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Faculteitsraad  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

448e vergadering 
15 april 2021 – MS Teams 

Notulen 
  
Raadsleden  
Aanwezig: Jos Brosschot, Marian Hickendorff, Nadine de Jong, Bram Leferink 

op Reinink, Marc Lütz, Suzanne Mol, Marloes van Moort, Kes 
Nieuwpoort, Ingeborg Olie, Tara Petzke, Timo Ringlever, Niki Veld, 
Evelien Wolthuis 

Afwezig met bericht: Kees Verduin 
  
Faculteitsbestuur  
Aanwezig: Kristiaan van der Heijden, Rolf Oosterloo, Paul Wouters 

(voorzitter) 
Afwezig met bericht: Linde Helfrich 
  
Overige aanwezigen Elsbeth Gelissen (griffier), Mara Steffen, Els Vijfvinkel, Giel 

Zwinkels 
  
Publieke Tribune Anoushka Kloosterman (vertegenwoordiger Mare), Justin Van Zon 

(taal buddy) 
  
Datum volgende vergadering: 3 juni 2021, 14.00-16.00uur – MS Teams 
  
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Wouters opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Vaststelling concept-verslag en actiepuntenlijst 11 maart 2020 
Tekstueel: 
- 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 Naar aanleiding van: 
- 

 
3. Postlijst 

- 
 

4. Mededelingen 
Wouters is naast decaan van de Sociale Wetenschappen per 1 april 2021 tijdelijk waarnemend 
decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

 
5. Facultaire Onderwijs- en Examenregelingen 2021/2022 

Van der Heijden meldt dat er ook dit jaar weer een uitgebreide voorbereiding van de Onderwijs- en 
Examenregelingen (OERen) heeft plaats gevonden. Hij bedankt de Raad voor de toegestuurde 
opmerkingen en waar nodig zullen de OERen aangepast worden. 
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Reacties en vragen van de Raad: 
- De Raad vraagt of het bij Pedagogische Wetenschappen mogelijk is te herkansen en toch een 

cum laude te behalen? Van der Heijden bevestigt dit. 
- In de OERen worden motivatiebrieven ingezet bij de kwalitatieve selectie criteria. Wat voor doel 

dienen de brieven? Van der Heijden zal dit punt meenemen met de andere al toegestuurde 
opmerkingen. 

De Faculteitsraad heeft geen verdere opmerkingen naast de al toegestuurde en de tijdens de 
vergadering besproken reacties/vragen. Na verwerking van de door de Raad toegestuurde 
opmerkingen zijn de OERen 2021-2022 akkoord. Van der Heijden bedankt allen die betrokken waren 
bij de voorbereiding van de OERen 2021-2022.    
 

6. Arbo jaarverslag 2020 / Arbo plan 2021 Arbo, Milieu en Veiligheid – gasten Els Vijfvinkel en Giel 
Zwinkels 
Het Arbojaar 2020 stond in het teken van COVID-19, het gebruik en de toegang tot het gebouw 
waren verschillend met de voorafgaande jaren. Nadat in het souterrain gender neutrale toiletten 
gerealiseerd zijn worden er nu ook in andere delen van het Pieter de la Court gebouw toiletten 
gerealiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Reacties en vragen van de Raad: 
- Punt 2.4.5: Zijn er afgelopen jaar veel telefoons/cartridges etc. ingezameld? Zwinkels meldt dat 

er in 2020 niets is ingezameld. 
- Punt 2.4.6: Wat is er in 2020 met het oude meubilair gebeurd? Regulier gaat oud meubilair dat 

niet hergebruikt kan worden naar het grof vuil of naar een opkoper. In 2019 is het initiatief om 
meubilair aan studenten te verkopen uiteindelijk niet doorgegaan, vanwege COVID-19 is dit in 
2020 ook niet mogelijk geweest. De Raad vraagt of wellicht de studieverenigingen een rol 
kunnen spelen bij de verkoop aan studenten. Zwinkels bedankt voor deze suggestie en zal deze 
verder onderzoeken. 

- Wellicht kan het hergebruik van meubilair worden gekoppeld aan duurzaamheid in het 
onderwijs? Van der Heijden meldt dat er recentelijk een universiteitsbrede themabijeenkomst is 
geweest rondom duurzaamheid en onderwijs. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal een 
Plan van Aanpak opgesteld worden. Gedacht wordt onder andere aan vermeldingen in de 
Studiegids: een plek voor coördinatoren om aan te geven welke onderwijsonderdelen te maken 
hebben met (het thema) duurzaamheid. 

- Hoeveel gender neutrale toiletten worden er in de rest van het gebouw gerealiseerd? Het zal 
gaan om in totaal 6 toiletten, tenminste 1 per verdieping, die voor iedereen toegankelijk zijn. 

