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Divers en Inclusief 2017-2018 

Beleidsplan Faculteit der Geesteswetenschappen,  

vastgesteld door het Faculteitsbestuur op 18 april 2017.  
 

 
I Inleiding 
De Faculteit der Geesteswetenschappen staat voor de vraag vanuit welke visie het beleids- en 
werkplan 2017-2018 gestalte krijgt. Die vraag is niet nieuw. De visie zoals in het voorafgaand 
werkplan (2014-2016) is verwoord, is overgenomen in het Facultair strategisch plan (FSP) 2016-2021. 
Uit het FSP: 
 

De Faculteit der Geesteswetenschappen wil een diverse en inclusieve faculteit zijn, die voor 
een ieder toegankelijk is en waarin iedereen telt, studenten en medewerkers. De faculteit 
voert daarom een diversiteitsbeleid dat gericht is op het zijn van een inclusieve 
gemeenschap, waarin iedereen zijn of haar talenten optimaal kan ontplooien, ongeacht 
gender, etniciteit, seksualiteit, leeftijd of functiebeperking. Dit geldt voor zowel personeel als 
studenten. […]1 

 
Deze visie en uitgangspunten zijn nog steeds geldig. Nog afgezien van de looptijd van het FSP, 2016-
2021, blijkt FGW nog niet die diverse en inclusieve gemeenschap die het beoogt te zijn. 
Diversiteitsbeleid dat daar naar streeft en gericht is op alle ondervertegenwoordigde groepen, blijft 
dan ook nodig.  
 
Dit beleidsplan voor de jaren 2017-2018 bevat de doelgroepen en doelstellingen van het FGW-beleid 
ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit, hierna D&I. Het D&I-beleid richt zich op alle medewerkers, 
WP en OBP, en studenten, ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit, leeftijd of functiebeperking. FGW 
ziet in de voorgestelde prioriteiten in het universitaire werkplan Diversiteit, gelijke kansen en 
inclusiviteit 2017-2018, goede aanknopingspunten voor het facultaire beleid. Het Diversity Office 
(DO) stelt in het centrale werkplan voor de kerndoelstellingen uit het vorig werkplan, Diversiteit en 
inclusiviteit 2014-2016, te continueren. Ten aanzien van medewerkers waren die vooral gericht op 
verbetering van de genderbalans, nu is als doelstelling verbreding naar etnische en culturele 
diversiteit opgenomen.2 FGW richtte zich eerder al op alle ondervertegenwoordigde groepen. 
 
II UL-doelstellingen 
Het DO vraagt de faculteiten hun nieuwe werkplannen net als de vorige te organiseren rond vier 
universitaire doelstellingen. Elke faculteit zou weer vier doelstellingen kunnen vastleggen, verdeeld 
over de werkterreinen, aangevuld met een ondersteunende vijfde doelstelling (analyse). De centraal 
geformuleerde kerndoelstellingen voor de periode 2017-2018 zijn:3 
 
1. Studenten: het bevorderen van studiesucces, m.n. van biculturele en eerste-generatiestudenten, 

door het aanbieden van een laagdrempelige vorm van maatwerkondersteuning (bv. POPcorner);  
2. Medewerkers: naast het bevorderen van gender-evenwicht onder de hoogleraren breidt het 

diversiteitsbewust benoemingsbeleid zich in de periode 2017-2018 uit met het streven naar 
etnische diversiteit in alle wetenschappelijke functies. Als leidraad kan worden gesteld dat de 
etnische en genderdiversiteit van het personeel op elk niveau een afspiegeling dient te zijn van 
die van de beschikbare pool van potentiële kandidaten; 

3. Ook de doelstelling om de diversiteitsdeskundigheid binnen de hele universitaire gemeenschap te 
vergroten wordt gehandhaafd. Het DO stelt voor deze doelstelling niet alleen via trainingen na te 
streven, maar hem uit te breiden met het streven alle geledingen van de universitaire 
gemeenschap te betrekken bij een discussie over de manier waarop de eigen kernwaarde (met 

                                                           
1
 Facultair strategisch plan 2016-2020, (Leiden, december 2015), p. 8-9. 

2
 Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit 2017-2018, p. 2, vastgesteld door het CvB op 10 januari 2017. 

