
Nummer 46/17 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 12 december 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad:   Kannangara, Eggenkamp, Medendorp, Gaillard,, Bonnet, Danen, Brown, Reinders, Janse 5 
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart , Van Veen (not) 6 
Afwezig:   De Jeu, Ubbink, Oortmarssen, Kraft, Zwep 7 
 8 

1. Opening en agenda 9 
 10 

2. Notulen overlegvergadering 14 november 11 
Geen tekstuele opmerkingen.  12 
Lopende acties: 13 
Licenties voor studenten: Schinkelshoek meldt dat het ISSC een tool ontwikkelt om beschikbare licenties 14 
te ontsluiten. 15 
1 week kerstvakantie voor international MSc studenten: De Winde heeft begrepen dat dit bij meer 16 
opleidingen speelt. Het punt is geagendeerd voor het overleg met de opleidingsdirecteuren. Van Veen zal 17 
Zwep vragen de haar bekende opleidingen nog aan hem door te geven. 18 
Ideeën milieubeleidsplan: De Snoo roept raadsleden op hun suggesties door te geven aan Allaart en 19 
Schinkelshoek (de trekkers van de facultaire werkgroep die het universitaire milieubeleidsplan voor W&N 20 
gaat uitwerken). 21 
 22 

3. Mededelingen faculteitsraad. 23 
Geen mededelingen. 24 
 25 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 26 
Ingekomen en verzonden stukken november 2016:  27 
Ingekomen stuk 706 gaat over versterking van de MSc opleidingen; is opgesteld naar aanleiding van de 28 
discussies op de universitaire strategie dag 2016. Komend jaar zullen de faculteiten hun MSc opleidingen 29 
evalueren en verbeterpunten in kaart brengen. De opleidingsjaarverslagen dienen als uitgangspunt (daarin 30 
ook zijn ook de NSE enquêtes en de vak evaluaties opgenomen). Eerste opzet wordt besproken in het OD 31 
overleg van januari. Resultaten zullen met de raad worden gedeeld. 32 
Besluiten van het faculteitsbestuur november 2016:.Geen opmerkingen 33 
Nieuwbouw/verhuizingen 34 
Afgelopen week is een aanvang gemaakt met de nieuwe tijdelijke hoofdingang voor de nieuwbouw (bij 35 
Huygens/Oort). Werkzaamheden zullen overlast veroorzaken, vooral in de week voor kerst. Op 1 februari 36 
zal het project volgens planning voltooid zijn. Medewerkers van LION en Sterrewacht zijn op de hoogte. 37 
Gaillard vraagt of ook de studenten geïnformeerd kunnen worden. 38 
De eerste week van januari zal het bestuur en faculteitsbureau verhuizen naar het tijdelijk 39 
bestuursgebouw. Daar zullen ook de overlegvergaderingen met de raad gaan plaatsvinden. Raad ontvangt 40 
een routebeschrijving bij de stukken van de volgende vergadering (actie Van Veen). 41 
Eggenkamp vraagt of er wat gebeurd is met de suggestie om de studieadviseurs bij elkaar te huisvesten. 42 
De Winde verwijst naar de afgelopen overlegvergadering. De opleidingsdirecteuren steunen dat idee voor 43 
de langere termijn. Voor de korte termijn zal er bij het nieuwe educatief centrum een spreekkamer voor 44 
de BSc studenten van de chemieopleidingen en BFW worden ingericht. 45 
Er is nog geen planning voor de vervanging van de beschadigde muren in de nieuwbouw. Er is geen 46 
schimmelinfectie geconstateerd. Er zijn verschillende scenario’s  uitgewerkt die met de gebruikers worden 47 
besproken voordat een keuze wordt gemaakt en de planning in de tijd wordt vastgesteld. Doel is zo min 48 
mogelijk overlast voor de bewoners te veroorzaken. 49 
De vervanging van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage ligt op schema (zal gereed zijn op 1 februari). 50 
De vervanging van de sprinkler s in de rest van een gebouw zal een majeure operatie worden waarvoor nu 51 
een plan van aanpak wordt gemaakt. 52 
 53 