 
7. Bestuurlijke hantering Corona – stand van zaken 

De universiteit zal dezelfde koers aanhouden totdat er een hoge vaccinatiegraad bereikt is en er 
voldoende testmogelijkheden zijn. Hierbij is de balans tussen onderwijsinfrastructuur/ 
mogelijkheden voor studenten/haalbaarheid én wat er mogelijk is voor medewerkers belangrijk. 
Update vanuit de Regiegroep: 
- Studieadviseurs zijn beschikbaar (ook on campus) voor studenten, waarbij er voorrang gegeven 

wordt aan vragen rondom studentenwelzijn. 
- De zaterdag openstelling voor onderzoek wordt gehandhaafd. 
- Er komen weer verkeersregelaars wanneer het gebouw meer gebruikt gaat worden. 
Op het gebied van onderwijs is het de verwachting dat er meer mogelijkheden komen voor 
studenten. Afgesproken is dat waar mogelijk regulier onderwijs weer wordt opgestart, er gekeken 
wordt naar het organiseren van on campus extra curriculaire activiteiten en activiteiten via de 
studieverenigingen, er waar mogelijk kleine zaaltjes voor studenten worden opengesteld en de 
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POPcorner zal vanaf begin mei on campus open gaan (met name voor vragen m.b.t. 
studentenwelzijn). 
Het opstarten van het reguliere onderwijs is ingewikkeld, vanwege studenten die niet in Leiden zijn 
en vanwege docenten die wellicht geen on campus onderwijs kunnen verzorgen. Verder is hybride 
onderwijs niet voor elke werkgroep mogelijk; waar mogelijk zullen werkgroepen zo worden 
samengesteld en gematcht dat er of on campusgroepen of online groepen zijn. 
De studieadviseurs hebben het zwaar vanwege de grotere vraag en vanwege zwaardere casuïstiek. 
Waar nodig verwijzen zij naar de studentpsychologen, die op hun beurt weer ondersteund zullen 
worden door de afdeling Psychiatrie van het LUMC. 
Het onderwijs in het collegejaar 2021-2022 zal in principe on campus plaats vinden. Studenten 
zullen worden opgeroepen om naar Leiden te komen. Als het voor studenten niet mogelijk is om 
naar Leiden te komen zal het onderwijs online of hybride aangeboden worden. 
Reacties en vragen van de Raad: 
- Bij Pedagogische Wetenschappen is al veel ervaring opgedaan met hybride onderwijs. Deze 

ervaring kan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen 2021-2022.  
- In welke mate zal het onderwijs hybride worden aangeboden, zal iedere groep/vak de 

mogelijkheid tot hybride onderwijs bieden? In principe niet, de groepen zullen opgedeeld 
worden in fysieke en waar nodig online groepen. Van der Heijden meldt dat het hij verder wel 
wil onderzoeken of het aanbieden van hybride onderwijs aan studenten met beperkingen 
ervoor zorgt dat zij meer/betere toegang tot het onderwijs krijgen. 

- De examencommissies krijgen te maken met verschillende vormen binnen eenzelfde cursus, 
hoe kan voorkomen worden dat de eindtermen binnen een cursus gaan verschillen? Dit is 
afgedekt door de koppeling van verschillende onderwijsvorm met eenzelfde toetsvormen maar 
blijft een punt van aandacht. 

- Naast studenten hebben medewerkers ook steeds meer moeite met de COVID-19 
(werk)omstandigheden. Is er informatie beschikbaar voor als zij hulp nodig hebben? Wouters 
meldt dat de universiteit op de medewerkerspagina informatie heeft staan voor mensen die 
hulp nodig hebben. Het is echter ook goed om de leidinggevende hier actiever bij te betrekken 
en zegt toe dit verder op te pakken. 

Wouters meldt tot slot dat iets meer geld beschikbaar is gekomen voor onderzoekers die door de 
COVID-19 situatie vertraging hebben opgelopen in hun onderzoek en daardoor in de problemen 
komen. Hiermee kunnen meer onderzoekers geholpen worden, de maximale verlenging blijft 3 
maanden. 
 

8. Rondvraag 
- 

 
9. Sluiting 

Wouters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
  
 
Besluitenlijst 448ste Faculteitsraad d.d. 11 maart 2021 
 

- De Raad stelt het verslag van de vergadering van 11 maart 2021 vast, inclusief de besluitenlijst.  
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Actiepuntenlijst van 15 april 2021 
- Leidinggevenden informeren over de voorzieningen voor medewerkers die door de COVID-19 

situatie hulp nodig hebben (Wouters/Steffen) 


