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 2 
Kort verslag van de overlegvergaderingvan de faculteitsraad op maandag 8 februari 2016. 3 
 4 
Aanwezig Raad: Bonnet, Brown, Danen, Barentsen, De Jeu, Kraft (vanaf 11.30), Ubbink, Zwep , Vennis, Krouwels,  5 
Aanwezig bestuur: De Winde, Vinkenoog, Van Veen (not) 6 
Afwezig:  De Snoo, Van Helden, Brussee, Van Driel, Van de Stolpe, Opschoor. 7 
 8 

1. Opening en agenda 9 
De Winde opent de vergadering. De Snoo is verhinderd vanwege voorbereiding van de Dies. Van 10 
Helden is verhinderd vanwege een begrafenis. 11 
 12 

2. Notulen overlegvergadering 14 december 13 
Geen opmerkingen. 14 
 15 

3. Mededelingen faculteitsraad. 16 
Raad vraagt of er nieuws te melden is over mogelijk instemmingsrecht van de FR met de 17 
begroting en/of de onderwijsvernieuwingsgelden. De Winde antwoordt dat het College nog in 18 
gesprek is met de universiteitsraad. Er zijn nog geen besluiten genomen. In zijn algemeenheid wil 19 
het College het adviesrecht op facultair niveau handhaven. Discussie gaat nu over instemming op 20 
de besteding van de onderwijsvernieuwingsmiddelen. Dit geld komt vanaf 2018 geoormerkt naar 21 
de universiteit ( tot die tijd overbruggingsfinanciering). Het grootste deel zal doorgesluisd 22 
worden naar de faculteiten. De faculteiten moeten plannen maken voor de besteding van deze 23 
gelden. Op universitair niveau (via het onderwijsberaad) is een eerste bijeenkomst daarover 24 
geweest die De Winde erg nuttig vond. Insteek van het bestuur is om deze middelen niet 25 
versnipperd in te zetten maar in grotere meerjarige projecten en om de faculteitsraad ook om 26 
instemming over de plannen te vragen. 27 
Op een vraag van Ubbink of er al ideeën zijn over de besteding antwoordt de Winde dat er 28 
momenteel geacht wordt aan investeren in (i) structurele ondersteuning van 29 
onderwijsvernieuwing, (ii) onderwijsomgeving van de toekomst in het kader van de Nieuwbouw. 30 
Er wordt een denktank gevormd met docenten en studenten uit de opleidingen. Er komt geen 31 
call for proposals, en de gelden worden niet vooraf  met de kaasschaaf verdeeld over de 32 
opleidingen. De bedoeling is om een door allen gedragen plan te maken. Er is ook nog geen 33 
besluit gevallen over de verdeling van het totale budget maar, zoals eerder gezegd, zal het 34 
grootste deel naar de faculteiten vloeien. Een beperkt budget zal centraal worden besteed aan 35 
bv ICT ondersteuning in het onderwijs. Danen vindt het logisch wanneer een deel van de gelden 36 
in een pot voor de studenten terecht komen. Het is ook geld van studenten dat is weggehaald. 37 
De Winde verwacht dat de besluitvorming in maart/april zal plaatsvinden, daarna kunnen de 38 
faculteiten aan de slag met de planvorming. 39 
 40 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 41 
Ingekomen en verzonden stukken december 2015, januari 2016: 42 
Ingekomen stuk 834 gaat over joint degrees. Formele hobbels zijn nu genomen. Voor 1 43 



