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In het voorliggende jaarverslag rapporteren wij over onderwijs
en onderzoek aan de Universiteit Leiden, en ook over innovatie
en kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Wij
houden ons daarbij aan de richtlijnen voor verslaggeving van het
ministerie van OCW.

Dit universitair jaarverslag dient in de eerste plaats voor het af-
leggen van verantwoording aan de minister van OCW, die de
universiteit grotendeels bekostigt. De informatie in dit verslag
kan echter ook voor andere geïnteresseerden relevant zijn.

Voor diegenen die meer willen weten over de prestaties van de
universiteit op het gebied van onderzoek en onderwijs in , is
er het jaarboek Ratio & Emotie (ook in het Engels verkrijgbaar
onder de titel Reason & Emotion). Deze publicaties, evenals de 
digitale versie van dit universitaire jaarverslag, zijn ook te down-
loaden via de website van de universiteit: www.leidenuniv.nl.

Het College van Bestuur spreekt zijn dank uit voor de inzet in dit
verslagjaar van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsra-
den, de medewerkers en de studenten van de Universiteit Leiden.

Leiden,  mei 

Prof.mr. P.F. van der Heijden
Rector Magnificus en Voorzitter

Drs. H.W. te Beest
Vice-Voorzitter
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Woord vooraf

Prof.dr. M.C.E. van Dam-Mieras
Vice-Rector Magnificus
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Bericht van de Raad van Toezicht [  ]
















 












 







 




De Raad van Toezicht is het universitaire orgaan dat toezicht
houdt op het bestuur van de universiteit als geheel en op het be-
leid en het beheer, dus op het handelen van het College van 
Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van
Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de uni-
versiteit betrekking hebbende wetten en de krachtens die wetten
uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwij zin gen en regle-
menten alsook de branchecode Goed Bestuur Universiteiten
 naleeft. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur
met raad bij.
In de samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar
één wijziging opgetreden. Medio juli trad prof.dr. Reneman
terug, na twee termijnen lidmaatschap van de Raad. De Raad is
hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en expertise. In zijn
plaats benoemde de minister van OCW prof.dr.mr. C.J.M.
Schuyt voor een termijn van vier jaar met ingang van  juli .
In dit kader stelde de Raad van Toezicht een profiel voor leden
van de Raad vast, na de UR in de gelegenheid te hebben gesteld
hierover advies uit te brengen.

De Raad bestaat op dit moment uit:
■ Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter), President Nederlandsche
Bank, lid van de Raad van Bestuur Euro pe se Centrale Bank,
Voorzitter van het Bazels Comité Bankentoezicht, lid van de
directie Bank Internationale Betalingen, Governor van het
Internationaal Monetair Fonds;

■ Mw. prof.dr. A.G.Z. Kemna, Chief Investment Officer APG en
CEO van APG Asset Management, Bijzonder hoogleraar Cor-
porate Governance and Financial Econometrics in de Faculteit
der Economische Wetenschappen van de Erasmus Univer-
siteit, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR; 

■ Prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt, lid van de Raad van State, lid
KNAW, buitenlands lid Koninklijke Vlaamse Akademie van
België voor de Wetenschappen en de Kunsten, voorzitter
LOWI, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam;

■ Drs. R.W.P. Reibestein (vice-voorzitter), Director McKinsey &
Company, voorzitter van het Bestuur van het Koninklijk Con-
certgebouworkest, lid van de Board of Overseers of Columbia
University Business School te New York; 

■ Mw. drs. M. Sijmons, lid hoofddirectie ANWB, lid van het Be-
stuur van de Stichting Volkskrant, lid van de Raad van Com-
missarissen ENECO, lid van de Raad van Toezicht zorginstel-
ling VNW, lid van de Raad van Toezicht Den Haag Marketing.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier maal met het
College van Bestuur vergaderd. In alle gevallen werd dit vooraf-
gegaan door een onderlinge vergadering van de Raad.
De Audit com mis sie uit de Raad is twee maal bijeen gekomen, in
het bijzonder ter voorbereiding van de besluit vorming van de
Raad van Toezicht over het verslag en de jaarrekening over ,
respectievelijk over de universitaire begroting -, alsook
ter bespreking van de jaarlijkse Management Letter van KPMG.
De Raad van Toe zicht heeft in het verslagjaar bezoeken gebracht
aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Universiteitsbiblio-
theek. Ook heeft de Raad gesproken met de Universiteits raad.

De Raad van Toezicht besloot, nadat de Raad van Decanen en de
Universiteitsraad waren gehoord, prof.mr. P.F van der Heijden
met ingang van  februari  voor een tweede termijn van vier
jaar te benoemen tot rector magnificus en voorzitter van het Col-
lege van Bestuur.

De vice-rector magnificus, mw. prof.dr. M.C.E. van Dam, liet aan
de Raad weten niet in aanmerking te willen komen voor een her-
benoeming als lid van het College van Bestuur per  september
. De Raad stelde vervolgens een profielschets vast ten behoeve
van de vervulling van deze vacature met ingang van de genoemde
datum. 

De Raad van Toezicht besprak de ontwikkelingen in het opleidin-
genaanbod in meer algemene zin en met name de inspanningen
om te komen tot vernieuwing ervan in verschillende faculteiten.
De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod
-, zoals vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen. 

De Raad keurde een aantal aanpassingen in het Bestuurs- en be-
heersreglement goed die voortkwamen uit de gewijzigde WHW.
Voorts keurde de Raad de toekenning van de facultaire status aan
de Campus Den Haag goed alsmede de daaraan gekoppelde aan-
passing van het Bestuurs- en beheersreglement. 

De voortgang van de uitvoering van de begroting werd door
de Raad van Toezicht gevolgd door de bespreking van de be-
stuurlijke financiële kwartaalrapportages. Het stemt de Raad tot
tevredenheid dat deze rapportages blijk gaven van een gunstige
ontwikkeling van de financiën van de universiteit en een verbe-
tering van de financiële discipline van de universitaire eenheden. 
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De Raad van Toezicht liet zich informeren over de voortgang van
de uitvoering van de acties tot structurele verbetering van de ex-
ploitatie ten bedrage van  miljoen euro per jaar, voortkomend
uit het rapport van de Taskforce Nieuw Financieel Perspectief
(TNFP). 

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van mei de jaar -
re ke ning en het verslag over  goedgekeurd en tevens de Ka-
dernota - besproken. De begroting voor het jaar 

werd in zijn vergadering van  december goedgekeurd. Het ver-
heugt de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur erin ge-
slaagd is voor het jaar  tot een begroting met een positief re-
sultaat te komen.
De Raad keurde tevens een gewijzigd Treasury Statuut goed; de
wijzigingen hielden verband met een nieuwe Regeling Beleggen
en Belenen van OCW die in september  verscheen.

De Raad van Toezicht besprak meerdere keren de voorziene om-
vangrijke investeringen in de huisvesting van de faculteiten, met
name de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, op basis
van het Meerjaren Business Plan Huisvesting -. Nadere
besluitvorming hierover is voor  voorzien. 

De Raad van Toezicht liet zich informeren over de invoering van
het nieuwe studenten- en onderwijssysteem uSis en de knelpun-
ten die zich daarbij voordeden.

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet
en inspanning van het Colle ge van Bestuur, de faculteitsbesturen,
de medezeggenschapsraden, de medewerkers en studenten van
de universiteit in het afgelopen jaar.

Na kennisneming van het accountantsverslag heeft de Raad van
Toezicht in zijn vergadering van  mei  dit verslag, inclusief
de jaarrekening over , goedgekeurd.

Leiden,  mei 

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden
Dr. A.H.E.M. Wellink
Voorzitter



Profiel, missie en strategie

In haar Instellingsplan - heeft de universiteit haar mis-
sie en kernwaarden geformuleerd:

Missie

■ De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese research-
universiteit.

■ Haar academisch onderwijs is verweven met hoogwaardig
onderzoek, in een uitdagende studieomgeving met een inter-
nationaal karakter.

■ Het onderzoek van de Universiteit Leiden kan zich meten met
de hoogste internationale standaarden.

■ De studenten bereiden zich in Leiden voor op wetenschappe-
lijke of andere posities op de arbeidsmarkt, waarbij zij hun
academische kennis en vaardigheden zullen benutten.

■ Het onderzoek in Leiden richt zich op kennisvermeerdering en
innovatie en draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een
duurzame samenleving.

■ De Universiteit Leiden laat zich inspireren door de weten-
schappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.

Praesidium Libertatis

Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Liberta-
tis, ofwel bolwerk van vrijheid. Binnen en buiten de universiteit
dragen wij de volgende kernwaarden uit:
■ vrijheid van geest, denken en meningsuiting
■ ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
■ verantwoordelijkheid jegens de samenleving
■ integriteit

Focus

De Universiteit Leiden richt zich de komende jaren op zes focus-
punten: 
■ groei door aantrekkelijk onderwijsaanbod; vergroten van stu-
diesucces 

■ versterken van haar internationale oriëntatie 
■ uitbouw van de activiteiten in tweede vestigingsplaats Den
Haag

■ profilering van onderzoek 
■ academisch ondernemerschap

[  ]
















 












 







 




Kernwaarden

De wetenschappelijk medewerkers laten zich in hun professio-
nele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van
hun handelen en uitspraken, in zowel het wetenschappelijke als
het publieke debat. En in het volle besef van hun wetenschappe-
lijke integriteit.
Studenten van de Universiteit Leiden ontwikkelen zich tot ver-
antwoordelijke academici. Zij hebben besef van ethische conse-
quenties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en van
hun handelen in de maatschappij. De universiteit verwacht van
hen dat zij in de samenleving verantwoordelijk leiderschap tonen
en dat zij daarbij onze kernwaarden in acht nemen.
Van oudsher blijft de universiteit zich vernieuwen, in antwoord
op een omgeving die verandert. Dat biedt een wereld van inspi-
ratie.
De universiteit staat midden in de maatschappij. Alleen zo kan zij
haar kennis optimaal benutten en verantwoording afleggen over
de middelen die zij aanwendt. Tegelijkertijd bewaakt zij de
ruimte voor explorerend onderzoek, waarvan niet op voorhand
vaststaat of resultaten tot toepassing zullen leiden. 
De maatschappelijke druk om direct toepasbare kennis te gene-
reren is groot. De universiteit laat zich bij haar onderzoek leiden
door de vraag welke kennis voor een welvarende en duurzame
samenleving van de toekomst van belang is. Ook de wetenschap
is hiermee gediend. Haar onderzoekers ontwikkelen daartoe
samen met ondernemers kennis en nemen deel in innovatieve
netwerken, strategische allianties en onderzoeksconsortia. 

De Universiteit Leiden is een verantwoordelijke universiteit en
draagt bij aan een duurzame samenleving in de breedste zin van
het woord. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs richten
zich onder meer op het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulp-
bronnen en op een veilige en duurzame leefomgeving op wereld-
schaal. 

Samenwerking Universiteit Leiden, TU Delft, en 
Erasmus Universiteit

Medio  hebben de Universiteit Leiden, de Technische Uni-
versiteit Delft (TU Delft) en de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR) besloten om de voordelen van sterkere onderlinge samen-
werking te onderzoeken. 


















 












 







 




[  ] Achtergronden zijn onder meer de toenemende wereldwijde
concurrentie in de wetenschappelijke wereld, de toenemende
vraag naar innovatieve oplossingen voor urgente maatschappe-
lijke uitdagingen en het belang die regio’s spelen in de kennis- en
innovatieontwikkeling. Deze trends vragen om een multidisci-
plinaire thematische focus in het onderzoek en een gezamenlijk
onderwijsprofiel. 
In  is bovendien het rapport van de Commissie Veerman ver-
schenen, getiteld Differentiëren in drievoud: omwille van kwaliteit
en verscheidenheid in het hoger onderwijs. Dit rapport wijst op de
noodzaak van een sterkere profilering van onderzoek en oplei-
dingen van instellingen voor hoger onderwijs in de slag om 
talent en financiering. De drie universiteiten zien onderlinge
samenwerking als een goede basis om getalenteerde studenten en
academisch toptalent aan te trekken, om innovatieve bedrijven
voor de regio te interesseren en meer externe en aanvullende fi-
nanciering te werven, bijvoorbeeld bij de EU.

Hoewel elk van de drie partners een sterke internationale acade-
mische reputatie heeft op basis van eigen academische excellen-
tie, zijn zij ervan overtuigd dat bundeling van krachten noodza-
kelijk is om een plaats te verwerven tussen andere universiteiten
en regionale centra van wereldklasse. De drie instellingen bestrij-
ken een breed scala aan wetenschappelijke disciplines en vullen
elkaar op vele manieren aan. Een intensieve samenwerking biedt
mogelijkheden om het onderwijsaanbod te versterken en te ver-
breden en daarmee meer doelgroepen aan te spreken, en krachtig
bij te dragen aan de kennisontwikkeling en kennistransfer in de
regio. 
In wordt aan deze samenwerking verder inhoud en vorm ge-
geven. 



Universitair bestuur

De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling waarop
de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) en het bestuursrecht met zijn beginselen van toepas sing
zijn. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Col-
lege van Bestuur en die van de Raad van Toezicht zijn in de
WHW geregeld. De Universiteit Leiden onderschrijft de Code
goed bestuur universiteiten  van de VSNU. 

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden. De bezoldiging
van de leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van
Toezicht vastgesteld overeenkomstig het Besluit rechtspositie
leden colleges van bestuur van openbare universiteiten (Stb. ,
). Dit besluit regelt ook de ontslaguitkering. De beloning van
de individuele leden van het Col lege wordt in de toelichting op
de jaarrekening vermeld. Hun nevenwerkzaamheden behoeven
de goed keuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Van
die nevenwerkzaamheden wordt door de secretaris van de Raad
van Toezicht een register gehouden.