3 Zie voor de volledige kerndoelstellingen en werkvelden: Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit 2017-2018, p. 3-7. 
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name diversiteit) begrepen en in praktijk gebracht kan worden. Deze heeft als doel toe te werken 
naar een gedeelde visie op diversiteit en inclusiviteit;4  

4. Aan sommige faculteiten bestaat bij kleine groepen enthousiasme voor heel specifieke 
diversiteitsmaatregelen. Het DO stelt voor dat elke faculteit naar eigen inzichten een kleinschalig 
pilotproject met een vierde doelstelling ondersteunt, dat uitdrukking geeft aan de specifieke 
betrokkenheid en bevlogenheid die onder medewerkers en studenten leeft. Er kan rond elk 
gewenst thema (binnen de universitaire werkterreinen) een pilot worden geformuleerd;  

5. Het DO stelt ten slotte voor dat elke faculteit een gedegen analyse uitvoert van de eigen 
diversiteit en inclusiviteit. Die analyse kan een goede basis vormen voor het facultaire beleid 
2017-2018. Deze kan worden uitgevoerd door externe deskundigen (vooronderzoek is al verricht 
in najaar-winter 2016), maar ook onderdeel uitmaken van de kernwaardendiscussie die als derde 
doelstelling werd genoemd.  

 
Aan de kerndoelstellingen voegt het DO twee aandachtspunten toe, deskundigheidsbevordering en 
beeldvorming.5 
 
III FGW-doelstellingen en voornemens 
In oktober 2016 heeft FGW de notitie Intenties voor een FGW-werkplan Divers en Inclusief 2017-2020 
opgesteld op basis van de toen bekende contouren van het universitaire werkplan, die overigens 
onveranderd overgenomen zijn in het universitaire werkplan Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit 
2017-2018. Deze notitie is aan het CvB aangeboden.  
 
Het nu voorliggende FGW-beleid volgt deze notitie en daarmee ook de kerndoelstellingen die het DO 
de faculteiten voorhoudt. Als looptijd wordt de periode 2017-2018 aangehouden, in navolging van 
het universitaire werkplan. Dat beoogt een looptijd te hebben van vier jaar, 2017-2021, maar 
aangezien de financiering slechts voor 2017-2018 is vastgelegd stelt FGW een werkplan  op voor deze 
twee jaar. In de bijlage is het lopende en voorgenomen beleid in een werkplan vastgelegd.   
 
Studenten en onderwijs:  
A. FGW neemt zich voor een POPcorner in te stellen, zo mogelijk per 1 september 2017, maar in 

ieder geval per 1 januari 2018. FGW blijft er attent op dat de POPcorner bedoeld is voor alle 
studenten en er geen stigma ontstaat ten aanzien van de bezoekers;  

B. FGW zet het succesvolle buddyprogramma voor (res-) masterstudenten voort; 
C. FGW handhaaft de aanstelling van een studiecoördinator voor studenten met een 

functiebeperking; 
D. FGW gaat na op welke wijze interculturele vaardigheden met ingang van het academisch jaar 

2018-2019 in het curriculum kunnen worden ingepast; 
E. FGW verkent maatregelen ten behoeve van een meer diverse instroom, zoals werving, pre-

academische programma’s etc. 
 