september zullen de praktische zaken zijn geregeld. 44 
Besluiten van het faculteitsbestuur december 2015, januari 2016: geen opmerkingen. 45 
Stand van zaken Science Campus 46 
Kraft vraagt naar aanleiding van het meegestuurde memo met het organisatieschema of een 47 
“denktank” met de instituten die naar behoefte bijeenkomt wel de beste manier is om hen te 48 
betrekken bij de besluitvorming. De Winde geeft aan dat het duidelijk om tweerichtingsverkeer 49 
gaat. Ook de instituten kunnen een bijeenkomst initiëren. 50 
Bonnet vraagt naar de ingang van het gebouw na oplevering van fase 1.  Daarover is het bestuur 51 
nog in gesprek met Vastgoed. Het bestuur hecht aan een nette ingang voor iedereen ( internen 52 
en gasten). De raad wordt op de hoogte gehouden. 53 
Ubbink vraagt of de planning voor fase 2 (definitief ontwerp gereed in november 2016) niet erg 54 
ambitieus is. De Winde antwoordt dat hier al volop aan gewerkt wordt. Planning wordt haalbaar 55 
geacht.  Op deze manier kan ook vroegtijdig gezamenlijk worden vastgesteld wanneer bepaalde 56 
deadlines niet worden gehaald. 57 
Stand van zaken International BSc 58 
De faculteit zit midden in een inventarisatie of en, zo ja, hoe een nieuwe international BSc 59 
opleiding  vorm kan krijgen.  Het idee is dat het om een echte interdisciplinaire opleiding gaat, 60 
startend met een breed propedeusejaar, volledig Engelstalig met als randvoorwaarde  dat de BSc 61 
aansluiting biedt op 1 of meer MSc opleidingen in de faculteit. De bestaande BSc opleidingen zijn 62 
al veeleisend. Het is dus zaak goed na te denken over de eindtermen en wat de MSc opleidingen 63 
verwachten. Dat wordt nu in kaart gebracht. Momenteel zijn er twee scenario’s. Een brede 64 
propedeuse en dan richting major tracks in het 2e en 3e jaar. Ander scenario is een thematische 65 
indeling (rond bv gezondheid, energie) waarbij de breedte ook in het 2e en 3e jaar blijft. 66 
Ook in het rapport van de commissie Dijkgraaf wordt geconstateerd dat sommige 67 
maatschappelijk problemen vragen om een multidisciplinaire benadering. De opleiding zal ook 68 
duidelijk anders zijn als de brede “arts and science colleges”. Dat zijn prima opleidingen maar die 69 
sluiten niet aan op onze MSc opleidingen. Brown vindt het beter wanneer er eerst een gedegen 70 
disciplinaire basis wordt gelegd en daarna in de MSc over de grenzen van de discipline wordt 71 
gekeken. Industrial Ecology is daar volgens De Winde een voorbeeld van. Hij herkent het punt 72 
maar vindt dat je ook aan vervolgtrajecten buiten  het onderzoek moet denken.  Gedegen 73 
eindtermen zijn dan erg belangrijk. Bonnet zou ook meer denken aan interdisciplinair ( tussen 74 
twee disciplines) en niet direct multidisciplinair. De Winde refereert aan de dubbele BSc die veel 75 
studenten in de exacte hoek beginnen. Zoiets wil hij ook aan de Life science kant mogelijk 76 
maken. Dan moet je breder starten in het eerste jaar. Hij mikt op een beperkte instroom van 77 
maximaal 50 studenten. Aparte uitdaging is om die cohorten als een community door de 78 
opleiding bij elkaar te houden bijvoorbeeld door ze gezamenlijk projecten te laten uitvoeren. 79 
Brown pleit er voor om de studenten ook een link met de discipline te laten houden. De Winde 80 
zegt dat de opleiding extra inspanningen van de studenten vraagt maar niet wordt opgezet als 81 
een excellentietraject. Zwep vraagt of het mogelijk (naar Angelsaksisch model) is een vierde jaar 82 
aan deze BSc toe te voegen. De Winde vindt dit een goed idee . De mogelijkheid wordt wel 83 
besproken maar is nu formeel nog niet mogelijk. Barentsen acht de international BSc een goed 84 
alternatief voor studenten die in het 1e jaar nog niet precies weten wat ze willen, ook in de 85 