Binnen de Universiteit Leiden dragen de decanen (voorzitters van
de faculteitsbesturen) bij aan het bestuur van de universiteit in
haar geheel, in het bijzonder door hun deelname aan het
Bestuursberaad. Het College van Bestuur neemt belangrijke
besluiten pas nadat overleg is gevoerd in dit Bestuursberaad. De
decanen dienen in dit overleg niet op te treden als behartigers van
de belangen van hun faculteiten, maar zich primair te laten leiden
door het belang van de universiteit in haar geheel. Leden van het
Bestuursberaad waren in : prof.dr. W.J.H. Willems (Faculteit
Archeologie), prof.dr. H.W. van den Doel (Faculteit Geesteswe-
tenschappen), prof.mr. C.J.J.M. Stolker (Faculteit Rechtsgeleerd-
heid), prof.dr. Ph. Spinhoven (Faculteit Sociale Wetenschappen),
prof.dr. S.M. Verduyn Lunel (Faculteit Wiskunde en Natuurwe-
tenschappen), prof.dr. E.C. Klasen (Faculteit Geneeskunde/Leids
Universitair Medisch Centrum) en prof.dr. J. de Vries (Campus
Den Haag).

Het College van Bestuur legt door middel van het jaarverslag en
de jaar re ke ning rekening en verantwoording af over het gevoerde
beleid en beheer. Jaarverslag en jaarrekening zijn ingericht con-
form de desbetreffende mi nisteriële richtlijn. Voor het beheer
van de financiële mid delen en voor het daarmee verbonden ver-
mogensbeheer is een Treasury Sta tuut vastgesteld.

De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister be-
noemd. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is
geregeld in het Koninklijk Besluit van  september  (Stb.
). 

De Raad van Toezicht heeft gedragsregels vastgesteld die in acht
moeten wor den genomen in het verkeer tussen de Raad van Toe-
zicht en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bespreekt
ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College
van Bestuur, zijn eigen functioneren. Tevens bespreekt de Raad
zowel het functio neren van het College als dat van de individu-
ele bestuurders en de conclusies die daaraan worden verbonden.
Een regeling van de interne werkwijze is in de gedragsregels op-
genomen.

De gedragsregels voorzien verder in een Auditcommissie en in
een Commissie voor personele zaken. De belangrijkste taken van
de Commissie voor personele zaken betreffen de selectie, de pe-
riodieke beoordeling en de voorbereiding van het te voeren per-
soneelsbeleid, waaronder het bezoldigingsbeleid voor de leden
van het College van Bestuur. 
Voor de Auditcommissie heeft de Raad van Toezicht spelregels
vastgesteld. De externe accountant wordt ingevolge de WHW be-
noemd door het College van Bestuur. Bij de Universiteit Leiden
geschiedt deze benoeming niet dan na vooraf verleende instem-
ming van de Raad van Toezicht. De externe accountant woont
doorgaans de halfjaarlijkse vergaderingen van de Auditcommis-
sie bij. Hij woont ook de vergadering van de Raad van Toezicht
bij waarin wordt gesproken over zijn verslag en waarin over de
goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
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Faculteiten

Expertisecentra

Raad van Toezicht

Archeologie

LUMC1)/Geneeskunde

Overige O&O-instellingen

College van Bestuur
Universiteitsraad

Vice-Voorzitter Rector Magnificus
en Voorzitter

Vice-Rector 
Magnificus

Bestuursbureau

Campus Den Haag

Geesteswetenschappen

Sociale Wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Wiskunde en Natuurwetenschappen

ICLON

Studenten en Onderwijszaken (SOZ)

Leiden University Research and 
Innovation Services (LURIS)2)

Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)

Vastgoed

ICT Shared Service Centre (ISSC)

Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
(VGM) 2)

Bestuursberaad College voor Promoties/
Raad van Decanen

1)  De Faculteit Geneeskunde vormt samen met het Academisch Ziekenhuis Leiden 
  het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
2)  In samenwerking met het LUMC

Leidse Studentenraad

Organigram
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De uitvoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuurs-
organisatie heeft aan de Universiteit Leiden geresulteerd in een
stelsel van ongedeelde medezeggenschap: de Universiteitsraad en
de faculteitsraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en
voor de helft uit studenten. Daarentegen is sinds het onderbren-
gen van de Faculteit Geneeskunde en het Academisch Ziekenhuis
Leiden in het Leids Universitair Medisch Centrum, de faculteits-
raad van de Faculteit Geneeskunde vervangen door de onderne-
mingsraad en de studentenraad van het LUMC.

De samenstelling van de raden wordt bepaald door verkiezingen.
Studenten worden telkens verkozen voor een periode van één, en
personeel voor een periode van twee jaar. De leden van de Uni-
versiteitsraad en faculteitsraden worden verkozen volgens een
lijstenstelsel. Uitzonderingen hierop zijn de personeelsgeleding
van de faculteitsraad Geesteswetenschappen en de gehele facul-
teitsraad Archeologie. Daar wordt gebruik gemaakt van een per-
sonenstel met een enkelvoudige overdraagbare stem. 

De verkiezingen voor de Universiteitsraad (studenten- en perso-
neelsgeleding) hebben in  voor de achtste maal plaatsgevon-
den via internet. De opkomst bij de verkiezingen is met om en
nabij de  procent voor de personeelsgeleding en  procent
voor de studentengeleding gering gebleven.

Om de leden van de medezeggenschapsraden voor te bereiden op
hun raadswerk, vindt jaarlijks in september een scholingsdag
plaats. Dan worden diverse onderwerpen die van belang zijn
voor de medezeggenschap behandeld. Ook dit jaar namen veel
raadsleden deel aan de scholingsdag.

De Universiteitsraad is in  negentien maal in formele verga-
dering bijeengekomen, waarvan negen maal met het College van
Bestuur. Daarnaast hebben enkele informele overleggen tussen
Raad en College plaatsgevonden, evenals overleg met de Raad
van Toezicht. 

Dit Raadsjaar was er sprake van nieuwe elementen en procedu-
res in de Universiteitsraad. Op het gebied van functionele samen-
werking zijn respectievelijk de studentenpartijen BeP en LVS als-
ook de SGL en CSL samengegaan in twee combinatiefracties. De
positie van de voorzitters van de Raadscommissies is versterkt en
het woordvoerderschap is ingevoerd als procedureel middel tij-

dens vergaderingen. Daarnaast is extra aandacht geschonken aan
de communicatie van de medezeggenschap naar buiten toe: deze
is aangescherpt en gemoderniseerd. Niet alleen is de website in-
zichtelijker gemaakt en voorzien van een nieuwsrubriek, ook zijn
Raad en Raadsleden te vinden op social media als Facebook en
Twitter. Tenslotte zijn positie en toekomst van de medezeggen-
schap in beide geledingen besproken op speciaal daartoe georga-
niseerde discussiebijeenkomsten.

Naast behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen als
de kadernota, het jaarverslag, de begroting en de bestuurlijke fi-
nanciële rapportages, heeft de Raad in  aandacht besteed aan
de reorganisaties in de kolommen Strategische Communicatie &
Marketing, Internationalisering en de ICT-diensten. Daarnaast
zijn diverse andere onderwerpen aan de orde geweest, onder an-
dere op het gebied van huisvesting, onderwijskwaliteit, studie-
rendement en onderzoek. 

De samenstelling van de Universiteitsraad was per  september
 als volgt:
■ Mw. L.J. Blanken
■ Dhr. J.O. Bogaard
■ Mw. D. Dekkers – per januari opgevolgd door mw. F.F. Bodrij
■ Dhr. T.M. Fleur
■ Dhr. D.H.J.H. Hoitink
■ Dhr. E.J.M.A. van Hoof
■ Dhr. M.H.K. Jansen
■ Dhr. H.J.R. Kaptein
■ Dhr. P.F.J.M. de Kuijer
■ Dhr. A. Liemburg
■ Dhr. A.P. Maaskant
■ Mw. J. Mioch
■ Mw. F.M. Spieksma
■ Mw. M.M.A.M. Suijten
■ Dhr. P.G.E.I.J. van der Velde
■ Dhr. C.J. Verduin
■ Griffier: mw. M.J.A. Stol

Dhr. J. Veen
Voorzitter Universiteitsraad

Universiteitsraad - medezeggenschap
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Externe blijken van erkenning

■ Prof.dr. Rudi Westendorp
Hoogleraar Ouderengeneeskunde LUMC
Honorary Doctor of Medicine aan de Universiteit van New-
castle

Eredoctoraten voor Leidse hoogleraren

■ Prof.mr. Guus Heerma van Voss 
Hoogleraar Sociaal recht
Eredoctoraat van de University of Miskolc in Hongarije. Dit
eredoctoraat bevordert de uitwisseling tussen staf en studen-
ten van de Universiteit van Miskolc met Leiden

Leidse eredoctoraten

■ A.S. Byatt (Dame Antonia Susan Byatt, Hon. DLitt), Engelse
schrijfster, vanwege haar oeuvre als romanschrijfster en acade-
mica en haar banden met Nederland en Leiden

■ Prof.dr. Antonio Damasio, Portugees neuroloog en schrijver,
vanwege zijn fundamenteel onderzoek naar neurale systemen
die ten grondslag liggen aan emoties en cognities

■ Prof.dr. Reinhard Genzel, Duits astrofysicus, vanwege zijn
baanbrekend onderzoek op het gebied van de infrarood- en
submillimeter-astronomie

NWO – persoonsgebonden subsidies

Spinozapremie
De Spinozapremie van NWO is de meest prestigieuze weten-
schappelijke prijs in Nederland en bedraagt , miljoen euro. In
 waren drie van de vier laureaten Leidse hoogleraren. 
■ Prof.dr. Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale psychologie van
de organisatie

■ Prof.dr. Marijn Franx, hoogleraar Extragalactische sterren-
kunde

■ Prof.dr. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde

Vernieuwingsimpuls
In  is een groot aantal Leidse onderzoekers erin geslaagd een
subsidie uit de NWO Vernieuwingsimpuls te verkrijgen. Met
deze subsidie krijgen creatieve, excellente onderzoekers de moge-
lijkheid een aantal jaren vernieuwend onderzoek naar keuze te
doen. Het programma beoogt de doorstroom bij wetenschappe- 
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Koninklijke onderscheidingen

■ Drs. Fred Bakker
Voormalig instituutsmanager Mathematisch Instituut
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

■ Ir. Maarten le Clercq
Raad van Bestuur LUMC
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

■ Prof.mr. Robert Feenstra
Emeritus hoogleraar Romeins recht
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

■ Prof.dr. Jo Hermans
Emeritus hoogleraar Natuurkunde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

■ Prof.dr. Cees van den Hondel
Hoogleraar Moleculaire microbiologie
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

■ Prof.dr. Femke Juffer
Bijzonder hoogleraar Studie van Adoptie, wegens de Vereni-
ging Wereldkinderen te Den Haag
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

■ Prof.dr. Ton van Raan
Hoogleraar Kwantitatief onderzoek naar de ontwikkeling van
wetenschap en technologie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

■ Prof. Frans de Ruiter 
Hoogleraar in de Kunsten en directeur van de Academie der
Kunsten aan de Universiteit Leiden
Erekruis Huisorde van Oranje

■ Prof.dr. Jan Schmidt
Hoogleraar Natuurkunde
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

■ Dr. Peter van Zonneveld
Opleiding Nederlandse taal en cultuur
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Buitenlandse onderscheidingen

■ Prof.dr. Henk Wesseling 
Emeritus hoogleraar Algemene geschiedenis 
Commandeur de la Légion d’Honneur



lijke onderzoeksinstellingen te bevorderen en richt zich met drie
subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke
carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (erva-
ren) en Vici (professorabel). 

Vici 
In de ronde van  kreeg één Leidse wetenschapper een Vici-
subsidie om een eigen groep te beginnen. In totaal kende NWO
er  toe. Het Leidse aandeel bedroeg dus  procent. De omvang
van de subsidie is maximaal , miljoen euro.
■ Prof.dr. Dirk Bouwmeester (Leids Instituut voor Onderzoek in
de Natuurkunde)

Vidi
Bij de Vidi-subsidies gingen  van de  toekenningen naar Lei-
den, waarmee het Leidse aandeel op  procent komt. Elke onder-
zoeker krijgt maximaal . euro waarmee hij of zij vijf jaar
lang een nieuwe onderzoekslijn kan ontwikkelen of een eigen
onderzoeksgroep kan opbouwen. 
■ Dr. Peter van Aelst (Instituut voor Politieke Wetenschap)
■ Dr. Andre Parnachev (Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde)

■ Dr. Trui Steen (Instituut voor Bestuurskunde)
■ Dr. Magnus Palmblad (LUMC, Parasitologie)
■ Dr. Carsten Stahn (Instituut voor Publiekrecht)
■ Dr. Gisela Terwindt (LUMC, Neurologie)

Veni
De Universiteit Leiden heeft in   van de  Veni-subsidies
gekregen (bijna  procent). De subsidie bedraagt maximaal
. euro per onderzoeker. Deze kan hiermee gedurende drie
jaar ideeën ontwikkelen en onderzoek doen.
■ Dr. Nadine Akkerman (Instituut voor Culturele Disciplines,
Engels)

■ Dr. Susanna de Beer (Instituut voor Culturele Disciplines,
Grieks/Latijn)

■ Dr. Eric de Brabandere (Instituut voor Publiekrecht)
■ Dr. Myrra Carstens (Leiden/Amsterdam Center for Drug 
Research)

■ Dr. Renzo Duin (Archeologie)
■ Dr. Alex Geurds (Archeologie)
■ Dr. Berna Güroglu (Instituut voor Psychologie)
■ Dr. Mathias Hass (Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek)
■ Dr. Laura Heitman (Leiden/Amsterdam Center for Drug 
Research)

■ Dr. Wolfgang Löffler (Leiden Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde)

■ Dr. Benjamin Oppenheimer (Sterrewacht Leiden)
■ Dr. Paramaconi Rodríguez Pérez (Leids Instituut voor Che-
misch onderzoek)

■ Dr. Daniël Pijnappels (LUMC, Hartziekten)
■ Dr. Sjeng Scheijen (Instituut voor Culturele Disciplines, Sla-
visch)

■ Dr. Lee Seymour (Instituut Politieke Wetenschap)
■ Dr. Wiep Klaas Smits (LUMC, Medische microbiologie)
■ Dr. Machteld Tiemessen (LUMC, Immunohematologie)
■ Dr. Christian Tudorache (Instituut Biologie Leiden)
■ Dr. Justyna Wubs-Mrozewicz (Instituut voor Geschiedenis)

