
Nummer 337/16 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 2 mei 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad: Barentsen, Bonnet, De Jeu, Danen, Vennis, Brussee, Brown , Kraft, Zwep, Krouwels, 5 

Opschoor 6 
Aanwezig bestuur: De Snoo, Van Helden, Vinkenoog 7 
Aanwezig bureau:  Van Veen (not) 8 
Afwezig: De Winde, Ubbink, Van de Stolpe, Van Driel 9 
 10 

1. Opening en agenda. 11 
 12 

2. Notulen overlegvergadering 4 april 13 
Bij OERen aanvullen : Opschoor heeft geconstateerd dat de instroom eis voor de MSc Statistical science  14 
niet consequent….. 15 
Van Veen zal een afspraak laten maken over gebruik Facebook pagina. 16 
Bestuur zal verifiëren dat de specifieke opmerkingen van Opschoor over de OERen van de wiskunde en 17 
natuurkunde goed verwerkt zijn. 18 
 19 

3. Mededelingen faculteitsraad. 20 
Raad stelt voor de overlegvergaderingen vanaf komend jaar te houden op de 2e maandag van de 21 
maand, 15.30-17.00 uur. 22 
 23 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 24 
Ingekomen en verzonden stukken april 2016: 25 
Raad vraagt naar aanleiding stukken 230 en 257 of de numerus fixus voor BFW nu van de baan is. 26 
Er zijn twee opties besproken. Er is gekozen voor decentrale selectie met verplichte matching 27 
activiteit (zonder limiet op het aantal studenten dat kan worden toegelaten). Danen vult aan dat 28 
het om een pilot gaat, de opleiding is voorstander van een numerus fixus maar daar is 29 
instemming van de UR voor nodig.  Bij andere opleidingen is  matching alleen verplicht bij 30 
inschrijving na 1 mei, voor BFW is het nu altijd verplicht. Er wordt gewerkt aan een online 31 
module. Bij een slechte matching kan een persoonlijk gesprek volgen. 32 
Raad vraagt n.a.v. stuk 266 of er bij W&N capaciteitsbeperking in de MSc opleidingen wordt 33 
overwogen. Die vraag zal in de vergadering van 30 mei aan De Winde worden voorgelegd. 34 
Brussee vraagt nadere informatie over stuk 247. Van Helden legt uit dat het een 35 
samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Indonesië (UI) betreft. Overeenkomst zal 36 
nader uitgewerkt worden met name op de terreinen van IBL, CML en Hortus. Onze Hortus zal UI 37 
helpen een eigen hortus te realiseren. Ook zullen een aantal promovendi een tweede begeleider 38 
in Leiden krijgen. W&N heeft naast UI contacten met twee andere topuniversiteiten in Indonesië 39 
o.a over uitwisseling van studenten. Dat kan voor onze studenten interessant zijn vanwege de 40 
veldstations van deze universiteiten. 41 
Besluiten van het faculteitsbestuur april 2016: Geen opmerkingen 42 
Stand van zaken Science Campus 43 
De eerste groepen van het LIC zijn verhuisd. Er waren problemen met sommige voorzieningen 44 
(water, demi leiding) maar die zijn nu beschikbaar. Bestuur spreekt zijn waardering uit voor de 45 
grote inzet van ons personeel.  46 
Tijdelijk zal er ruimte gebouwd worden voor het bestuur en ondersteunende diensten en zal er 47 
een nieuwe hoofdingang voor de nieuwbouw achter het Huygens Oort komen.  48 