Leiden Delft opleidingen. De opleidingen LST en MST zullen blijven bestaan. De Winde sluit niet 86 
uit dat er ook Delftse vakken in de nieuwe international BSc worden verzorgd. Hij is het met 87 
Barentsen eens dat er behoefte is aan interdisciplinariteit juist in de MSc fase en dat er ook meer 88 
aandacht mag zijn voor een maatschappelijke oriëntatie in de MSc fase.  De nieuwe opleiding zal 89 
volledig Engelstalig worden. Het zal dus niet mogelijk zijn om aan te schuiven aan bestaande 90 
vakken. Bestaande vakken zullen apart in het Engels moeten worden “vertaald” of er zal een 91 
totaal nieuw (thematisch) curriculum moeten worden ontworpen. De Winde is er persoonlijk 92 
voorstander van om al het onderwijs in het Engels te gaan verzorgen maar dat is meer iets voor 93 
de lange termijn. In Groningen is dit vorig jaar ingevoerd. Dat heeft ook wel tot schrikreactie 94 
geleid. De beheersing van de Engelse taal bij de studenten is zeer divers. Dit punt komt zeker 95 
terug in de faculteitsraad. Ubbink vraagt of er in het curriculum ook aandacht zal zijn voor 96 
Bildung (bv filosofie, hoe kijk je op meta-niveau naar de wetenschap). De Winde is daar 97 
persoonlijk voorstander van. Er bestaat al een keuzevak Science methodologie. Ubbink vraagt 98 
zich af waarom dat vak niet verplicht wordt. 99 
 100 
Vennis vraagt of er al ideeën zijn over toelatingseisen voor de MSc opleidingen. De Winde 101 
antwoordt dat aan de opleidingen gevraagd is (i) willen jullie additionele toelatingseisen, (ii) zo 102 
ja, welke zouden dat moeten zijn? Hij hoopt in maart meer te kunnen vertellen. 103 
Kraft vraagt hoe ze moet aankijken tegen de eis van de minister dat je in tenminste 1 MSc 104 
opleiding in Nederland moet kunnen instromen met een Nederlands BSc diploma? Die discussie 105 
is landelijk nog gaande. De Winde is van mening dat een BSc diploma in Nederland nog niet 106 
voldoende wordt gewaardeerd. Bonnet vult aan dat een BSc ook een voorbereiding op een baan 107 
kan zijn en dat je dan anders naar de eindtermen moet kijken. Zwep is van mening dat een 108 
theoretische BSc een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt kan zijn. De Winde zal een notitie 109 
van het bestuursbureau met de uitgangspunten van het ministerie over de toelatingseisen voor 110 
de MSc door laten sturen aan de raad. 111 
 112 
Rondvraag en sluiting.  113 
Vennis heeft kritiek van studenten gehoord op de hoge kosten die gemaakt zijn de korrels voor 114 
de buizen voor de NSE enquête. De Winde beaamt dat er enige kosten zijn gemaakt. De korrels 115 
gaan een aantal jaren mee. Het bestuur vindt een grote respons op de enquête erg belangrijk en 116 
neemt de resultaten erg serieus. Vandaar dat hier een facultaire actie van gemaakt is. Overigens 117 
is het bedrag ten opzichte van het onderwijsbudget te verwaarlozen. 118 
Vennis meldt dat bij haar opleiding een erg nuttige bijeenkomst is geweest waarin de OD heeft 119 
uitgelegd wat er met de resultaten van de vorige NSE is gebeurd. Bonnet vraagt of met mogelijk 120 
is in de kantines een aantal magnetrons te laten plaatsen. Eerdere navraag vanuit het LIC leverde 121 
een negatief antwoord. Het universitair facilitair bedrijf (UFB) gaat over de kantines, niet het 122 
bestuur. De Winde zal de vraag doorspelen aan Van Helden. 123 
Niets meer aan de orde zijn sluit De Winde om 13.15 uur de vergadering. 124 

  125 



 126 
LOPENDE ACTIES: 127 
Updaten website Science campus Te Winkel 
Suggesties invulling plein voor de nieuwbouw 
naar bestuur 

FR 

Notitie bestuursbureau toelatingseisen MSc 
verspreiden naar FR 

Van Veen 

Verzoek magnetrons in kantines doorgeven De Winde 
 128 