Datamanagementplan: Momenteel wordt prioriteit gegeven aan de invoering van het E-labjournaal per 1-54 
1-2017.  Tests door LACDR groepen zijn positief, naar verwachting zullen andere groepen (LIC, IBL) zich 55 
later aansluiten. Faculteit W&N heeft bewust gekozen voor het pakket dat nu wordt uitgerold en zal die 56 
keuze niet veranderen. Universiteitsbreed wordt een tweede systeem bekeken dat meer geschikt is voor 57 
de “droge disciplines”. Invoering daarvan is pas over ongeveer twee jaar voorzien. 58 
Acties n.a.v. midterms onderwijs chemieopleidingen: De opleidingen zijn aan het werk met de 59 
professionalisering van de examencommissie en de zwaardere taken van de opleidingscommissie. Ook aan 60 
herstructurering van het chemie curriculum wordt gewerkt. Naar aanleiding van een vraag van Bonnet 61 
zegt De Winde dat er op 18 januari een universiteit brede bijeenkomst zal plaatsvinden over de taken van 62 
de opleidingscommissies. Hij stelt voor in een apart overleg met Bonnet en de OD de specifieke wijzigen te 63 
bespreken. 64 
Visiedocument outreach: Het stuk zal behandeld kunnen worden in de overlegvergadering van januari. 65 
 66 

5. International BSc 67 
De Winde vond het vooroverleg met de commissie onderwijs nuttig maar vond het jammer dat er zo 68 
weinig studentleden aanwezig waren. Het dossier doelmatigheid zal  (met begroting) komende week in 69 
het College worden besproken.  De commissie van het ministerie heeft ongeveer 10 weken nodig om tot 70 
een oordeel te komen.  De raad heeft nog een enkele vragen over het stuk. 71 
Danen heeft het onderdeel Academic and professional development in het rooster gezien. Voor deze 72 
opleiding lijkt het hem nuttig dat dit vak niet alleen gericht is op de onderzoekpraktijk maar ook op beleid. 73 
Dat is ook voorzien, deels in het 1e jaar, deels ook in de thema’s in het 2e jaar. Vakken zullen uiteraard 74 
meer in detail worden uitgewerkt in het dossier voor de NVAO.  Voor de invulling van dit vak zijn al 75 
contacten met het LUMC ( Biomedische wetenschappen) en Geesteswetenschappen. Ubbink heeft per 76 
mail laten weten ook graag mee te denken over dit onderwerp. De Winde zal bekijken of hierover nog wat 77 
extra uitleg in het doelmatigheidsdossier kan worden toegevoegd. 78 
Gaillard heeft in zijn studie ervaring met thematisch onderwijs door verschillende docenten. Het komt 79 
nogal eens voor dat er miscommunicatie tussen de docenten is. De Winde beaamt dat het essentieel is om 80 
zo’n collegereeks gezamenlijk te ontwikkelen. Eggenkamp ( klinische technologie) had ook zo’n 81 
geïntegreerd college maar het tentamen was weer in 3 (discipline)blokken. Dat is nadrukkelijk niet de 82 
bedoeling, er zijn ook voorbeelden van een echt integrale aanpak. 83 
Medendorp vraagt of de studenten ook op de campus gehuisvest gaan worden. Dat is op termijn zeker de 84 
bedoeling. Zowel met DUWO als met de gemeente Leiden zijn contacten gelegd. De Snoo vult aan dat er 85 
op het Bioscience park al meer huisvesting voor studenten is gerealiseerd.  De Winde zal de opmerking van 86 
Eggenkamp dat DUWO bepaalde voorkeursregelingen heeft meenemen. 87 
Gaillard vraagt waar het streefgetal van 10% uitval vandaan komt. Dat is het gemiddeld percentage uitval 88 
bij de University Colleges in het land.  Bij de opleidingen LST en MST is de uitval de laatste jaren  sterk 89 
teruggelopen naar 17-18%.  Een andere opleiding Bionanoscience ( van de TU Delft met de Erasmus 90 
universiteit) zit  nu nog op 40% en gaat daarom beginnen met decentrale selectie. 91 
Reinders begrijpt uit de begroting dat het onderwijs door zittend personeel ontwikkeld zal gaan worden en 92 
later door nieuw aan te trekken docenten zal worden gegeven. De Winde antwoordt dat er wel degelijk 93 
geld gereserveerd is voor ontwikkelen van nieuw onderwijs (in de lumpsum ontwikkelingskosten en 94 
daarom niet apart zichtbaar in de begroting). Ontwikkelen zal ook gefaseerd plaatsvinden; eerst het 95 
propedeusejaar, vervolgens latere jaren. Brown vindt inzet van extra personeel belangrijk. 96 
Eggenkamp heeft 4 thematische blokken gezien maar 8 voorbeelden. De Winde antwoordt dat er nu 97 
gedacht wordt om 8 thema’s aan te bieden waaruit er 4 gekozen kunnen worden.  Die thema’s hoeven 98 
niet elk jaar hetzelfde te zijn. Hij zal bekijken of de tekst verduidelijkt moet worden. 99 
De Snoo merkt op dat het bestuur deze informatie graag deelt met de faculteitsraad maar dat het niet de 100 
bedoeling is dat de plannen naar buiten komen voordat de commissie doelmatigheid zijn positieve advies 101 
heeft uitgebracht. De faculteitsraad stemt in met het dossier. 102 
 103 