Aandachtspunten zijn de verplaatsing van de fietsenstalling en de restauratieve voorzieningen. 49 
Voor dat laatste wordt een extra uitgiftepunt  van het UFB voorzien. In het LMUY zullen 4 extra 50 
practicumzalen worden gerealiseerd. Het gaat om beperkte aanpassingen (vooral extra 51 
zuurkasten). Met de vier extra zalen wordt het mogelijk om twee van de practicumzalen in de 52 
nieuwbouw te bestemmen als onderzoeklaboratoria. De LACDR ruimtes in het LMUY zijn vooral 53 
voor de onderwijsondersteuning. Verder zal ook het educatief centrum daar worden gehuisvest. 54 
Oplevering van het tijdelijk bestuursgebouwtje voor half september voorzien, bouw van de 55 
nieuwe hoofdingang is gepland in september/oktober  met de aantekening dat de hele planning 56 
voor de tijdelijke huisvesting van Vastgoed is. Tenslotte zal vanwege de asbestsanering en 57 
vervolgens de sloop van de hoogbouw een nieuwe ingang voor de bibliotheek worden gemaakt.  58 
Danen geeft aan dat september voor de onderwijsondersteuning een erg drukke tijd is. Hij heeft 59 
liever dat die verhuizing naar oktober wordt verschoven. Bestuur is het met hem eens en zal dit 60 
meenemen. 61 
Bonnet heeft geconstateerd dat de collegezalen in de nieuwbouw nog leeg zijn. Daar zullen 62 
meubels in komen die zo zijn dat de zalen ook als computerzalen kunnen worden gebruikt. 63 
Reserveren van deze zalen gaat via ZRS. 64 
Vennis vraagt of er uitzicht is op de oplossing voor de parkeergarage. De luchthuishouding is nu 65 
onvoldoende bij een calamiteit. Aan een oplossing wordt gewerkt. Verder heeft ze gehoord dat 66 
de loopbrug vanaf het LMUY naar de nieuwbouw erg glad is. Van Helden zal dat natrekken, het is 67 
wel zo dat die toegang schuin afloopt. 68 
 69 

5. ARBO jaarverslag 2015 70 
Van Helden leidt kort in. In het verslag dat wettelijk verplicht is wordt gerapporteerd over het 71 
afgelopen jaar en wordt een vooruitblik op de prioriteiten van het komende jaar gepresenteerd. 72 
De laatste jaren is voor het verslag ook de input van de instituten gevraagd. Fluttert vult aan dat 73 
het afgelopen jaar weer geïnvesteerd is in voorlichting en instructie. Dit jaar hebben alle MSc 74 
studneten een veiligheid voorlichting gekregen. Het aantal geregistreerde incidenten is in 2015 75 
iets afgenomen. De verhuisoperaties hebben afgelopen jaar veel extra werk voor het 76 
ondersteunend personeel gegeven. RI&E die gepland stond zal eind mei gereed zijn. Komend 77 
jaar zal de verhuizing de hoogste prioriteit hebben. 78 
Vennis vraagt of de Nieuwbouw ook de naam van het Gorlaeus zal dragen zoals op pag 3 wordt 79 
gemeld. Dat is het geval. Op pagina 7 wordt gesteld dat het LIC actie heeft ondernomen om te 80 
“tekort” aan technici en analisten op te lossen. Dat vond men o.a. nodig vanwege de sterke groei 81 
van de studentaantallen. Speelt dat ook bij andere instituten? Dat is een zaak van de instituten 82 
waarbij het bestuur de vinger aan de pols houdt. 83 
Op pagina 16 wordt als probleem geconstateerd dat er in de D en E vleugel geen goederenlift is. 84 
Dat levert volgens van Helden geen onveilige situaties op. Verder komt er in de 2e fase een 85 
tweede goederenlift bij en zal dan ook het vervoer van afval en chemicaliën aangepast worden. 86 
De Snoo constateert dat deze faculteit met erg veel faciliteiten de zaak goed op orde heeft. 87 
Fluttert vult aan dat het bewustzijn in de faculteit op ARBO gebied goed is, dat is een belangrijke 88 
voorwaarde voor een veilige werkomgeving.  89 
 90 
Tussenrapportage diversiteit 91 
De Snoo leidt kort in. Vorig jaar heeft de faculteit op verzoek van het College een plan opgesteld. 92 
Onderdeel daarvan was een tussenrapportage na een jaar die nu ter tafel ligt. Hij vindt het 93 
belangrijk dit met de raad te delen. De faculteit is op gender gebied opgeklommen vanuit de 94 
achterhoede naar de midden moot van de Nederlandse bèta faculteiten maar er is nog veel te 95 
doen. Vennis is blij dat de faculteit op dit terrein actief is. Het is de raad opgevallen dat de 96 