Medewerkers:  
F. FGW continueert het herziene wervings- en selectiebeleid voor hoogleraren; 
G. In de tweede helft van 2017 wordt voorgaande maatregel, die dan een jaar loopt, geëvalueerd; 
H. FGW wil relevante onderdelen van het wervings- en selectiebeleid voor hoogleraren uitbreiden 

naar alle functies, WP en OBP; 
I. FGW stelt een plan op hoe de aanstelling van de door minister Bussemaker toegezegde extra 

vrouwelijke hoogleraren  het beste vorm kan krijgen; 
J. FGW is er alert op dat elk niveau in de loopbaan van vrouwen een afspiegeling is van het 

voorgaande niveau, in het bijzonder dat elk niveau voldoende ‘aanwas’ krijgt. Een voorbeeld: 
sinds 2012 is het percentage vrouwelijke postdocs binnen FGW gedaald van ruim 60% naar 36% 
in 2015 (onder alle postdocs was er ook een daling, maar minder sterk, namelijk  van 55,2% in 

                                                           
4 ‘Een dergelijke discussie, waarin concrete ervaringen worden gedeeld, en waarin abstracte kernwaarden zoals diversiteit 

worden vertaald naar de alledaagse praktijk, is een vorm van engaging diversity die onontbeerlijk is voor succesvolle, 

duurzame implementatie. Deze discussie kan binnen elke faculteit als pilot worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met collega’s 

en studenten binnen een opleiding waarbinnen al enthousiasme bestaat voor zo’n activiteit.’ Diversiteit, gelijke kansen en 

inclusiviteit 2017-2018, p. 3.    
5
 Idem, p. 2-3. 
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2012 naar 48,2%in 2015). Weliswaar is het percentage vrouwelijke UD’s gestegen, van 39,4% in 
2012 naar 44,8% in 2015, maar het is belangrijk om ook het aandeel vrouwen onder postdocs te 
blijven monitoren;6 

K. Het bestaande mentorprogramma (FGW en FSW) voor vrouwelijke wetenschappers wordt 
gecontinueerd en na een positieve evaluatie (zo nodig aangepast) herhaald; 

L. FGW vervolgt het buddyprogramma voor nieuwe internationale medewerkers; 
M. Jaarlijks wordt de WP man-vrouwverhouding in facultaire onderwijscommissies, zoals 

examencommissies, OLC’s, OLB’s etc. gemonitord. 
 
Vergroting diversiteitsdeskundigheid:  
N. FGW blijft deelname van docenten aan ICLON-trainingen zoals Inclusive education – reaching all 

your students bevorderen; 
O. In 2017 wordt een plan voor trainingen en workshops diversiteitsbewustzijn opgesteld, onder 

andere voor MT-leden, waarin ook handhaving van de workshops voor besturen van 
studieverenigingen, voor studentambassadeurs, en voor nieuwe P&O-adviseurs wordt 
opgenomen; 

P. FGW ondersteunt studenten bij hun activiteiten om het diversiteitsbewustzijn binnen de faculteit 
te vergroten, zoals de in maart 2017 gehouden lunchbijeenkomsten die studenten uit de 
faculteitsraad organiseerden; 

Q. FGW verkent het organiseren van de door het Diversity Office bedoelde kernwaardendiscussie, 
dan wel andere vorm van analyse naar de eigen diversiteit en inclusiviteit (zie hiervoor onder de 
derde en vijfde UL-doelstelling. Als onderdeel van de analyse worden de al genomen 
maatregelen in het kader van diversiteit en inclusiviteit geëvalueerd. Blijkt daaruit dat de 
genomen maatregelen niet volstaan en worden verbeterpunten zichtbaar, dan volgt aanpassing 
van het werkplan met de inzet van aanvullende maatregelen.  

 
Onderzoek 
R. Jaarlijks levert de beleidsmedewerker Onderzoek een inventarisatie van de M/V-verhouding in 

de ingediende onderzoeksvoorstellen; 
S. De facultaire coördinator diversiteitsbeleid levert bijdragen aan de invulling van 

diversiteitsmaatregelen in de Aspasia-aanvragen. 
 

Communicatie 
T. De facultaire coördinator Diversiteitsbeleid continueert regelmatige berichtgeving in 

nieuwsbrieven en anderszins, facultair en universitair; 
 
Extra diversiteitsmaatregel 
U. FGW beoogt herziening van de BKO met een module diversiteitsbewustzijn.  
 