Mozaïek
Het aantal Mozaïeksubsidies dat dit jaar naar Leiden ging is ver-
geleken met andere universiteiten bovengemiddeld hoog:  van
de  ( procent). Het doel van het Mozaïekprogramma is om
meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap
te laten instromen. Ze ontvangen een promotiebeurs van
. euro.
■ Drs. Marc Engels (LUMC, Cardiologie)
■ Drs. Verena Ly (Leiden Institute of Brain and Cognition)
■ Mr. Jasmina Mački (Rechtsgeleerdheid, interdisciplinair)
■ Drs. Ali Al Tuma (Instituut voor Geschiedenis)

Aspasia
Het Aspasia-programma is gekoppeld aan de Vernieuwingsim-
puls en heeft tot doel het aantal vrouwelijke universitair hoofd-
docenten (UHD’s) en hoogleraren te vergroten. Aspasia-premies
worden door NWO toegekend aan Colleges van Bestuur die
vrouwelijke Vidi- en Vici-laureaten binnen een jaar na de subsi-
dietoekenning doen bevorderen tot UHD of hoogleraar. Vanaf
 geldt een nieuwe bestedingsvoorwaarde: minimaal de helft
van de premie moet besteed worden aan beleid dat de doorstro-
ming van vrouwen aan de instelling bevordert. De andere helft
van de premie kan aan het onderzoeksbudget van de kandidaat
worden toegevoegd. In werd aan één Leidse vrouwelijke lau-
reate van de Vernieuwingsimpuls  bevordering toegezegd en
zij ontving dan ook een Aspasia-premie: 
■ Dr. Annemieke Aartsma-Rus
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Rubicon
Pas gepromoveerde onderzoekers kunnen met de Rubiconsubsi-
die onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse
onderzoekers kunnen voor onderzoek naar Nederland komen. 
■ Dr. Stanley Lai (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuur-
kunde), voor twee jaar naar de University of Warwick (GB)

■ Drs. Jan Willem van de Meent, voor anderhalf jaar naar de Co-
lumbia University of New York (VS)

■ Drs. Stefan Willems (LUMC, Pathologie), voor twee jaar naar
de Harvard Medical School (VS)

■ Dr. Irene Bueno, Università degli Studi di Firenze (Italië),
twintig maanden bij het Instituut voor Godsdienstweten-
schappen

NWO-promotieplaatsen in de geesteswetenschappen
De komende vijf jaar stellen NWO en het Regieorgaan Geestes-
wetenschappen gezamenlijk  miljoen euro beschikbaar voor
promoties in de geesteswetenschappen. Er vinden vijf jaarlijkse
landelijke rondes plaats van elk  fte aan promotieplaatsen. Bij
het verwerven van promotieplaatsen uit het NWO-programma
Promoties in de Geesteswetenschappen deed de Universiteit
Leiden het zeer goed: van de  fte werden er , aan Leiden toe-
gekend.

ERC-Grants

ERC-Grants zijn persoonsgebonden subsidies die worden toege-
kend door de European Research Council (ERC).

ERC Starting Independent Researcher Grants
ERC Starting Independant Researcher Grants gaan naar excel-
lente onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen jaar
geleden zijn gepromoveerd. Zij kunnen een eigen groep opzetten.
De subsidie bedraagt maximaal , miljoen euro.
■ Prof.dr. Eveline Crone (Instituut voor Psychologie)

ERC Advanced Grants
ERC Advanced Grants zijn bedoeld voor excellente gepromo-
veerde onderzoekers die minimaal negen jaar geleden zijn gepro-
moveerd en die met een subsidie vernieuwend onderzoek gaan
doen. De subsidie bedraagt maximaal , miljoen euro.
■ Prof.dr. Joost Frenken (Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde)

■ Prof.dr. Frank den Hollander (Mathematisch Instituut)

Marie Curie-subsidies

Het Marie Curieprogramma is bedoeld om de mobiliteit en car-
rière-ontwikkeling van onderzoekers te stimuleren gedurende de
hele loopbaan en om de wetenschappelijke kennis in Europa te
bevorderen. Er zijn verschillende subsidies voor verschillende
fasen in de ontwikkeling als onderzoeker. Vijf Marie Curie-sub-
sidies gingen naar jonge Leidse onderzoekers.
■ Dr. Bela Bode (Leids Instituut voor Chemisch onderzoek)
■ Dr. Michele Pavanello (Leids Instituut voor Chemisch onder-
zoek)

■ Dr. Susanne Fenz (Leids Instituut voor Onderzoek in de Na-
tuurkunde)

■ Dr. Stefan Semrau (Leids Instituut voor Onderzoek in de Na-
tuurkunde)

■ Dr. Peter Zijlstra (Leids Instituut voor Onderzoek in de Na-
tuurkunde)

KNAW

Heineken Young Scientists Award
De KNAW kent elke twee jaar de Heineken Young Scientists
Award voor de Historische Wetenschap toe aan vijf jonge, excel-
lente onderzoekers, met een voorbeeldfunctie voor anderen.
■ Dr. Remco Breuker (Institute for Area Studies, Koreaans)

Akademieleden
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) heeft in   nieuwe leden gekozen. Vijf van de
nieuwe leden zijn hoogleraar in Leiden. De in totaal ruim twee-
honderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande
wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het
wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe Leidse leden zijn: 

Bij de afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswe-
tenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijweten-
schappen) 
■ Prof.dr. Albert de Jong, hoogleraar Vergelijkende godsdienst-
wetenschappen,

■ Prof.dr. Maarten Mous, hoogleraar Afrikaanse taalkunde
■ Prof.dr. Kitty Zijlmans, hoogleraar Geschiedenis en theorie
van de beeldende kunst van de nieuwste tijd

[  ]
















 












 







 






Bij de afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige we-
tenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschap-
pen) 
■ Prof.dr. Christine Mummery, hoogleraar Ontwikkelingsbiolo-
gie 

De Jonge Akademie
Het programma De Jonge Akademie heeft tot doel jonge onder-
zoekers actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten
het eigen specialisme. De jonge onderzoekers worden aangemoe-
digd visies te ontwikkelen op de toekomst van het eigen vakge-
bied en aangrenzende vakgebieden en op het te voeren weten-
schapsbeleid. 
De Jonge Akademie selecteerde in  tien nieuwe leden, waar-
van twee onderzoekers van de Universiteit Leiden. 
■ Prof.dr. Roberta D’Alessandro (Italiaanse taalkunde)
■ Dr. Beatrice de Graaf (Moderne geschiedenis)

Programma Akademiehoogleraren
De KNAW benoemde in  vier nieuwe Akademiehooglera-
ren. Bij de laureaten was geen Leidse onderzoeker.

[  ]
















 












 







 






Onderwijs

Inleiding

Volgens het huidige strategische plan van de Universiteit Leiden,
Inspiratie en Groei, zijn speerpunten van het universitaire beleid:
de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, het bevorde-
ren van studiesucces en excellentie, en de internationalisering
van onderwijs. Vanuit deze speerpunten is in  aan de vol-
gende thema’s gewerkt:
■ Vernieuwing en uitbreiding van het opleidingenaanbod
■ Evaluatie en consolidatie van het minorstelsel
■ Bevorderen van excellentie
■ In- en uitstroombeleid
■ Stimuleren van de belangstelling voor bèta-opleidingen
■ Diversiteit
■ Samenwerking met het hbo
■ Bevorderen studiesucces
■ Kwaliteitszorg
■ ICT & Onderwijs
■ Internationalisering

Opleidingen

Nieuwe masteropleiding
De minister van OCW heeft ingestemd met de instelling van de
masteropleiding Industrial Ecology, die met ingang van  februari
 in het CROHO wordt opgenomen. 

Duurzame Geesteswetenschappen
Het Regieorgaan Geesteswetenschappen heeft de staatssecretaris
van OCWgeadviseerd om vanaf  jaarlijks in totaal miljoen
euro beschikbaar te stellen ter versterking van het onderwijs en
onderzoek in de geesteswetenschappen, waarvan , miljoen
euro voor de Universiteit Leiden. Onder druk van de bezuinigin-
gen heeft OCW vooralsnog niet meer dan tweederde van de ge-
adviseerde bijdrage in zijn begroting opgenomen. In  ont-
ving de universiteit vooruitlopend daarop een bijdrage van
. euro.
De extra bijdrage stelt de universiteit is staat om in te spelen op
de vergrijzing van de staf en de doorstroming van jong talent te
bevorderen, onder meer door het creëren van promotieplaatsen.
Een deel van de bijdrage wordt ingezet voor Area Studies, de be-
vordering van de studie van talen en de culturen van Brazilië,
Rusland en India en om buitenlands verblijf voor taalverwerving

mogelijk te maken. Verder maakt de extra bijdrage de ontwikke-
ling van brede portalen en flexibele bachelorprogramma’s moge-
lijk, waaronder de nieuwe Engelstalige opleiding International
Studies. 

Minorstelsel
Het minorstelsel draait inmiddels voor het tweede jaar en blijkt
redelijk succesvol. Dit kan worden geconcludeerd uit een tussen-
tijds evaluatieonderzoek dat in , een jaar na de invoering is
gedaan. Hoewel het nog te vroeg is om definitieve conclusies te
trekken, zijn de reacties overwegend positief, zowel bij studenten
die een minor hebben gevolgd als bij de opleidingen die een
minor aanbieden. Op basis van het evaluatieonderzoek worden
verdere verbeteringen doorgevoerd. In wordt het functione-
ren van het minorstelsel opnieuw geëvalueerd. 

De minor van  studiepunten is een van de mogelijkheden om
– naast keuzevakken en de academische stage – de keuzeruimte
van  tot  studiepunten in de bacheloropleiding te benutten.
Het minoronderwijs is in principe bedoeld voor derdejaarsstu-
denten. In - hebben zich ongeveer  bachelorstuden-
ten ingeschreven voor een minor. Analoog aan het landelijke
beeld, bleek ook in Leiden de educatieve minor vrij veel studen-
ten te trekken. Het minoraanbod van -was praktisch ge-
lijk aan dat van -.

Bevorderen van excellentie
Het Leids excellentieprogramma is er voor studenten die meer
willen en kunnen en bestaat uit drie onderdelen: het Pre-Univer-
sity College, het Honours College en het University College The
Hague. Voor de implementatie van het Leids excellentiepro-
gramma ontving de Universiteit Leiden in  voor de periode
- een subsidie van vier miljoen euro in het kader van het
landelijke Siriusprogramma voor het bevorderen van excellentie.

De programma’s van het Pre-University College, Honours Col-
lege en LUC The Hague bieden onderwijs vanuit dezelfde doel-
stelling: het optimaal ontplooien van individueel talent in een
academic community, een academische gemeenschap van stu-
denten en docenten. De samenhang tussen de drie Leidse excel-
lentieprogramma’s komt tot uitdrukking in gezamenlijke uit-
gangspunten voor werving en selectie, gezamenlijke training van
docenten, tutors en talentcoaches, uitwisseling van programma- 
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onderdelen, gezamenlijke onderwijsontwikkeling en de vorming
van een community waarin lezingen, debatten en masterclasses
worden gehouden.

Pre-University College
Sinds  biedt het Pre-University College (PRE) een tweejarig
programma waarin getalenteerde en gemotiveerde vwo-scholie-
ren kennismaken met wetenschap en universiteit. Het PRE staat
open voor (geselecteerde) leerlingen die afkomstig zijn van de
veertig scholen waarmee de Universiteit Leiden een PRE-samen-
werkingscontract heeft. De selectie vindt plaats op basis van een
sollicitatiebrief, een cognitieve capaciteitstest, een inlichtingen-
formulier, een aanbevelingsbrief van derden en deelname aan
een groepsdebat. Een PRE-student volgt in de laatste twee jaar
van het vwo, naast het reguliere onderwijsprogramma, gedu-
rende een middag in de week een programma dat bestaat uit vijf
onderwijsblokken die verschillende thema’s hebben en verschil-
lend van opzet zijn. Voor - hebben zich  scholieren
aangemeld waarvan er, na selectie,  zijn begonnen. 

Honours College
Per  januari  is het Honours College van start gegaan. Dit is
een universiteitsbreed excellentieprogramma voor studenten van
alle Leidse bacheloropleidingen. Het programma biedt studenten
die zich voor het programma kwalificeren, de mogelijkheid om
naast een reguliere bacheloropleiding deel te nemen aan extra
studieactiviteiten voor (minimaal)  studiepunten. Daartoe
hebben de faculteiten in totaal tien Honourstrajecten ontwikkeld
die ruimte bieden voor zowel verbreding als verdieping op het
terrein van onderwijs en onderzoek. Van de in totaal  studie-
punten zijn er vijf gereserveerd van een interdisciplinaire honours
class. Sinds  heeft de universiteit ervaring met de opzet en uit-
voering van Honours Classes, die met ingang van  aan een
nieuwe opzet van het Honours College worden aangepast. 
Begin werd het eerste cohort eerstejaarsstudenten voorlopig
toegelaten tot de oriënterende fase van het programma. Na de
oriëntatiefase aan het einde van het eerste jaar, zijn in totaal 

studenten definitief geselecteerd voor het Honours College. Zij
voldeden aan de eisen (hoge motivatie; goede studieprestaties;
propedeuse na een jaar) en zijn in september  gestart met de
volgende fase van het programma.

Leiden University College The Hague 
Voor gemotiveerde en talentvolle studenten die een voorkeur
hebben voor een brede internationale bacheloropleiding, biedt
de Leidse universiteit sinds  september  het Leiden Univer-

sity College The Hague in Den Haag aan. De oprichting van dit
LUC The Hague werd mogelijk gemaakt met behulp van subsi-
diegelden van de gemeente Den Haag, het Programma Pieken in
de Delta en het Siriusprogramma, en is onderdeel van het excel-
lentieprogramma van de Universiteit Leiden.
LUC The Hague is een initiatief van de Universiteit Leiden in
samenwerking met de gemeente Den Haag en combineert de
lange academische traditie van de Leidse universiteit met de
internationale context van Den Haag.
Excellente studenten kunnen bij het LUC The Hague een drieja-
rige Engelstalige bacheloropleiding volgen die is opgezet volgens
het concept van Liberal Arts & Sciences. Het centrale thema in
LUC The Hague is Global Challenges. Dat wordt onderverdeeld
in Peace, Justice en Sustainability. Studenten volgen een verplicht
programma dat hen introduceert in deze thema’s en hen rele-
vante academische vaardigheden aanleert. Global Citizenship
wordt ontwikkeld in speciale cursussen over taal, wereldlitera-
tuur en kunst. Specialisatie vindt vooralsnog plaats in vijf inter-
disciplinaire majors en optionele minors. Het onderwijs wordt
gegeven in kleine groepen (maximaal  personen), om persoon-
lijke aandacht, ontwikkeling en begeleiding te waarborgen. Het
programma biedt volop mogelijkheden om eigen interesses te
volgen. Een tutor helpt de student bij het maken van keuzes. Alle
studenten sluiten hun opleiding af met een bachelor’s thesis.