6.  Rondvraag en sluiting 104 
Janse heeft een (in de opleidingscommissie waar hij in zit vaak terugkerende) vraag over de catering. De 105 
prijzen zijn (zeker voor studenten) erg hoog en verschillen per locatie, zelf binnen de faculteit. Verder zijn 106 



de kantines ’s avonds gesloten waardoor veel studenten naar huis gaan of (niet erg gezond) Dominos langs 107 
laten komen. Kan het bestuur daar iets aan doen?  De Snoo hoort voor het eerst over prijsverschillen. 108 
Raadsleden zullen een vergelijkend onderzoek doen en de informatie doorgeven aan Schinkelshoek.  109 
Bonnet vraagt ook aandacht voor de kwaliteit.  110 
Gaillard vraagt of de vervolgafspraak over de besteding middelen studievoorschot aan de randen van de 111 
dag gemaakt kan worden zodat er meer studenten aanwezig kunnen zijn. Dat zegt het bestuur toe. 112 
Kannangara heeft gelezen dat de faculteit omlaag is gegaan bij de NSE scores. Dat zijn universiteit brede 113 
getallen. De opleidingen van W&N hebben de acties naar aanleiding van de resultaten van afgelopen jaar 114 
op Blackboard gezet. Begin januari zullen alle studenten een mail ontvangen met een overzicht en een 115 
oproep om de enquête in te vullen. Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering. 116 

 117 
 118 
ACTIES: 119 
Uitwerkingsplan Datamanagement FR voorjaar 2017 
Visiedocument outreach FR februari 2017 
Nieuw curriculum 1e jr Biologie t.z.t. delen met FR 
International BSc NVAO dossier in de FR 
Apart overleg over nieuwe taken OC De Winde met Bonnet en OD. 
Ideeën voor milieubeleidsplan W&N doorgeven aan 
FB, assessor 

Raadsleden 

MSc opleidingen met 1 week kerstvakantie 
doorgeven aan De Winde 

Zwep 

Vergelijkend onderzoek prijzen catering Raadsleden geven informatie door aan 
Schinkelshoek 

Vervolgafspraak studievoorschotmiddelen Half januari, randen van de dag 
 120 