IV Uitvoering en inzet 
De uitvoering van dit beleidsplan wordt vastgelegd in een werkplan, met benoeming van 
verantwoordelijke FB-leden en uitvoerende afdelingen met een begroting.  
 
FGW kent een coördinator diversiteitsbeleid en een taskforce diversiteitsbeleid. De Taskforce bestaat 
uit de portefeuillehouder bedrijfsvoering, het hoofd Bestuursondersteuning en de FGW-
diversiteitscoördinator. Afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde komen zal de betreffende 
portefeuillehouder (decaan-onderzoek, vicedecaan-onderwijs, assessor-studentaangelegenheden), 
dan wel het betreffende afdelingshoofd, deel uitmaken van de taskforce. 
 
FGW kent totaal ruim meer dan 1 fte aan aanstellingen voor D&I-beleid en -uitvoering. Naast de 0,4 
fte aanstelling voor de coördinator heeft de studiecoördinator voor studenten met een 
functiebeperking een aanstelling van 0,6 fte en is de coördinator voor het buddyprogramma (res-) 
masterstudenten aangesteld voor 0,3 fte. Daarnaast is er de inzet van de leden van de taskforce, de 
vice-decaan voor de (res-) masteropleidingen, tevens portefeuillehouder onderwijs en diversiteit, de 
assessor, de inzet van een daarvoor aangewezen P&O-adviseur en op regelmatige basis bijdragen van 
medewerkers van C&W, OSZ en OSZ-O&K.  

                                                           
6
 Cijfers ontleend aan Personeel in Cijfers (t/m 2015). 
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FGW-Werkplan Divers en Inclusief 2017-2018 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 18 april 2017 
 

 

Planvorming   

Implementatie  

Reguliere inbedding  

? Nog niet bekend 
 
 
 
 
Taskforce: voor het FGW-diversiteitsbeleid is een taskforce ingesteld, bestaande uit de portefeuillehouder bedrijfsvoering, M. Tuurenhout, het hoofd 
Bestuursondersteuning J. Verweij en de FGW-diversiteitscoördinator J. Jansen. De laatste treedt bij onderstaande maatregelen op als coördinator en/of 
contactpersoon. Afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde komen zal de betreffende portefeuillehouder (decaan-onderzoek, vicedecaan-onderwijs, 
assessor-studentaangelegenheden), dan wel het betreffende afdelingshoofd, deel uitmaken van de taskforce.  
 
 
 
Omvang inzet diversiteitsbeleid: FGW kent totaal ruim meer dan 1 fte aanstellingen voor D&I-beleid en -uitvoering. Naast de 0,4 fte aanstelling voor de 
coördinator is de studiecoördinator voor studenten met een functiebeperking aangesteld voor 0,6 fte. De coördinator voor het buddyprogramma (res-) 
masterstudenten heeft een 0,3 fte aanstelling. Daarnaast is er de inzet van de leden van de taskforce, de vice-decaan voor de (res-) masteropleidingen, 
tevens portefeuillehouder onderwijs en diversiteit, de assessor, de inzet van een voor D&I aangewezen P&O-adviseur en op regelmatige basis D&I-bijdragen 
van medewerkers van C&W, OSZ en OSZ-O&K.  
 
 
 
 
 
 
NB: de hieronder genoemde letters voor de maatregelen corresponderen met de met letters aangeduide maatregelen in het beleidsplan. 
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Doelgroep, werkveld en maatregel  2017 2018 Verantwoordelijk 
FB-lid / - leden 

Uitvoerenden 
 

Prestatie- 
indicator 

      
Studenten en Onderwijs 
Doel: ondersteuning studenten en diversiteit 
in het onderwijs- studenten en curriculum 

     