LUC The Hague biedt een combinatie van studeren, wonen en
sociale en maatschappelijke activiteiten. Het College is tijdelijk
gehuisvest aan het Lange Voorhout. In  is samen met de
stichting DUWO, de oudste en grootste studenthuisvester in
Nederland, in de nabijheid van station Hollands Spoor in Den
Haag, een (tijdelijk) wooncomplex voor de studenten gebouwd.
LUC The Hague wordt in , inclusief huisvesting, definitief
gevestigd in nieuwbouw aan het Anna van Buerenplein in Den
Haag, nabij het Centraal Station. 

In september  is het LUC The Hague gestart met  studen-
ten die werden geselecteerd uit ruim  aanmeldingen. Van de
geselecteerde studenten is  procent afkomstig uit het buiten-
land, verdeeld over  nationaliteiten. De planning is dat binnen
vier jaar, zodra de definitieve vestiging aan het Anna van Bueren-
plein daar de ruimte voor biedt, het aantal studenten oploopt tot
tweehonderd studenten per jaar.

Leiden Leadership Programme
Met ingang van  wordt het excellentieprogramma uitgebreid
met het Leiden Leadership Programme, dat excellente studenten
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naast hun reguliere masteropleiding de mogelijkheid biedt lei-
derschapskwaliteiten te ontwikkelen. Dit programma is een aan-
vulling op het bestaande aanbod voor studenten in de master-
fase. Het Leiden Leadership Programme verrijkt de al bestaande
mogelijkheden om te excelleren in de masteropleiding. 
Het Leiden Leadership Programme is extra-curriculair en heeft
een omvang van  studiepunten. Studenten worden er voor ge-
selecteerd. De universiteit werkt in dit programma nauw samen
met ongeveer vijftien organisaties en bedrijven, waaronder de ge-
meenten Leiden en Den Haag, AkzoNobel, Rabobank, Oxfam
Novib, TNT en de Rijksoverheid. In het eerste jaar worden vijftig
studenten toegelaten. De bedoeling is dat het aantal studenten
binnen vier jaar oploopt tot honderd per studiejaar. 

HOPE-programma
Het Holland Program on Entrepreneurship (HOPE) is een geza-
menlijk project van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU
Delft en de Universiteit Leiden. Doel van het project is bewust-
wording van het ondernemerschap als optie te stimuleren door
hieraan aandacht te besteden in het onderwijs en in extracurri-
culaire activiteiten. De deelname van de Universiteit Leiden richt
zich in de eerste plaats op onderzoeksgerelateerd ondernemer-
schap: het realiseren van nieuwe bedrijvigheid op basis van kan-
sen en mogelijkheden die voortvloeien uit onderzoek, met name
in de natuurwetenschappen.
Voor de bewustwording van ondernemerschap werkt HOPE
samen met het Science Career Event (BètaBanenMarkt). Andere
activiteiten die HOPE met inbreng van de Universiteit Leiden
organiseert zijn de Global Entrepreneurship Week, de ABN
AMRO Summerschool, de Entrepreneurship Annotation Week
en de Entrepreneurial Study Trip naar Boston. 
In  zijn  studenten gestart met de in het kader van HOPE
ontwikkelde minor Science & Research-Based Business en  met
de minor Business and Entrepreneurship. Ongeveer  Leidse
studenten hebben deelgenomen aan de diverse mastercursussen
op het gebied van science- en research-based business, bijvoor-
beeld aan de pilot voor de nieuwe cursus RBB Opportunities en
aan de onder auspiciën van de TU Delft georganiseerde cursus
Starting New Ventures. 

Instroom, doorstroom, uitstroom

Instroom
De universiteit wenst haar marktaandeel te vergroten, echter al-
leen onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs blij-
vend kan worden gegarandeerd. Dit betekent dat de numerus

fixus die geldt voor diverse opleidingen, gehandhaafd blijft. Wel
is bij enkele opleidingen de instroomcapaciteit binnen de fixus
gewijzigd: bij de voltijdopleiding Rechtsgeleerdheid van  naar
 studenten, bij de deeltijdvariant van  naar maximaal  en
bij de voltijdopleiding Criminologie van  naar . Bij de deel-
tijdvariant Criminologie werd de capaciteit van maximaal  ge-
handhaafd. Bij andere opleidingen bleef de capaciteit gelijk:
Psychologie: voltijd  studenten, deeltijd ; Geneeskunde: vol-
tijd ; Biomedische Wetenschappen: voltijd . 

Het is om meerdere redenen belangrijk dat de Universiteit Leiden
aantrekkelijk is voor goed presterende studenten; van dit type
studenten gaat een kwaliteitsverhogende impuls uit en medestu-
denten kunnen zich aan hen optrekken. Om de instroom van dit
type studenten te bevorderen biedt Leiden verschillende pro-
gramma’s aan voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit
het vwo, zoals het Lapp-Top programma en het Pre-University
College. Leerlingen bijvoorbeeld, die het Pre-University College
succesvol afronden komen in aanmerking voor decentrale selec-
tie bij Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Criminolo-
gie, Rechtsgeleerdheid en Psychologie. Dat wil zeggen dat zij op
basis van lokale criteria kunnen instromen in de Leidse opleidin-
gen waarvoor een capaciteitsbeperking geldt. Dit was in  ook
het geval. 

Doorstroom
De Universiteit Leiden hecht er bijzonder veel belang aan dat het
voor de ingestroomde bachelorstudenten in een vroeg stadium
duidelijk is of zij de juiste opleiding hebben gekozen. Door
middel van het Leidse Studiesysteem met bindend studieadvies
(BSA) hopen de opleidingen hierover in het eerste jaar, liefst in
het eerste semester, duidelijkheid te krijgen en de student te kun-
nen adviseren over de studievoortgang. Verbetering van het volg-
en adviseringssysteem is een permanent proces.
Leidse studenten kunnen in principe zonder selectie instromen
in de bij de vooropleiding passende doorstroommaster. Het in-
stromen in de overige masteropleidingen is veelal aan selectie ge-
bonden; toelating is afhankelijk van de vooropleiding.

Uitstroom
In  zijn de resultaten bekend geworden van de landelijk uit-
gevoerde WO-monitor betreffende de arbeidsmarktpositie van
wo-afgestudeerden, een half tot anderhalf jaar na het afstuderen.
De respons op dit onderzoek onder Leidse afgestudeerden was
bijna  procent. Van deze alumni had vrijwel iedereen een goede
positie op de arbeidsmarkt. De alumni kijken met plezier terug 
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Instroom propedeuse: bachelor en master

/ / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 3.578 3.832 3.732 4.021 3.868

Waarvan deeltijd 15% 17% 13% 5% 3%

Eerstejaarsinstroom master 2.200 2.407 2.468 2.766 2.993

Waarvan buitenlandse vooropleiding 16% 16% 16% 14% 17%

Ingeschreven studenten

/ / / / /

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 17.319 17.626 17.735 18.550 18.924

Waarvan bacheloropleidingen 10.573 10.919 11.766 12.588 12.868

Waarvan masteropleidingen 2.678 3.295 3.991 4.469 5.056

Waarvan doctoraalopleidingen 4.080 3.132 2.005 1.488 788

Waarvan artsenopleiding 299 270 264 233 212

Percentage vrouw 61% 62% 62% 62% 61%

Percentage deeltijd 15% 11% 9% 8% 6%

Eerstejaarsinstroom bachelor: man-vrouw Eerstejaarsinstroom master: man-vrouw en % buitenlands
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Ingeschreven studenten: man-vrouw Ingeschrevenen: (post)doctoraal versus bachelormastersysteem
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op hun opleiding, al zouden wat hun betreft de verbinding met
de beroepspraktijk en de voorlichting over het werkveld tijdens
de studie meer aandacht mogen krijgen.

Stimulering van de belangstelling voor 
bèta-opleidingen

Sinds  heeft het Platform Bèta Techniek in het kader van het
WO-Sprintprogramma subsidie verleend aan de Universiteit
Leiden. De doelstelling van het Bèta Platform is te zorgen voor
voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici;
Nederland heeft veel bètatechnisch opgeleiden nodig. Onze ken-
niseconomie draait op kenniswerkers en zo’n driekwart van hen
is bèta of technicus.
Het WO-Sprintprogramma bevat verschillende activiteiten die
erop gericht zijn de instroom van studenten in de bètasector te
bevorderen en ervoor te zorgen dat studenten de opleiding ook
met een diploma verlaten. Begin  kreeg de Universiteit
Leiden  miljoen euro subsidie van het platform Bèta Techniek
voor de periode tot en met . In  startte de volgende en
laatste tweejarige fase van het programma. Deze fase staat in het
teken van verduurzaming van de aanpak en de resultaten. De fi-
nanciering vanuit het Platform richt zich in deze fase op goed

presterende instellingen (financiering afhankelijk van de in-
stroom) en onder andere op de ondersteuning van arbeids-
marktrelevante initiatieven. De Universiteit Leiden heeft ook
middelen verworven uit andere stimuleringsprogramma’s van
het Platform Bèta Techniek; in  uit het Orionprogramma,
gericht op de stimulering van regionale Wetenschapsknooppun-
ten.

Net als in  heeft in  in het kader van WO-Sprintpro-
gramma in plaats van een audit een expertreview plaatsgevon-
den, vooral bedoeld om daar lering uit te trekken. Een aantal ex-
perts van zusterinstellingen hebben, samen met de Universiteit
Leiden, gezocht naar oplossingen voor een aantal vraagstukken
met betrekking tot studiesucces. 

In  is het WO-Sprintprogramma beëindigd. Aan de hand van
prestatieafspraken, die in waren opgesteld voor zowel dit als
de andere stimuleringsprogramma’s, is bepaald of de instelling in
aanmerking komt voor een extra stimuleringsbijdrage. De audit-
commissie heeft geconcludeerd dat het bèta-techniekbeleid van
de Universiteit Leiden duurzaam is en ook zonder subsidie zal
worden gecontinueerd. Op basis van de rapportage en het audit-
gesprek is ook geconcludeerd dat alle prestatieafspraken voor het
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WO-Sprintprogramma zijn gehaald. Dit resultaat heeft geleid tot
de toekenning van een extra stimuleringsbijdrage. De prestatie-
afspraken waren met name gericht op vergroting van de in-
stroom (meisjes) en een verbeterde doorstroom. Zo was bijvoor-
beeld afgesproken dat na één jaar minimaal  procent van de
studenten in het kader van het BSA een positief studieadvies zou
moeten krijgen en dat de faculteit zou streven naar een instroom
van  procent meisjes.

Verder liep in  het experiment Bètabeurzen af. Dit experi-
ment werd uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW
bij de bacheloropleidingen Life Science and Technology, Wis-
kunde en de Lerarenopleiding wiskunde. Het experiment hield
in dat studenten van de cohorten -, - en -
 bij aanvang van de opleiding een beurs van . euro in het
vooruitzicht werd gesteld als ze het (propedeuse)examen binnen
de gestelde termijn haalden. Ongeveer zestig studenten hebben
uiteindelijk een beurs ontvangen.

Naast de inspanningen om meer bèta’s af te leveren, heeft de Uni-
versiteit Leiden het Junior Science Lab opgezet om basisschool-
kinderen uit de groepen zeven en acht en middelbare scholieren
kennis te laten maken met natuurwetenschappen aan de Leidse
universiteit. In  is het aantal practica uitgebreid; ze zijn er nu
voor alle leerjaren van havo en vwo.

Diversiteit

Bij het streven naar diversiteit richt de universiteit zich op het sti-
muleren van ál het beschikbare talent, ongeacht de maatschap-
pelijke achtergrond van de student. Door middel van verschil-
lende projecten wil de Universiteit Leiden jongeren stimuleren en
ondersteunen voor wie de toegang tot en de doorstroom in het
wetenschappelijk onderwijs wat lastiger is. Dit gebeurt niet alleen
vanuit economische maar ook vanuit sociale en culturele waar-
den en motieven.

Introom, doorstroom, uitstroom
Met ondersteuning uit het Vernieuwingsfonds is in  en 

een diversiteitproject uitgevoerd als vervolg op het project Wel-
kom bij de Universiteit Leiden! dat gefinancierd werd door het mi-
nisterie van OCW.
Het diversiteitproject - was gericht op het bevorderen
van de instroom, doorstroom en uitstroom (met diploma) van
allochtone studenten. Dit impliceert ook het tegengaan van de
uitval. Belangrijk onderdeel van het project vormden de vier 

facultaire deelprojecten: Steunpunt diversiteit: POPcorner (Soci-
ale Wetenschappen), Back on Track (Archeologie), Carrièreplan-
ner (Wiskunde en Natuurwetenschappen) en Toetsing en remedi-
ëring taalvaardigheid Nederlands (LUMC). Daarnaast werd een
informatieportal ontwikkeld voor aankomende studenten, is
onderzoek gedaan naar studievoorlichting en diversiteit, en zijn
studentmentoren geworven om vwo-leerlingen te begeleiden bij
hun studiekeuze. De studenten werden bij het project en het di-
versiteitbeleid betrokken door middel van bijeenkomsten in stu-
dentenpanels.

