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1. Inleiding 
Het jaarverslag geeft een kort overzicht van punten die in het verslagjaar 2014-2015 zijn 
behandeld. De faculteitsraad heeft in de zittingsperiode zeven keer vergaderd met het 
faculteitsbestuur. In het verslagjaar vindt de 400ste vergadering van de faculteitsraad plaats. 
Puntsgewijs wordt ingegaan op de zaken die het afgelopen jaar speelden. 
 
2. Bezetting faculteitsraad 2014-2015 
De raad had in het verslagjaar de volgende samenstelling.  
 
Personeelsgeleding 
Naam Lijst Sectie / Afdeling 
Dr. Simone Akerboom Psychologie Gezondheids- Medische Neurops. 
Dr. Winnie Gebhardt Psychologie Gezondheids- Medische Neurops. 
Dr. Jan Jansen Sociaal Culturele Wet.schappen Culturele Antropologie 
Dr. Mieke Ketelaars Pedagogiek Orthopedagogiek 
Kim Minnebo Psychologie Instituutsbureau Psychologie 
Drs. Kees Verduin Psychologie Methodologie & Statistiek 
Gemma Zantinge MSc Pedagogiek Orthopedagogiek  
 
Studentengeleding 
Naam Lijst Opleiding 
Cheyen Bannenberg SGL Politieke Wetenschap 
Peter te Beest LVS Politieke Wetenschap 
Sebastiaan de Groot BeP Politieke Wetenschap 
Maud Pols SGL Psy./Ped. en CAOS 
Maria Tiggelaar LVS Politieke Wetenschap 
Thijs de Vries SGL Politieke Wetenschap 
Maarten Zoutendijk CSL Politieke Wetenschap 
 
De raadsvergaderingen werden gehouden onder voorzitterschap van de decaan, Prof. Hanna 
Swaab en in aanwezigheid van de overige leden van het faculteitsbestuur:  Josette Daemen 
(assessor), Dr. Paul Nieuwenburg  en Dr. Menno Tuurenhout, per 1-8-2015 opgevolgd door 
Mr. Rolf Oosterloo. Griffier van de faculteitsraad is Neline Ritsma.  
 
3. Onderwijszaken 
De raad kreeg elf onderwijs- en examenregelingen voorgelegd. De opmerkingen van de raad 
hadden met name betrekking op de geldigheidsduur van tentamens en de judicium regeling.  
De regelingen zijn aangepast en in overeenstemming gebracht met de model OER gebracht. 
De raad stemt in met de OER’en. De controlefunctie die de raad in deze uitvoert, wordt zeer 
gewaardeerd. 
 
Nationale Studenten Enquête: Met de raad wordt van gedachten gewisseld over het verhogen 
van het opkomstpercentage. Er wordt ingezet op een competitie tussen de studieverenigingen. 
De uitkomst is positief, en steekt net boven het universitair gemiddelde uit. Het experiment bij 
FSW is geslaagd. 
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Jaarverslag facultaire klachtencoördinator voor studenten. 
De raad wordt op de hoogte gesteld van de klachten die studenten hebben ingediend en over 
de wijze van afhandeling. Studenten kunnen klachten indienen via het digitale loket of bij het 
Onderwijs Servicecentrum (OSC). De medewerkers van het OSC verwijzen de studenten door. 
 
4.  Bestuurlijke zaken 
In een besloten vergadering wordt het concept-Instellingsplan van de Universiteit Leiden 
“Excelleren in Vrijheid” besproken. In het Instellingsplan worden ambities uitgesproken aan 
de hand van zeven thema’s. Voor de raad is het van belang dat de efficiency slag die de 
universiteit wil maken niet ten koste mag gaan van de werklast van het personeel.  
 
Het instellingsplan van de universiteit ligt ten grondslag aan het facultaire strategieplan, met 
een vertaling naar de ambities van de faculteit. Dit plan zal, na afronding, voor instemming 
aan de raad worden gepresenteerd in het volgende verslagjaar. 
 