aandacht vooral naar gender uitgaat terwijl er op de werkvloer andere diversiteitsissues zoals 97 
etniciteit ook erg zichtbaar zijn. De Snoo beaamt dat. Het eerste jaar heeft het bestuur prioriteit 98 
gegeven aan de gender balans (bij de TTers, bij de hoogleraren) en het opzetten van het 99 
vrouwennetwerk  RISE. Danen en Vennis geven aan dat de opleiding BFW (samen met de 100 
studievereniging) ook de andere aspecten al hebben opgepakt. Aesculapius heeft culture lunches 101 
georganiseerd en een avond over science and religion. Het lijkt goed dit in de tussenrapportage 102 
op te nemen. Het bestuur zal dit het komende jaar oppakken, met name met het LACDR. 103 
Kraft heeft gezien dat er aan twee voorgenomen acties geen gevolg is gegeven. De beschrijving 104 
va de TT policy is wellicht nog een oude tekst. De Snoo zal dat natrekken. De gender aspecten in 105 
het onderzoek met muizen heeft de aandacht en daarvoor was geen verdere actie nodig. 106 
De Snoo geeft aan dat alle suggesties van de raad over dit dossier erg welkom zijn. 107 
 108 
Rondvraag en sluiting.  109 
Vennis meldt dat haar opleidingsdirecteur haar heeft benaderd over de vergadertijdstippen van 110 
de faculteitsraad. 111 
Namens Brussee vraagt ze of het waar is dat mensen persoonlijke boetes kunnen krijgen 112 
wanneer ze zich niet houden aan de nieuwe universitaire regeling voor datamanagement 113 
(verplichting melden van data lekken). Van Helden antwoordt dat er nu landelijk een verplichting 114 
is om het lekken van persoonlijke data te melden. Ook het stelsel van boetes is verscherpt. Het is 115 
onduidelijk of boetes ook op personen zijn  te verhalen. Melden is cruciaal  want dan kunnen 116 
betrokken personen ervan op de hoogte gesteld worden dat hun data zijn gelekt. Het is nog een 117 
recent ingevoerde regeling, hij zal navragen hoe daarover in de universiteit wordt 118 
gecommuniceerd.  119 
Barentsen heeft gezien dat er bij de nieuwbouw veel aandacht is voor het faciliteren van 120 
interdisciplinaire samenwerking en vraagt zich af of de faculteit ook plannen heeft voor een 121 
interdisciplinair platform voor studenten waarin bv LST studenten hun natuurkunde collega’s 122 
kunnen ontmoeten en hulp vragen bij de natuurkunde vakken van LST. In bredere zin een 123 
ontmoetingsplaats voor studenten van de twee profileringsgebieden van de faculteit. De Snoo 124 
vindt het een interessante gedachte. Focus tot nu toe was het samenbrengen van onderzoekers 125 
rond grotere faciliteiten en het organiseren van faculteit brede activiteiten. Hij stelt voor dat ze 126 
over dit idee contact opneemt met De Winde. 127 
Opschoor vraagt of er iets te melden is over de internationale BSc opleiding. De Snoo antwoordt 128 
dat het idee nu leeft om het onderwijs rond enkele thema’s te organiseren en stelt voor dat de 129 
Winde de raad in een van de volgende vergaderingen bijpraat. 130 
De Snoo meldt dat het College het voorstel voor een universiteitsbreed Data Science programma 131 
heeft goedgekeurd. Een aantal promovendi  (met twee promotoren) zullen daarop kunnen 132 
worden aangesteld die hun eigen discipline combineren met data science. Hij verwacht dat dit 133 
ook voor studenten nieuwe mogelijkheden voor stages zal bieden. 134 
Het bestuur heeft de wetenschappelijk directeur van het LACDR uitgezwaaid. Er wordt hard 135 
gewerkt aan de benoeming van een opvolger. Ad interim houdt het faculteitsbestuur het 136 
mandaat over het LACDR. Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering. 137 

  138 



 139 
LOPENDE ACTIES: 140 
Suggesties invulling plein voor de nieuwbouw 
naar bestuur 

Van Veen, afspraak Van de Stolpe, Van 
Helden, C&M 

Uitzoeken notuleren door student OC De Winde 
Opmeringen Verschoor OER wi en na verwerkt? FB 
Beperking instroom MSc opleidingen Info de Winde FR 30 mei 
Verhuizen BFW onderwijsbureau in oktober FB 
Gladde loopbrug naar nieuwbouw checken Van Helden 
Etniciteit in Diversiteitsprogramma en check 
tekst actie TT beleid 

FB, toevoegen acties BFW/Aesculapius in 
rapportage 

Communicatie over meldingsplicht data lekken Van Helden 
Stand van zaken international BSc Info De Winde FR 30 mei 
Interdisciplinair platform voor studenten in de 
nieuwbouw 

Barentsen met De Winde 
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