Studiesucces
In de tweede helft van  zijn plannen ontwikkeld voor een di-
versiteitproject (-) met subsidie van OCW voor de G, de
vijf Randstaduniversiteiten. Naast de Leidse universiteit zijn dat
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht en de
beide Amsterdamse universiteiten. Het project Studiesucces door
diversiteit: van herkomst naar toekomst borduurt voort op de 
afgelopen twee projecten en bestaat uit drie deelprojecten. Deze
zijn gericht op studiekeuze, goede start/binding, en taalvaardig-
heid en communicatie. In de deelprojecten wordt ingezet op ge-
nerieke maatregelen en structurele inbedding van de resultaten
in de organisatie. Met OCW heeft de Leidse universiteit streefcij-
fers afgesproken met betrekking tot instroom, rendement en uit-
val. Deze worden nog vastgelegd in een convenant.

PSO
Voor het Programma Student-assistent Onderzoek (PSO) heeft
Leiden samen met de Universiteit Utrecht (penvoerder), de Vrije
Universiteit en de Erasmus Universiteit een subsidie van SoFo-
KleS ontvangen. Dit programma moet ervoor zorgen dat alloch-
tone studenten al vroeg bekend raken met wetenschappelijk
onderzoek: hoe werkt het, past het bij mij? Uiteindelijk moet het
programma ertoe leiden dat allochtone studenten warm lopen
voor een baan in de wetenschap. In september  is het van
start gegaan. Per deelnemende universiteit werken  student-as-
sistenten voor een periode van  maanden  dagdelen per week
aan onderzoek. 

ECHO Award
De ECHO Award is een jaarlijkse prijs van ECHO (expertisecen-
trum diversiteitbeleid) en is bedoeld voor talentvolle en maat-
schappelijk betrokken studenten van allochtone afkomst. In 

heeft rechtenstudent Mohamed Chohabi van de Universiteit
Leiden deze Award in ontvangst mogen nemen. 
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Week van de Diversiteit
In  is, net als het jaar ervoor, een Week van de Diversiteit ge-
organiseerd ( t/m  mei) waarin het internationale en multi-
culturele karakter van de universiteit centraal stond. Met allerlei
activiteiten wilde de universiteit medewerkers en studenten be-
wustmaken van de, met name culturele, diversiteit binnen en
buiten de universiteit. Veel studie- en studentenverenigingen en
de faculteiten leverden een bijdrage.

Studeren met een functiebeperking
De Universiteit Leiden wil het iedere student die instroomt met
een relevante vooropleiding mogelijk maken om te studeren.
Daarom krijgen studenten met een functiebeperking de facilitei-
ten die ze voor het studeren nodig hebben. Het College van Be-
stuur voert periodiek overleg over het universitaire beleid met
PARES, het studentenplatform van Fenestra (disability centre).
Dit overleg heeft een aantal resultaten opgeleverd. De fysieke toe-
gankelijkheid en inrichting van universiteitsgebouwen is in 

verbeterd. Daarnaast zijn op verzoek van PARES een aantal col-
leges bij verschillende faculteiten opgenomen en digitaal (Rich
Media) beschikbaar gesteld. In september  is bij de Faculteit
Sociale Wetenschappen een pilot met de faciliteitenpas gestart.
Deze pas is bedoeld voor studenten met een beperking die recht
hebben op extra onderwijsfaciliteiten en dit graag vermeld wil-
len hebben op een officieel document. De studenten die dit be-
treft zijn tevreden met de pas, al heeft niet iedere student die er
recht op heeft er een aangevraagd, en wordt er weinig naar ge-
vraagd. In  wordt de pas geëvalueerd.

Samenwerking met het hbo

Begin  heeft het College van Bestuur voor - be-
stuursafspraken met de faculteiten gemaakt om de instroom van
hbo-bachelorstudenten in de universitaire masters te vergroten.
Daarnaast is er contact geweest met de hbo’s over mogelijke
doorstroomroutes en zijn naar aanleiding van een overzicht met
mogelijke doorstroomroutes contacten gelegd tussen opleidin-
gen van het hbo en masteropleidingen van de Universiteit
Leiden.
Met name bij de faculteiten Sociale Wetenschappen (Bestuurs-
kunde), Archeologie en Rechtsgeleerdheid is nieuw premaster-
aanbod ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Bij Rechten is in 

samen met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden een
premastertraject met civiel effect opgezet dat begin  wordt
aangeboden.
Tussen de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool, Hoge-
school Leiden en Hogeschool Inholland vindt jaarlijks regulier
overleg plaats. 

Bevorderen studiesucces 
In onderstaande tabel zijn de BSA-resultaten te zien van de inge-
stroomde voltijdstudenten na één jaar. Opvallend is dat het aan-
tal positieve adviezen in vier jaar met  procent is gestegen; de ne-
gatieve zijn navenant afgenomen. Het percentage studenten dat
de propedeuse in een jaar haalt, is zelfs met  procent gestegen. 

Resultaten bindend studieadvies

BSA-adviezen voltijders na eerste studiejaar, e advies ( aug.) / / / / /

Omvang cohort 3.117 3.041 3.201 3.233 3.330

Positief 68% 71% 72% 73% 73%

Persoonlijke omstandigheden 5% 4% 4% 4% 5%

Hardheidsclausule 2% 3% 2% 1% 2%

Totaal niet-negatief 76% 77% 78% 79% 80%

Aanvullend eis 1% 1% 0% 0% 0%

Negatief 24% 22% 21% 21% 20%

Totaal bindend negatief 24% 23% 22% 21% 20%

60 studiepunten of meer behaald 33% 35% 36% 39% –
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Onderwijsrendement

/ / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 57% 65% 64% 66% 67% 2.723

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 41% 43% 39% 43% 43% 2.410

Bachelorrendement in 5 jaar 52% 54% 51% 54% 2.421

Bachelorrendement in 6 jaar 58% 60% 57% 2.465

Bachelorrendement in > 6 jaar 62% 63% 2.450

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 59% 62% 60% 64% 64% 1.602

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 73% 76% 76% 78% 1.619

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 80% 83% 84% 1.661

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 85% 87% 1.684

Bachelorrendement 
(standaardselectie, eerstejaars studenten van de instelling)

Postpropedeuserendement bachelor 
(standaardselectie, eerstejaars studenten van de instelling)
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Andere maatregelen studiesucces
Op basis van het advies van de universitaire taskforce Studiesuc-
ces zijn in  verschillende maatregelen in gang gezet om het
studiesucces te bevorderen. Uitgangspunt van het beleid is dat de
student de bachelor in drie jaar afrondt met een maximale uit-
loop van een jaar. Aan het begin van de studie zijn de maatrege-
len gericht op een goede studiekeuze en selectie op geschiktheid.
Daarna ligt het accent op het bevorderen en bewaken van de stu-
dievoortgang. Met de faculteiten heeft het College van Bestuur
bestuursafspraken gemaakt over de maatregelen die worden ge-
nomen en de streefcijfers die moeten worden gehaald. Universi-
teitsbreed is in  aan een drietal prioriteiten gewerkt: de voor-
bereiding van de invoering van het studieplan, de implementatie
van het toetsplan en de optimalisering van de studiebegeleiding. 

Studieplan: in  werd een drietal pilots uitgevoerd bij de ba-
cheloropleidingen Archeologie, Psychologie en Rechtsgeleerd-
heid. Deze pilots waren bedoeld om ervaring op te doen met de
invoering van het studieplan en om procedures uit te proberen.
Het studieplan wordt ondersteund en gemonitord met behulp
van het nieuwe studentenvolgsysteem uSis. In mei  verschij-
nen de rapportage en het advies over de universiteitsbrede imple-
mentatie van de instrumenten en procedures. 

Toetsplan: met de faculteiten is afgesproken dat met ingang van
het cursusjaar - elke bacheloropleiding over een toets-
plan beschikt. Van de faculteiten wordt verwacht dat zij met be-
hulp van dit plan per opleiding invulling geven aan de aanbeve-
lingen van de taskforce Studiesucces op het terrein van toetsen:
zo weinig mogelijk herkansingen aanbieden, formatief toetsen,
gebruik maken van compensatie indien mogelijk en bewaking
van de kwaliteit van toetsen. Voor het opstellen van het toetsplan
werd in  een universitair format opgesteld. 

Optimaliseren studiebegeleiding: in aansluiting op de aanbevelin-
gen van de taskforce Studiesucces over de optimalisering van de
studiebegeleiding, werd in  de wijze geïnventariseerd waarop
de studiebegeleiding bij de faculteiten is georganiseerd en inge-
richt. Het doel van deze inventarisatie was best practices opdoen
waarmee de studiebegeleiding verder kan worden verbeterd en
geprofessionaliseerd. De rapportage met aanbevelingen ver-
schijnt in maart .

Overige activiteiten
Naast de hiervoor genoemde prioriteiten werden in  nog an-
dere universiteitsbrede initiatieven genomen om het studiesuc-
ces te bevorderen. In het kort betreft het de volgende acties:
■ Aanpassing uniforme jaarindeling per  september : de
aangepaste jaarindeling maakt het mogelijk de studielast en de
tentamens beter over de semesters te spreiden.

■ Aansluitingsmodules: het aantal aansluitingsmodules op basis
waarvan scholieren een betere studiekeuze kunnen maken is
uitgebreid.

■ Evaluatie Leids Studiesysteem in de propedeuse: de studiebe-
geleiding tijdens de propedeuse in combinatie met het BSA is
geëvalueerd en op basis daarvan zijn verbeteracties met de fa-
culteiten afgesproken.

■ Docentprofessionalisering: op basis van de maatregelen die
zijn opgenomen in het HRM-beleidsplan wordt nu uitvoering
gegeven aan verdere professionaliseringsmogelijkheden voor
docenten. 

■ Diversiteitbeleid: er is extra aandacht voor de doorstroom van
studenten met een allochtone achtergrond en er worden di-
verse gerichte maatregelen uitgevoerd om de doorstroom van
deze groep te bevorderen (zie hiervoor).

■ Studeren met een functiebeperking: verschillende maatregelen
zijn genomen om studenten met een functiebeperking zo goed
mogelijk te ondersteunen en te accommoderen (zie hiervoor).
Met dit doel wordt momenteel een universitaire regeling op-
gesteld. In  wordt deze geïmplementeerd.

Kwaliteitszorg

Gedurende  werden de contouren zichtbaar van een nieuw,
vereenvoudigd accreditatiestelsel, waarover in  de bestuur-
lijke besluitvorming werd afgerond. Prominent element in het
nieuwe stelsel is de instellingsaudit die, bij positief gevolg, recht
geeft op een beperkt kader voor opleidingsbeoordelingen, met
meer nadruk op de inhoud van het onderwijsprogramma. Mede
met het oog op een eventuele instellingsaudit heeft de univer-
siteit onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verdere ver-
sterking van de kwaliteitszorg voor het onderwijs. In  is een
aantal acties in gang gezet om deze versterking te realiseren, zoals
de universiteitsbrede introductie van het opleidingsjaarverslag,
ondersteund door de opleidingskaart met feitelijke informatie
per opleiding.
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Ontwikkeling diploma’s: doctoraal versus bachelor-master
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Diploma’s

/ / / / /

Propedeusediploma’s 2.611 2.718 2.633 2.841 2.804

Doctoraaldiploma’s 1.754 1.202 755 494 642

Postdoctoraaldiploma’s 186 236 265 249 267

Bachelordiploma’s 1.443 1.906 1.928 2.082 2.365

Masterdiploma’s 608 1.085 1.743 1.937 2.105
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Marketing (SCM) en Academische Zaken (AZ) van het Bestuurs-
bureau. Het expertisecentrum SOZ behandelt de aanmeldingen
van buitenlandse studenten en adviseert over de toelating, be-
heert de relaties met universiteiten in het buitenland, ziet toe op
de huisvesting van internationale studenten en beheert de beur-
zen voor de inkomende en de uitgaande studenten. SOZ zorgt
ook voor de sociale ondersteuning van de internationale studen-
ten en de voorlichting aan Leidse studenten die internationale
studie-ervaring willen opdoen. De werving van internationale
studenten is belegd bij SCM en de algemene beleidsvorming op
het gebied van de internationalisering bij AZ. 

Programma Internationalisering
Sinds  wordt universiteitsbreed uitvoering gegeven aan het
Programma Internationalisering. De belangrijkste doelstelling
van het programma is het bevorderen van de buitenlandse in-
stroom in de masteropleidingen en het creëren van randvoor-
waarden om dit mogelijk te maken. Kernactiviteiten in het pro-
gramma zijn het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de
facultaire wervingsplannen, het creëren van randvoorwaarden
daarvoor, en het maken van bestuurlijke afspraken over een plan-
ning- en controlcyclus. 

Het verslagjaar vormde het afrondende jaar voor het Programma
Internationalisering. Dit jaar zijn drie prioriteiten gesteld: het
verkorten van de doorlooptijden van binnenkomende aanvra-
gen, het verbeteren van leefomgeving en sociale ondersteuning,
en de internationalisering van het curriculum. Het programma
wordt begin  opgevolgd door een nieuw werkprogramma
met een looptijd tot en met .

Kortere doorlooptijden aanmeldingen 
In  zijn de doorlooptijden van de buitenlandse aanmeldin-
gen in kaart gebracht omdat een snelle afhandeling van een toe-
latingsverzoek van een buitenlandse student zeer belangrijk is
voor het binnenhalen van deze student. Er is vervolgens bekeken
welke factoren het meest van invloed zijn op die doorlooptijden.
Op basis van deze analyse is onder meer geconcludeerd dat veel
gewonnen kan worden met complete digitalisering van het
systeem. 

In  is, na consultatie van alle belanghebbenden, een func-
tioneel ontwerp gemaakt voor een geheel digitaal aanmeld- en
toelatingssysteem voor internationale studenten, gebaseerd op
het bestaande online aanmeldsysteem oIEM. In dit vernieuwde
digitale systeem kan de student direct communiceren met de 














 













 






 




[  ]Midtermreviews
Een belangrijk element in het interne kwaliteitszorgsysteem is de
midterm review. Deze wordt door een opleiding of faculteit zelf
opgezet maar uitgevoerd door een panel van externe beoorde-
laars. De review is bedoeld om een tussenstand op te nemen in
de periode tussen twee externe visitaties. In  zijn er tussen-
tijdse beoordelingen afgerond bij de opleidingen Bestuurskunde,
Culturele antropologie, Psychologie, Pedagogische wetenschap-
pen, Islamitische theologie en de Advanced Master-programma’s
van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het College van Bestuur
heeft de uitkomsten van de midterm reviews en de aanpak van de
daarin aanbevolen verbeteringen besproken met de betreffende
faculteitsbesturen en het opleidingsmanagement. 