Aan de hand van een presentatie over voorlichting en werving binnen FSW wordt met de raad 
gediscussieerd over thema’s als de man-vrouw verdeling in de opleidingen, diversiteit, op peil 
brengen van de instroom in de bachelor en de internationale instroom in de masteropleidingen. 
De raad geeft het bestuur enkele suggesties mee:  
- Beeldvorming: benoem het imago dat de faculteit wil uitstralen; 
- Werving: richten op speciale doelgroepen, bijv. mannen, het beroepsperspectief beter 
belichten; een studiebijsluiter opstellen met eerlijke informatie over de opleidingen; 
- Internationale instroom: de begeleiding van internationale studenten kan beter. Deze groep 
moet hulp geboden worden bij de administratieve obstakels.  
In wervingsadvertenties zouden de positieve punten van Leiden benadrukt genoemd moeten 
worden: goede Engelse taalvaardigheid en geen krappe huizenmarkt. 
 
Ontwikkelingen rondom De Nieuwe Universiteit Leiden 
In navolging van het studentenprotest aan de UvA over medezeggenschap hebben Leidse 
studenten en docenten zich georganiseerd in De Nieuwe Universiteit Leiden. De raad wordt op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De medezeggenschap neemt in Leiden en ook bij 
FSW een belangrijke rol in.  
 
De voorstellen van de Milieuwerkgroep m.b.t. duurzaamheid van het FSW gebouw zijn 
uitgewerkt en worden gepresenteerd aan de raad: afvalkasteel voor het verzamelen van afval, 
mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling en inzamelen van kauwgom afval op het 
buitenplein. Verder wordt afgesproken dat bij aanbestedingen het criterium duurzaamheid 
wordt meegenomen. Er wordt een commissie samengesteld die een brochure gaat maken met 
informatie over het milieubeleid voor personeel en studenten.  
De ontworpen objecten worden aan de raad gepresenteerd. De realisatie van deze voorstellen 
wordt over het verslagjaar heen getild. 
 
De raad informeert veelvuldig naar de ontwikkelingen bij het Onderwijs Service Centrum. De 
evaluatie zal naar het zich laat aanzien gaan plaatsvinden in het volgende verslagjaar. 
 
Naar aanleiding van het Arbo jaarplan en jaarverslag komen specifieke punten op het terrein 
van veiligheid en milieu aan de orde. Zo worden de voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. 
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bedrijfshulpverlening in de collegezalen slecht bezocht. De raad doet enkele suggesties om dit 
te verbeteren.  
Het Arbo-veiligheid en milieujaarplan 2015 krijgt de instemming van de raad. 
 
5.  Personele zaken 
In het verslagjaar wordt de derde personeelsmonitor uitgezet.  
 
Jaarverslag onafhankelijk vertrouwenspersoon FSW 
De raad neemt kennis van de klachten van medewerkers en promovendi die zich hebben 
gemeld bij de vertrouwenspersoon. Met name de klachten van promovendi over gebrek aan, 
c.q. slechte begeleiding baren zorgen, te meer omdat dit soort klachten zich al jaren herhalen.  
 
De raad wordt vertrouwelijk geïnformeerd over de roulatie van de portefeuille bedrijfsvoering 
binnen het bestuur. Hierbij zijn drie faculteiten betrokken. De raad adviseert positief over de 
wisseling en over de door het bestuur gevolgde procedure.  
 
6.  Financiën / Meerjarenbegroting FSW  
De facultaire begroting voor 2016 staat in relatie met het facultaire beleidsplan. Er wordt geld 
gereserveerd voor het uitvoeren van nieuwe projecten. 
Met het van kracht worden van de Wet Studievoorschot is de regelgeving voor de behandeling 
van de begroting gewijzigd. De wet schrijft instemmingsrecht voor op hoofdlijnen. Met de 
raad vindt overeenstemming plaats dat dit van toepassing is op drie onderdelen van de 
begroting: de facultaire budgettoewijzingen aan instituten en ondersteunende diensten, de 
wijzigingen als gevolg van de aanpassing van de budgetfactor, de reserveringen voor de 
uitvoering van de facultaire strategische agenda. De andere onderdelen zijn ter advisering aan 
de raad.  
In de begroting komt de zware belasting op het budget van het OSC aan de orde. De raad heeft 
hier grote zorgen over en vraagt het bestuur om de problematiek van het OSC te delen. Het 
harmoniseren van processen verloopt moeizaam. Er is een taskforce ingesteld die de 
problematiek in kaart moet brengen. Het bestuur streeft naar transparantie en geeft aan dat het 
dossier veel tijd vergt. 
 
De raad stemt in met de hoofdlijnen van de begroting en geeft een positief advies over het  
resterende deel. 
 


