via email aan de raad worden voorgelegd. De zes aanwezige raadsleden 
stemmen in met de voorgestelde verdeling van de NPO middelen. 
 

10. Samenstelling opleidingscommissies 
Vorig jaar heeft de raad ingestemd met een voorstel van twee instituten om geen verkiezingen maar 
een sollicitatieprocedure in te zetten voor de samenstelling van de opleidingscommissies, waarbij is 
toegezegd aan de raad dat deze procedures na een jaar geëvalueerd zouden worden.  
Verder stelt de WHW dat de verkiezingen standaard zijn maar dat de FR kan besluiten om een 
andere procedure te hanteren. Een afwijkende procedure moet elk jaar opnieuw worden 
vastgesteld.  
De evaluaties van de procedures in 2020 zijn aan de raad toegestuurd. De procedures worden 
positief geëvalueerd en alle instituten willen de door hen gehanteerde procedure (verkiezingen of 
sollicitaties) ook dit jaar weer inzetten voor de samenstelling van de opleidingscommissies.  
Beide procedures hebben voordelen. Aan de ene kant zijn verkiezingen democratisch aan de andere 
kant kunnen sollicitaties ervoor zorgen dat meer factoren meegewogen worden en voor een betere 
match/diversiteit in de opleidingscommissie zorgen. 
Het is niet de inzet van het faculteitsbestuur om de procedures voor de samenstelling van de 
opleidingscommissies te gaan harmoniseren. Het bestuur stelt voor om dezelfde procedure te 
hanteren als vorig jaar: 2 instituten houden verkiezingen, 2 instituten maken gebruik van een 
sollicitatieprocedure. 
Vragen en reacties raad: 
- Vraag over de procedurele kant: kan door de jaarlijkse vaststelling een instituut ieder jaar van 

procedure wisselen? Ja, dat zou kunnen maar het FB is geen voorstander van ieder jaar wisselen 
van procedures. 
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- De uitslag van de faculteitsraadverkiezingen 2021 laat zien dat verkiezingen niet altijd leiden tot 
een diverse, inclusieve raad. Dit voorbeeld pleit voor het in principe mogelijk zijn van een 
alternatieve procedure (in dit geval sollicitaties) voor de samenstelling van de 
opleidingscommissies. 

De aanpassing van het reglement wordt uitgezocht en komt terug op de agenda van de raad. 
Vraag om instemming met de voorgestelde afspraak: de instituten zijn ook dit jaar vrij om te kiezen 
welke procedure ze kiezen bij de samenstelling van de opleidingscommissies. Er is geen quorum 
voor instemming, deze vraag zal via email aan de raad worden voorgelegd. De zes aanwezige 
raadsleden stemmen in met de voorgestelde procedure. 
 

11. Bestuurlijke hantering corona – stand van zaken 
Bij de plannen voor de komende tijd/het komende jaar is voorzichtigheid geboden en wordt - waar 
mogelijk - rekening gehouden met veranderende omstandigheden rondom COVID-19. 
 

12. Rondvraag 
- Verduin meldt dat het de 450ste vergadering van de faculteitsraad is. Voorheen werd daar 

aandacht aan besteed. Verduin stelt voor in de volgende vergadering stil te staan bij de 451ste 
vergadering (priemgetal).  

 
13. Sluiting 

Wouters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 

 
 
Besluitenlijst 449ste Faculteitsraad d.d. 3 juni 2021 
 

- De Raad stelt het verslag van de vergadering van 11 maart 2021 vast, inclusief de besluitenlijst.  
 

 
 
Actiepuntenlijst van 8 juli 2021 

- Mentoraat FSW, terug op agenda in najaar 2021 (Van der Heijden). 
- Uitzoeken aanpassing faculteitsreglement m.b.t. samenstelling OLC. 

 
 