Onderwijsvisitaties
■ Wijsbegeerte. In  zijn de visitatierapporten over de bache-
lor- en masteropleiding Wijsbegeerte en de masteropleiding
Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied gereed ge-
komen. Het rapport over de opleidingen Wijsbegeerte was zeer
positief. Voor de masteropleiding Wijsbegeerte van een Weten-
schapsgebied zijn verbeterpunten voor de indeling van het
programma vastgesteld. Na herbeoordeling van deze laatste
master heeft de NVAO de opleidingen Wijsbegeerte opnieuw
geaccrediteerd.

■ Politicologie. In  is de onderwijsvisitatie voor de bachelor-
en masteropleiding Politicologie uitgevoerd. Het oordeel van
de visitatiecommissie was positief. Op basis hiervan heeft de
NVAO besloten tot verlenging van de accreditatie. Naar aanlei-
ding van het visitatierapport heeft de faculteit een plan van
aanpak voorgelegd dat het College van Bestuur besproken
heeft met de faculteit. 

Internationalisering

Mainstreaming internationalisering 
In het verslagjaar is de organisatie van de internationalisering
van de Universiteit Leiden grondig veranderd. De Universiteit
Leiden is overgegaan tot mainstreaming van de internationalise-
ringsactiviteiten. Dit hield in dat de internationaliseringsacti-
viteiten en het internationaliseringsbeleid zoveel mogelijk inge-
bed werden in de bestaande organisatie. Dit had tot gevolg dat
het International Office in zijn bestaande vorm werd opgeheven.

De taken van het voormalige International Office zijn in 

ondergebracht bij het expertisecentrum Studenten- en Onder-
wijszaken (SOZ) en de directies Strategische Communicatie &



universiteit en kan de student ook de voortgang van zijn dossier
precies volgen. Het systeem wordt in  in gebruik genomen.

Sociale ondersteuning 
In het verslagjaar is gewerkt aan: 
■ betere informatie over het huisvestingsaanbod voor buiten-
landse studenten; 

■ het inrichten van een procedure en het vervaardigen van draai-
boeken voor crisismanagement met betrekking tot internatio-
nale studenten in Leiden en Leidse studenten in het buiten-
land; 

■ het (meer) betrekken van internationale studenten bij de uni-
versitaire gemeenschap, bijvoorbeeld door introductieacti-
viteiten, workshops over het Nederlandse hoger onderwijs en
ondersteuning van het International Student Network; 

■ het zichtbaar maken van studentenorganisaties die zich bezig-
houden met internationalisering door gezamenlijke huis-
vesting in Plexus, het studentencentrum van de Universiteit
Leiden.

Daarnaast heeft het International Student Support Team zich in-
gezet om internationale studenten die vragen hebben te onder-
steunen en te begeleiden. Het team biedt counseling op psycholo-
gisch, juridisch en financieel vlak, workshops over aspecten van
studievaardigheden die nodig zijn in het Nederlands universi-
taire onderwijs, praktische adviezen om een thuisgevoel te doen
ontstaan op de universiteit en in Leiden, en loopbaanadvies in de
vorm van workshops over onder meer sollicitatiebrief en cv, net-
werken, en het zogenoemde zoekjaar. Dit laatste houdt in dat af-
gestudeerde buitenlandse studenten een jaar de tijd krijgen om
in Nederland een baan als kennismigrant te vinden.

Ter bevordering van de aansluiting van internationale studenten
is het e-project Acculturatie gestart. Zie voor een beschrijving in
dit jaarverslag: ICT en ondersteuning > Aansluiting en match-
ting.

Internationalisering van het curriculum en de ‘international
classroom’
De internationalisering van het onderwijs bereidt studenten voor
op de internationale arbeidsmarkt en verrijkt hun leerervaring.
Het omgaan met een divers samengestelde international class-
room stelt echter ook eisen aan docenten. Het streven om de
internationalisering van het curriculum en het leerproces te ver-
sterken kwam dit jaar dan ook vooral tot uiting in de verdere pro-
fessionalisering van docenten op dit gebied. 

Buitenlandse masterstudenten 
In  is het aantal masterinschrijvingen van buitenlandse stu-
denten verder toegenomen, namelijk met  procent. De meeste
internationale masterstudenten komen uit de EER-landen (Eu-
ropese Economische Ruimte). Hier is ook de grootste toename te
zien.

Uitwisseling 
Het aantal Leidse voltijdstudenten dat als onderdeel van hun stu-
die een periode (minimaal twee maanden) in het buitenland
heeft doorgebracht is in  gestegen van  (, procent) naar
 (, procent). Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven
aan het toenemende aantal studenten dat voor studie in Japan is
geweest. Wanneer ook de veldwerkverblijven in het buitenland
van de studenten van de Faculteit Archeologie (gemiddeld vier
tot zes weken) worden opgeteld, komt het totale aantal op 

studenten (, procent) dat in  voor studie of stage in het
buitenland verbleef. 

Het aantal studenten dat gebruik maakte van een Erasmus/LLL-
beurs (LLL: Leven lang Leren) voor studie is verder toegenomen,
zowel in studentenaantallen als in lengte van het verblijf. Iets
minder studenten ging voor een stage naar het buitenland.

Het expertisecentrum SOZ ondersteunt uitgaande studenten bij
het organiseren van een studieverblijf in het buitenland door
middel van voorlichtingsactiviteiten, brochures, websites en
spreekuren. In waren de informatiebrochures voor het eerst
ook in het Engels beschikbaar voor internationale masterstuden-
ten die in het kader van hun Leidse studie een onderdeel in het
buitenland volgden.

In december  is het project Mobility Management afgerond
dat ten doel had de mobiliteit van inkomende uitwisselingsstu-
denten beter te registreren en te beheren. In het kader van dit
project zijn de processen rondom uitwisseling, Study Abroad en
het beheer van overeenkomsten verder gedigitaliseerd en gepro-
fessionaliseerd. Faculteiten hebben met deze module inzicht in
alle overeenkomsten die de universiteit met internationale
onderwijsinstellingen onderhoudt.

Beurzen 
In  heeft de Universiteit Leiden ongeveer  bursalen mogen
verwelkomen van meer dan  nationaliteiten. Deze studenten
nemen deel aan praktisch alle studierichtingen (exchange,
bachelor, master, PhD). De scholarships zijn afkomstig uit  ver-
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schillende beursprogramma’s. De meeste bursalen hebben een
beurs van het Huygens Scholarship Programme van de Nuffic, de
Europese Commissie of van het Leiden University Excellence
Scholarship Programme (LExS) van de Universiteit Leiden. Een
aantal van deze scholarships wordt gesponsord door het Tim-
mermans-van Iperen Fonds, de Sackler Foundation, de Garanti-
Bank en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
Op  oktober  werden alle bursalen van alle beursprogram-
ma’s tijdens een borrel op het gemeentehuis verwelkomd door
burgemeester Henri Lenferink en vice-rector magnificus, Rietje
van Dam-Mieras. De LExS-bursalen werden evenals vorig jaar
tijdens de opening van het academisch jaar door de rector mag-
nificus welkom geheten in Leiden. Hieraan voorafgaand werden
zij feestelijk ontvangen door de directeur van SOZ. 

Erasmus Mundus
De Universiteit Leiden heeft in  een succesvolle, gezamen-
lijke aanvraag ingediend voor het Erasmus Mundus programma
van de Europese Commissie. Het programma Industrial Ecology
(MIND) is het product van samenwerking tussen de Universiteit
van Graz (coördinator), Chalmers University of Technology,
Universiteit Leiden/TU Delft, Waseda University, Asian Institute
of Technology en Rochester Institute of Technology, en gaat per
september  van start.
In het Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme ALGANT (wis-
kunde) waaraan de Europese Commissie in  haar goedkeu-
ring gaf, zijn in  de eerste promovendi geselecteerd. Een aan-
tal daarvan is in september in Leiden van start gegaan. 
De Universiteit Leiden neemt ook deel aan vier Erasmus Mundus
Partnerships met het Midden-Oosten (Syrië, Libanon en Jorda-
nië) en Latijns-Amerika (Brazilië, Uruguay, Paraguay, Argen-
tinië, Bolivia en Peru). In het kader van deze projecten hebben in
totaal twintig studenten, promovendi en stafleden in  een pe-
riode in Leiden doorgebracht. Eén Leidse student studeerde een
semester in Brazilië.

Bilaterale samenwerking
In  was de Universiteit Leiden voor het eerst succesvol in het
EU ICI-Education Cooperation Programme. De opleiding Kore-
aans zal vanaf  samen met vijf internationale partners (waar-
onder de Universiteit van Tübingen en Seoul National Univer-
sity) mobiliteit tussen de EU en Korea organiseren. 

Internationale samenwerking
In het verslagjaar werd het wettelijk mogelijk om een gezamen-
lijke graad (joint degree) aan te bieden. Diverse instituten en op-

leidingen zijn daarom begonnen met het verkennen van de mo-
gelijkheden om gezamenlijke programma’s op te zetten met part-
ners in het buitenland. 

Beijing Institute of Technology
In  is een start gemaakt met een double degree (van elk van de
instellingen een graad) voor de bacheloropleiding Computer
Science, samen met het Beijing Institute of Technology. Tevens
zijn er plannen voor samenwerking in de masterprogramma’s.

China Scholarship Council
In  is een nieuwe overeenkomst met de China Scholarship
Council gesloten, waardoor veelbelovende Chinese PhD-kandi-
daten in Leiden een promotietraject kunnen doorlopen. De eer-
ste geselecteerden worden in  verwacht. Gedurende het jaar
zijn verschillende overeenkomsten verlengd of hernieuwd.
Wegens het toenemende aantal studenten in de masteropleiding
Japans, die een verplicht buitenlandonderdeel kent, zijn in Azië
nieuwe overeenkomsten gesloten om deze studenten te kunnen
plaatsen.

Arabische wereld
In het verslagjaar is het Holland Arab Education Consortium 
opgericht door de universiteiten van Groningen, Maastricht,
Twente, Wageningen en Leiden. Doel is om gezamenlijk op te
trekken in samenwerking met instellingen in de Arabische
wereld. De Universiteit Leiden heeft ruime ervaring op het gebied
van de studie van Arabische taal en cultuur en de islam. Leiden
beheert ook de Nederlandse (wetenschappelijke) Instituten in
Caïro, Istanbul, Ankara en Damascus, en de in oprichting zijnde
instituten in Beirut en Amman. In  is samenwerking met een
aantal instellingen in Saoedie-Arabië verkend en dat zal in 

voortgezet worden.

Internationale samenwerkingsverbanden

League of European Research Universities – LERU
In  traden twee nieuwe leden toe tot de League of European
Research Universities, de Universitat de Barcelona en Imperial
College London. Het ledental kwam daarmee op . In de loop
van het jaar kondigde Karolinska Institutet in Stockholm aan zijn
lidmaatschap per maart  te beëindigen. De Rectors’ Assem-
bly, het hoogste orgaan van LERU, vergaderde in mei in Zürich
en in november in Londen. In  waren belangrijke thema’s
onder meer open access, research-based teaching, en de Innova-
tion Union. 
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Coïmbragroep
In  werd de Coïmbragroep opgericht, met de oudste univer-
siteiten van Europa waaronder de Universiteit Leiden. De Leidse
universiteit is binnen de Coïmbragroep onder meer actief in de
Latin America Task Force die onder voorzitterschap staat van dr.
Marianne Wiesebron (Latijns-Amerikastudies). 
De jaarvergadering van de Coïmbragroep vond in juni plaats in
Ia�i (Roemenië).

Europaeum
Het Europaeum, een netwerk dat in het begin van de jaren ne-
gentig werd opgericht en inmiddels tien leden telt, richt zich op
de studie van onder meer politiek, recht, economie, geschiedenis,
wijsbegeerte, voor zover deze richtingen betrekking hebben op
Europa. De jaarlijkse Summer School werd ditmaal in september
gehouden in Bologna, met als thema The Media, Europe and De-
mocracy.
De jaarvergadering van de Academic Council vond op  juni
plaats in Leiden. Tezelfdertijd werd in Leiden een Europaeum
Graduate Research Workshop gehouden: Migration, Political
Parties and Rhetoric in Contemporary Europe.

ICT en ondersteuning

Digitaal toetsen
Het doel van de exploratie van digitaal toetsen is het accommo-
deren van een groeiend aantal studenten en het verlagen van
werkdruk. In de eerste helft van  voerde een werkgroep
waarin het merendeel van de faculteiten participeerde, onder lei-
ding van het ICLON een behoefte-onderzoek uit naar digitaal
toetsen aan de Universiteit Leiden, resulterend in een eindrap-
port. De meest urgente behoefte die uit het onderzoek naar voren
kwam, was die aan een toetslocatie die geschikt is voor afname
van summatieve toetsen voor grote groepen studenten. Dit wordt
gezien als een voorwaarde voor het accommoderen van groei-
ende studentenaantallen en voor het regelmatig organiseren van
voortgangstoetsen. In  is een start gemaakt met de opvolging
van de aanbevelingen in de vorm van drie pilots (bij de facultei-
ten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Geesteswetenschappen)
en het verder uitwerken van een exploitatiemodel voor een flexi-
bele toetslocatie. Over zowel de pilots als het exploitatiemodel is
in maart/april  gerapporteerd. 

Aansluiting en matching
In verschillende projecten werd ervaring opgedaan met het be-
vorderen van het studiesucces van (buitenlandse) studenten
door maatregelen op het gebied van aansluiting en matching. 

Acculturatie 
Het eerste project betreft de aansluiting van buitenlandse stu-
denten. Het blijkt dat de internationale studenten vaak op twee
manieren problemen met aansluiting ondervinden: ze ontberen
voldoende voorkennis (vakinhoudelijk, taal) en ze zijn niet be-
kend met de cultuur van het Nederlandse hoger onderwijs. Dit
leidt tot studie-uitval in het eerste studiejaar. Om oplossingen te
vinden is in  in het programma Nationaal Actieplan E-lear-
ning het project Acculturatie gestart met Leiden als penvoerder.
Het project werd eind  succesvol afgesloten. Een van de
negen pilots vond plaats bij de de Leidse opleiding Pedagogiek
die een online premaster ontwikkelde en ermee proefdraaide. 