A. Verkenning instelling POPcorner   Vice-decaan 
MA-opleidingen 

BO/OSZ Bevordering studiesucces 

B. Voortzetting buddyprogramma 
(res-) masterstudenten 

  Idem en assessor BO  Idem 

 bevordering inclusiviteit 

 deelname minimaal 20 studenten 

C. Handhaving aanstelling studiecoördinator 
studenten met een functiebeperking 

  Vice-decanen OSZ Bevordering studiesucces 

D. Verkenning inpassing interculturele 
vaardigheden in het curriculum 

 ?? Vicedecaan  
MA-opleidingen 

BO/O&K Introductie diversiteitsbewustzijn in het 
onderwijs 

E. Verkenning meer diverse instroom   Vice-decanen BO/C&W/O&K Bevordering diverse instroom 

      

Medewerkers 
Doel: divers samengestelde staf 

     

F. Bevorderen van aanstelling van hoogleraren uit 
ondervertegenwoordigde groepen door 
continuering van het herziene wervings- en 
selectiebeleid voor alle posities  

  Decaan P&O en BO  Divers samengestelde staf 

 Voldoen aan prestatieafspraken 

G. Jaarlijkse evaluatie van maatregel F.    Decaan BO en instituten Divers samengestelde staf 
 

H. Relevante onderdelen van maatregel F. 
uitbreiden naar alle functies, WP en OBP 

  Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering  

BO en instituten 
ism FSW 

Divers samengestelde staf, 
WP en OBP 

I. Plan aanstelling /Westerdijk’-hoogleraren   Decaan BO Bevordering toename aantal 
vrouwelijke hoogleraren 

J. Beleid bevordering loopbaan vrouwen: niveau 
dient afspiegeling van het voorgaande niveau te 

  Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering 

BO/P&O Bevordering loopbaan vrouwen 
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zijn – bewaking ‘aanwas’ 

K. Continuering mentorprogramma voor 
vrouwelijke wetenschappers met FSW 

  Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering 

BO  Ondersteuning vrouwelijk WP 

 Deelname minimaal 10 
mentoren/mentees 

L. Voortzetting buddyprogramma nieuwe 
internationale medewerkers 

  Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering 

BO Bevordering inclusiviteit 

M. Bewaking M/V-verhouding in facultaire 
commissies 

  Vice-decanen BO Bevordering evenredige 
vertegenwoordiging 

      

Bevordering diversiteitsdeskundigheid 
Doel: vergroting diversiteitsbewustzijn 

     

N. Bevordering deelname docenten aan ICLON-
trainingen gericht op diversiteitsbewustzijn  

  Vice-decaan  
MA-opleidingen 

BO eventueel 
i.s.m. OSZ  

Bevordering diversiteitsdeskundigheid 
van docenten 

O. Opstellen plan en organisatie trainingen en 
workshops 

  Vice-decaan  
MA-opleidingen en 
Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering 

BO Bevordering diversiteitsdeskundigheid 
en –bewustzijn in alle facultaire 
geledingen 

P. Ondersteuning activiteiten studenten ten 
behoeve van bevordering diversiteitsbewustzijn 

  Assessor BO/OSZ Bevordering diversiteitsbewustzijn 

Q. Verkenning kernwaardendiscussie  ?? Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering en Vice-
decaan  
MA-opleidingen 

BO Bevordering diversiteitsbewustzijn 

      

Onderzoek 
Doel: bevordering en bewaking genderbalans 

     

R. Jaarlijkse inventarisatie M/V-verhouding 
ingediende onderzoeksaanvragen 

  Decaan BO  Evenredige indiening aanvragen 

 Bewaking genderbalans in 
onderzoek 

S. Deelname aan invulling diversiteitsparagraaf in 
Aspasia-aanvragen 

  Decaan BO Bewaking kwaliteit voorstellen 
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Communicatie 
Doel: bevordering diversiteitsbewustzijn 

     

T. Continuering regelmatige berichtgeving D&I, 
FGW en UL 

  Portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering 

BO Bevordering diversiteitsbewustzijn 

      

Extra diversiteitsmaatregel 
Doel: bevordering diversiteitsdeskundigheid 

     

U. Herziening BKO met een module 
diversiteitsbewustzijn 

 ?? Vice-decaan  
MA-opleidingen 

P&O Bevordering diversiteitsdeskundigheid 
docenten 

 