Instroom in de master
Dit is een project gericht op het instromen van de juiste student
op de juiste plek. Het werd gefinancierd in E-merge-verband
(een consortium waarin de Universiteit Leiden samenwerkt met
de TU Delft en de hogescholen van Leiden en Den Haag). Het be-
oogde resultaat was op kleine schaal ervaring op te doen met
open courseware. Dit sluit aan bij de internationale beweging
waarin steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen
open via internet delen, in navolging van het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Dit kleinschalige project heeft ge-
leid tot het project Open Courseware Leiden, dat start in februari
. In in het kader daarvan publiceren vier masteropleidingen
een substantieel deel van hun onderwijsmateriaal open online.

Aansluitingsmodule Algemene Studievaardigheden
Dit project, waarvan Leiden penvoerder is, werd gefinancierd
vanuit het SURF NAP-progamma. In  kwam de aansluitings-
module gereed. De module heeft tot doel vwo-leerlingen inzicht
te geven in de benodigde competenties voor wetenschappelijk
onderwijs, hun zelfkennis met betrekking tot de eigen competen-
ties te vergroten en hun informatie te verschaffen over wat we-
tenschappelijk onderwijs (gekoppeld aan onderzoek) precies is.
De module is in  in een landelijke pilot aangeboden aan alle
scholen met een vwo-afdeling. Het project is succesvol gebleken.
De meerderheid van de leerlingen heeft door het volgen van de
aansluitingsmodule een beter beeld gekregen van het weten-
schappelijk onderwijs. 
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[  ]Weblectures 
Weblectures kunnen bijdragen aan uitdagend onderwijs en het
vergroten van studiesucces. In  is daarom het Rich Media
Project gestart. In het najaar is een tussenrapportage uitgebracht.
In het eerste jaar zijn in totaal  weblectures opgenomen. We-
blectures worden het meest bekeken in de dagen (vlak) voor het
tentamen, en vlak voor het volgende college. Studenten blijken
zeer tevreden over de geboden weblectures. Alle faculteiten
onderschrijven de behoefte aan een dergelijke basisvoorziening.
Daarom wordt in  gewerkt aan twee aspecten: het invoeren
van dienstverlening en het experimenteren met meer didactische
toepassingen. 

Blackboard: upgrade 
In  is de Universiteit Leiden overgegaan op een nieuwe ver-
sie van Blackboard; de vorige versie was verouderd, wat ook be-
tekende dat de ondersteuning vanuit Blackboard daarvoor werd
teruggebracht. Er waren nog andere redenen om op een nieuwere
versie over te gaan: de oude versie was niet meer compatibel met
de nieuwste browsers. Daarnaast bood de nieuwe versie veel
nieuwe functionaliteiten, zoals wiki’s, blogs en mashups. Na een
uitgebreid testtraject samen met de Blackboard-coördinatoren
werd uiteindelijk besloten om niet naar de meest recente maar
naar de voorlaatste versie te upgraden. Daarom is versneld een
nieuw kort testtraject uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten
kon in het geplande weekeinde de transitie worden afgerond.
Over het geheel genomen is er tevredenheid over het verloop van
de upgrade.

Docentprofessionalisering
Bij vernieuwing waarbij ICT een rol speelt, is de rol van de indi-
viduele docent cruciaal. Inzet van ICT vraagt van docenten
nieuwe vaardigheden en inzicht in de mogelijkheden. In aanvul-
ling op de bestaande ondersteuning is er in  voor alle mede-
werkers van de Universiteit Leiden, in het bijzonder de docenten,
een online cursus beschikbaar gekomen over de toepassing van
ICT in het onderwijs. De cursus is tot stand gekomen in een
samenwerkingsverband van de vier E-merge instellingen met elf
internationale universiteiten. De productie was in handen van
Epigeum, een aan het Imperial College (Londen) gelieerd profes-
sioneel productiebedrijf. In  werd het ontwikkel- en review-
traject afgerond. In april zijn de resultaten gepresenteerd aan di-
verse stakeholders. Hierna ging een implementatieproject van
start waarbij ook de afdeling HRM betrokken werd. 

Disseminatie
In april  vond een E-running-seminar plaats: acht lopende
ICTO-projecten werden gepresenteerd aan onderwijsportefeuil-
lehouders, vice-rector magnificus Rietje van Dam-Mieras,
onderwijsbeleidsmedewerkers, ICTO-coördinatoren en andere
belangstellenden. De presentaties gaven een overzicht van de
belangrijkste ontwikkelingen die voor alle faculteiten van belang
geacht werden. Ze werden ook opgenomen en online gepubli-
ceerd op de weblectures-website. 
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Om de ontwikkeling van de gebieden verder te ondersteunen
heeft het College in de afgelopen periode bijeenkomsten met de
trekkers van de gebieden georganiseerd waarin zij hun aanpak
presenteerden aan de collega-onderzoekers van de andere profi-
leringsgebieden en de wetenschappelijk directeuren van de insti-
tuten. In  vindt een start-up evaluatie plaats om de ontwik-
keling van de gebieden verder te monitoren.

Graduate schools en promovendi-beleid

Strategische conferentie
Mede naar aanleiding van het uitkomen van het advies van de
commissie Veerman, Differentiëren in drievoud: omwille van kwa-
liteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs, heeft de univer-
siteit voor haar strategische conferentie in  gekozen voor het
thema Differentiatie en profilering in het graduate segment. Een
rode draad in het advies van de commissie Veerman is een ster-
kere profilering door instellingen en heldere keuzes ten aanzien
van hun missie. De Universiteit Leiden kent een sterk op onder-
zoek gericht profiel. De discussie over differentiatie en profiel-
keuze spitst zich dan ook vooral toe op het graduate segment
(masters en PhD), waar de betekenis van het onderzoek voor het
onderwijs het grootst is. Op de conferentie is de aandacht uitge-
gaan naar het profiel van het graduate onderwijs, de (internatio-
nale) marktpositie van de universiteit in het graduate segment
(master- en researchmasteropleidingen, en PhD), en de interna-
tionale profilering van de graduate fase en de graduate school
van elke faculteit.

Promovendi-registratie
In  is in een project een voorlopige registratie van promo-
vendi gerealiseerd om bestuurlijke rapportages mogelijk te
maken over alle promovendi, dat wil zeggen van zowel promo-
vendi met een aanstelling als promovendi zonder aanstelling.
Promovendi met een aanstelling worden daarnaast als vanouds
ook opgenomen in de personele registratie in verband met de
werkgeversverantwoordelijkheid van de universiteit. 
Voor de registratie is uitgegaan van de categorieën promovendi
zoals onderscheiden in afspraken in de VSNU (standaardgroep
conform de CAO, contractpromovendi, interne promovendi met
aanstelling bij de universiteit maar niet behorend tot de stan-
daardgroep, en buitenpromovendi). Het inschrijvingssysteem

Onderzoek

In  zijn de elf profileringsgebieden voortvarend verder ge-
gaan met onderzoeksactiviteiten, ondersteund door de middelen
die het College van Bestuur beschikbaar heeft gesteld. De gradu-
ate schools hebben voluit in de aandacht gestaan op de strategi-
sche conferentie die het College in juni hield. 
In  hebben twee externe onderzoeksbeoordelingen plaatsge-
vonden die met een bestuurlijke hantering zijn afgerond; van een
aantal visitaties uit  vond de bestuurlijke hantering in 

plaats; enkele visitaties worden in  afgerond. Verder zijn een
groot aantal interne zelfevaluaties georganiseerd. 

Profileringsgebieden onderzoek

Begin  heeft het College aan elk van de elf aangewezen pro-
fileringsgebieden in het onderzoek voor de periode  tot en
met  miljoen euro beschikbaar gesteld om de gebieden ver-
der tot ontwikkeling te brengen. De Raad van Bestuur van het
LUMC heeft besloten financieel bij te dragen aan de profilerings-
gebieden waarin het LUMC participeert. In de profileringsgebie-
den concentreert de Universiteit Leiden haar sterke onderzoek.
Uitgangspunten voor de keuze van de gebieden zijn zichtbaar-
heid van excellent onderzoek, samenwerking over disciplinaire
grenzen, maatschappelijke relevantie en versterking van de ver-
werving van externe gelden.
De maatschappelijke relevantie van de profileringsgebieden
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in thema’s als gezondheid, ge-
neesmiddelenonderzoek en preventie, hersenfuncties, de inter-
actie tussen rechtsystemen, politieke legitimiteit, taaldiversiteit,
interactie tussen culturen in de wereld, en ontwikkelingen in het
moderne Azië. 

De basis voor de subsidietoekenning ligt in plannen van aanpak
en concrete bestedingsplannen, met expertise uit verschillende
faculteiten, van door het College benoemde trekkers van de pro-
fileringsgebieden. Dat zijn allen excellente onderzoekers van de
Universiteit Leiden. Voor het merendeel van de gebieden zijn
promotieplaatsen gecreëerd of worden de middelen ingezet om
onderzoekers in de gelegenheid te stellen aanvragen voor externe
gelden voor te bereiden om de slagkracht in het gebied te vergro-
ten. Ook worden conferenties, seminars en dergelijke georgani-
seerd om onderzoekers bijeen te brengen. Tot slot zijn investerin-
gen gedaan in kostbare infrastructuur.
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voor studenten, ISIS en daaropvolgend uSis, is als tijdelijke op-
lossing gekozen voor de registratie. In  is een programma van
eisen opgesteld voor de keus van een definitief systeem in 

waarin ook de voortgang van promovendi kan worden gevolgd.
Voor de tijdelijke oplossing van de promovendiregistratie is tot
nu toe een minimumset aan gegevens vastgesteld.
In verband met toelating tot de PhD-programma’s en daaropvol-
gende registratie als promovendus is een protocol voor diploma-
waardering en -authenticiteitsvaststelling opgesteld.

Landelijke onderzoeksscholen

In december  bracht de Tripartiete Werkgroep Onderzoe-
kersopleidingen in opdracht van NWO, KNAW en VSNU haar
advies Samen Slimmer uit over een aantal knelpunten in de rela-
tie tussen landelijke onderzoeksscholen en lokale graduate
schools. Dat zijn onder meer de verantwoordelijkheid voor het
verlenen van de doctorsgraad, de opleiding en begeleiding van
promovendi, de kwaliteitszorg, en de financiering van onder-
zoeksscholen. Wat betreft het knelpunt financiering constateert
de werkgroep dat deze problemen vaak voorkomen in de alfa- en
gamma-wetenschapsgebieden waar financiële middelen bijzon-
der schaars zijn en waar ook de behoefte aan landelijke samen-
werking groot is. De conclusies van de werkgroep zijn in 

door de universiteiten aanvaard. In landelijke disciplineorganen
zijn vervolgens afspraken gemaakt over de financiering van de
onderzoeksscholen en de verdeling van penvoerderschappen.
Uitgangspunten zijn steeds geweest dat interuniversitaire samen-
werking van belang is bij het opleiden van promovendi en dat
deze vormen van samenwerking en de meer lokaal georiënteerde
graduate schools goed samen kunnen gaan.

Hererkenning onderzoeksscholen

In  is voor de onderzoeksschool N.W. Posthumus (economi-
sche en sociale geschiedenis), waarvan Leiden penvoerder is, een
hererkenningsaanvraag ingediend bij de Erkenningscommissie
Onderzoeksscholen (ECOS) van de KNAW. Ook de onderzoeks-
school Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WMTC)
heeft in  hererkenning aangevraagd. De Universiteit Leiden
is als participerende instelling verbonden aan deze school. De
ECOS neemt in  een besluit over de hererkenningen.
De ECOS heeft in  aan de onderzoeksschool Medische Ge-
netisch Centrum Zuid-West Nederland (MGC), waarvan Leiden
penvoerder is, erkenning verleend voor een periode van zes jaar. 
De door de onderzoeksscholen verzorgde promotieopleidingen

worden door de ECOS getoetst op kwaliteitscriteria voor zowel
onderzoek als onderwijs.

Graduate programme NWO

De onderzoeksschool N.W. Posthumus voor economische en
sociale geschiedenis heeft in het kader van het Graduate pro-
gramma van NWO . euro subsidie verworven voor vier
promotieplaatsen om de masterstudie en het promotieonderzoek
meer te integreren. In  hebben  graduate schools/onder-
zoeksscholen subsidie aangevraagd; tien aanvragen werden
honoreerd. Binnen de onderzoeksschool mogen (potentiële)
promovendi een eigen voorstel uitwerken, en ze beginnen daar al
tijdens hun masteropleiding mee. De onderzoeksschool heeft
hiertoe als pilot een interuniversitaire researchmasterspecialisa-
tie ingesteld met vier deelnemende universiteiten (Universiteit
Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Vrije
Universiteit). Dit programma integreert voor talentvolle studen-
ten de masterstudie en het promotieonderzoek. Selectie vindt
plaats op basis van persoonlijke kwaliteiten en het onderzoeks-
voorstel. In plaats van te werken aan een door een hoogleraar aan-
gedragen onderwerp kunen studenten hun eigen onderzoekslijn
volgen en zelf hun promotor kiezen.

Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Leiden kent sinds  een Commissie Weten-
schappelijke Integriteit waarbij iedereen een klacht kan indienen
over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit
door een medewerker van de universiteit, dan wel gepleegd bij
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit.
In  werd een klacht ingediend die door de commissie op 
inhoudelijke gronden niet ontvankelijk is verklaard. In een an-
dere casus zijn partijen onderling tot een schikking gekomen
waardoor de commissie geen uitspraak hoefde te doen. Een casus
uit  is in  aanhangig gemaakt bij het Landelijk Orgaan
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).
Sinds  heeft de universiteit de nevenwerkzaamheden van alle
medewerkers, dus ook van de wetenschappelijke staf, openbaar
en zichtbaar gemaakt op de universitaire website. De openbaar-
heid past bij de toegenomen maatschappelijke vraag naar trans-
parantie. De integriteit van de wetenschapsbeoefening verlangt
openheid over relevante belangen en het tegengaan van belan-
genverstrengeling.
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[  ] Onderzoekssamenwerking

Sectorplan Natuur- en Scheikunde
In april  heeft de Commissie Natuur- en Scheikunde haar ad-
vies over de implementatie van het sectorplan uitgebracht. In
 besloot de minister van OCW om met ingang van  januari
 een bedrag van  miljoen euro per jaar beschikbaar te stel-
len,  miljoen voor elke discipline. De commissie was gevraagd
over de besteding van deze middelen advies uit te brengen op
basis van door de instellingen ingediende plannen. De Commis-
sie heeft per instelling per discipline twee tot vijf onderzoeks-
zwaartepunten vastgesteld en geadviseerd  miljoen per jaar 
uitsluitend toe te kennen aan plannen in het kader van die zwaar-
tepunten,  miljoen voor het onderwijs, en  miljoen te verdelen
in de tweedegeldstroom. Zij bepleitte voorts een sterkere relatie
tussen onderzoek en onderwijs in het algemeen, en een directe
koppeling van de masteropleidingen met de onderzoekszwaarte-
punten in het bijzonder. 

De Commissie bleek onder de indruk van de geïntegreerde plan-
nen voor onderwijs en onderzoek van de combinaties Univer-
siteit Leiden/Technische Universiteit Delft en Universiteit van
Amsterdam/Vrije Universiteit. De staatssecretaris van OCW
heeft het advies van de commissie integraal overgenomen. 

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit
Donderdag  januari  is het Nederlands Centrum voor Bio-
diversiteit (NCB Naturalis), waarvan de Universiteit Leiden een
van de partners is, geopend met een symposium en een publieks-
manifestatie. In het Centrum worden de natuurhistorische col-
lecties van Nederland geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor
onderzoek.
Nederland wil een belangrijke bijdrage leveren om de terugloop
van biodiversiteit tegen te gaan. Daarom is besloten om de krach-
ten te bundelen. Met een eenmalige subsidie van miljoen euro
uit de aardgasbaten – de zogenoemde FES-gelden – is het NCB
Naturalis opgericht. Het Centrum is het resultaat van samenwer-
king tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amster-
dam (Zoölogisch Museum Amsterdam), Wageningen University
(Nationaal Herbarium Nederland) en het Nationaal Natuur-
historisch Museum Naturalis Leiden. In het centrum worden in
de nabije toekomst de natuurhistorische collecties die Nederland
heeft opgebouwd geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor
onderzoek, zodat de kennis over biodiversiteit verder kan worden
ontwikkeld. 

Jean Monnet Centre of Excellence
De Universiteit Leiden, Instituut Clingendael en de Haagse Ho-
geschool gaan samenwerken om de Europese integratie onder de
aandacht te brengen. De samenwerking krijgt de vorm van een
door de EU erkend en meegefinancierd Jean Monnet Centre of
Excellence. Door middel van diverse activiteiten wil het Centre de
kennis over Europa vergroten en een dialoog starten over het wat
en waarom van de Europese Unie. Deze activiteiten, waaronder
het opzetten van een website ter ondersteuning van een EU-
onderzoeksnetwerk, worden georganiseerd in de regio Den
Haag/Leiden. De academische coördinatie van het Centre of 
Excellence is in handen van Bernard Steunenberg, hoogleraar
Bestuurskunde en houder van de Jean Monnet Ad Personam
Chair in European Politics. 

Archeologie en gemeente Den Haag
De Faculteit Archeologie en de afdeling Archeologie van de ge-
meente Den Haag gaan samenwerken op het gebied van onder-
zoek en onderwijs. Wethouder Rabin Baldewsingh (Volksge-
zondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie) en decaan
prof.dr. Willem Willems ondertekenden op  augustus  de
samenwerkingsovereenkomst.

Een andere vrucht van samenwerking tussen Leiden en Den
Haag op het gebied van Archeologie betrof de e Annual Mee-
ting van de European Association of Archaeologists. Van  tot en
met  september  trad de Faculteit Archeologie samen met
de gemeente Den Haag en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op als
gastheer van het grootste Europese congres voor archeologen.
Dit congres, het visitekaartje van de European Association of Ar-
chaeologists, doet elk jaar een ander land aan en kwam nu voor
het eerst naar Nederland.

Chinees-Leidse samenwerking in Leiden Bio Science Park
Een nieuw Chinees/Nederlands bedrijf, voortvloeiend uit een
joint venture tussen de Yangtze River Pharmaceutical Group en
SU Biomedicine, vestigt zich op het Leiden Bio Science Park. Op
 mei is hierover tijdens de Nederlandse Life Sciences week op
de World Expo in Shanghai een convenant gesloten tussen het
Chinese bedrijf, het Leiden Bio Science Park en de provincie
Zuid-Holland. De Yangtze River Pharmaceutical Groep, een van
de grootste farmaceutische bedrijven van China, produceert ge-
nerieke en traditionele Chinese geneesmiddelen. SU Biomedi-



dat op  oktober  in Brussel officieel van start ging. De par-
ticipatie van het LUMC loopt via Medical Delta, waarin de uni-
versitair medische centra van Leiden en Rotterdam, en de TU
Delft nauw samenwerken met het bedrijfsleven op het gebied van
medische technologie. Het doel van het Europese consortium is
de innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. De Europese
Commissie steunt Health-TIES met een driejarige subsidie uit
het Infrastructures Programme van het e Kaderprogramma
(KP). De subsidie is bedoeld om het onderzoekspotentieel van
Europese kennisregio’s te versterken door specifieke clusters van
universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen en regionale
instellingen te steunen. Het consortium Health-TIES bestaat uit
Medical Delta, Life Science Zürich (Zwitserland), Oxford, Tha-
mes Valley (Verenigd Koninkrijk), BioCat (Catalonië) en de regio
Észak-Alföld (Hongarije). Health-TIES richt zich op de toepas-
sing van technologie in vier belangrijke ziektegebieden: hart- en
vaatziekten, oncologie, neuro-degeneratieve ziekten en infectie-
ziekten. Deze ziektegebieden passen uitstekend in het topzorg-
profiel van het LUMC.

Centre for Medical Systems Biology
Het Centre for Medical Systems Biology waarin het LUMC par-
ticipeert, won voor de tweede keer (ook al in ) de Valorisa-
tion Award van het Netherlands Genomics Initiative, ditmaal ge-
deeld met het Nederlands Kanker Instituut. De jury kon niet
kiezen tussen de twee instellingen en wees beide als winnaar aan;
zij kregen elk de helft van het prijzengeld van  miljoen euro.
Prof.dr. Gert-Jan van Ommen, hoofd van het Centre for Medical
Systems Biology (CMSB) en hoogleraar Humane genetica bij het
LUMC, nam de Award op  november  in ontvangst. De Va-
lorisation Award brengt tot uitdrukking dat de waardevolle ken-
nis die wetenschappers ontwikkelen, in samenwerking met het
bedrijfsleven ook leidt tot innovaties die ten goede komen aan de
maatschappij. 
Het CMSB in Leiden is een samenwerkingsverband van drie aca-
demische medische centra (LUMC, Erasmus MC en VUmc),
twee universiteiten (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit) en
TNO. De jury zei verrast te zijn door de complementaire bena-
dering van de twee genomics centra: ze leggen de nadruk op ver-
schillende factoren die essentieel zijn bij de oprichting en groei
van spin off-bedrijven. De centra tonen indrukwekkende resul-
taten in de vorm van bedrijvigheid. Deze variëren qua specia-
lisme van het leveren van diensten tot het ontwikkelen van the-
rapie en diagnostiek.
















 












 







 




[  ]cine, een spin-off van TNO Kwaliteit van leven, introduceert tra-
ditionele Chinese geneesmiddelen op de Westerse markt. Met be-
hulp van de joint venture betreden de bedrijven gezamenlijk de
westerse markt. In de samenwerking staan veiligheid, kwaliteit en
effectiviteit van de traditionele Chinese geneesmiddelen voorop.
In China is ook samenwerking afgesproken tussen het Leiden Bio
Science Park en het Jiangsu Life Sciences & Technology Innova-
tion Park in Nanjing. Op uitnodiging van het Jiangsu life scien-
ces park werd daartoe op  juni  een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten. 

NeCEN
Het Nederlands Centrum voor Elektronen Nanoscopie (Ne-
CEN) is een samenwerkingsverband dat zich richt op unieke
cryo-transmissie electronenmicroscopie die in staat is complexe
structuren in de cel te bestuderen. De kennis die op deze wijze
kan worden vergaard, kan grote doorbraken in de biomedische
wetenschappen bewerkstelligen.
Het NeCEN krijgt de beschikking over twee cryo-transmissie-
elektronenmicroscopen. De subsidie van , miljoen euro voor
de eerste microscoop werd in mei toegekend door NWO. Een
forse bijdrage voor de tweede microscoop kwam vervolgens uit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De
EFRO-subsidie was mogelijk vanwege co-financiering door de
provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken,
de Universiteit Leiden en de gemeenten Delft, Leiden en Rotter-
dam.
De partners die in NeCEN samenwerken zijn: Universiteit Lei-
den, LUMC, TU Delft, Erasmus Medisch Centrum, Universiteit
Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Neder-
lands Kanker Instituut, Institute for Atomic and Molecular Phy-
sics, Universitair Medisch Centrum St. Raboud, en FEI, een in-
novatief bedrijf gespecialiseerd in elektronentechnologie.
NeCEN gaat bestaan uit twee onderdelen: NeCEN Science voor
wetenschappelijk onderzoek en NeCEN Open Access, een open
faciliteit voor bedrijven. De EFRO-subsidie is vooral toegekend
voor het bedrijfsgerichte onderdeel. Door NeCEN zullen dus niet
alleen wetenschappers nieuwe kennis ontwikkelen; bedrijven
kunnen deze kennis toepassen in hun technologie en product-
ontwikkeling. 

Onderzoekssamenwerking LUMC

Health-TIES-consortium
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een van de
participerende centra in het Europese Health-TIES-consortium,


















 












 







 




[  ] Kwaliteitszorg

Achtergrond
Sinds  hanteert de Universiteit Leiden het Protocol Onder-
zoeksbeoordelingen Leiden, gebaseerd op het Standaard Evalua-
tie Protocol (SEP), voor de bewaking van de kwaliteit van het
onderzoek. Om de zes jaar wordt elk universitair instituut beoor-
deeld door een internationaal samengestelde commissie van
onafhankelijke deskundigen. De universiteit legt de commissie-
samenstelling standaard voor aan het desbetreffende discipline-
orgaan binnen de VSNU of andere externe deskundigen ter toet-
sing van de onafhankelijkheid en het wetenschappelijk gezag van
de commissieleden en de dekking van expertisegebieden. 
Drie jaar na de externe onderzoeksbeoordeling volgens het SEP-
protocol vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Daarbij wordt
aan de hand van een interne zelfevaluatie gekeken of het onder-
zoek zich volgens plan ontwikkelt. Voor deze evaluatie is het be-
trokken faculteitsbestuur primair verantwoordelijk.

In  is het SEP - vastgesteld. Het nieuwe protocol
vermindert de hoeveelheid werk door de beperkte omvang van
het zelfevaluatierapport en de eenvoudige procedure voor de
midterm evaluatie. Naast vermindering van de administratieve
belasting stelt het nieuwe SEP dat de focus meer moet zijn gericht
op maatschappelijke relevantie, positionering en benchmarking.
De maatschappelijke relevantie omvat de sociale, economische
en culturele relevantie van het onderzoek. Aandacht moet wor-
den geschonken aan de wetenschappelijke en maatschappelijke
kwaliteit en impact van het onderzoek, en aan valorisatiemoge-
lijkheden. Onderzoek kan bijvoorbeeld aansluiten bij vragen van
maatschappelijke partijen of effect hebben op maatschappelijke
ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de beïnvloeding van de kwa-
liteit van leven, ontwikkeling van duurzame energie, het omgaan
met verschillen tussen culturen, en besturingsvraagstukken in de
samenleving. In  is het Protocol Onderzoeksbeoordelingen
Leiden aangepast aan het nieuwe SEP-protocol. 

Faculteit Geesteswetenschappen
In  heeft het Instituut Wijsbegeerte een tussentijdse evalua-
tie uitgevoerd. Bij deze evaluatie heeft het faculteitsbestuur drie
externe deskundigen betrokken om het instituut van feedback te
voorzien met betrekking tot de prestaties in de afgelopen drie
jaar en de voornemens tot de volgende externe onderzoeksbe-
oordeling. De bestuurlijke hantering vindt in  plaats.

Faculteit Sociale Wetenschappen

Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie
In werd de externe onderzoeksbeoordeling van het instituut
Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie afgerond. Over
de resultaten van deze visitatie werd al gerapporteerd in het jaar-
verslag van . Bij de bestuurlijke hantering is met name ge-
sproken over het vormgeven van het PhD-beleid en de mogelijk-
heden voor samenwerking met instituten binnen en buiten de
faculteit.

Instituut Pedagogische Wetenschappen
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft een tussen-
tijdse evaluatie afgerond. Twee internationale deskundigen zijn
gevraagd het instituut van feedback te voorzien. Deze deskundi-
gen waren over het algemeen zeer positief over de ontwikkeling
van het onderzoeksinstituut in de afgelopen drie jaar. Zij waren
onder de indruk van de breedte van het onderzoeksterrein, van
fundamenteel tot toegepast onderzoek, en de hoge wetenschap-
pelijke kwaliteit. Ook werden enkele aanbevelingen voor verbe-
tering gedaan. Deze aanbevelingen betroffen thema’s als de
onderzoeksorganisatie, de samenstelling van de staf en de finan-
ciële situatie. Deze aandachtspunten worden betrokken bij de
voorbereidingen op de externe visitatie in .

ICLON
In  is het ICLON-onderzoek binnen het domein Teacher
Training Institutes in een landelijk georganiseerde visitatie be-
oordeeld, samen met de universiteiten van Groningen en Ut-
recht, en de twee Amsterdamse universiteiten. In  kwamen
de resultaten beschikbaar. De commissie prees de solide organi-
satie van het ICLON, de efficiënte managementstructuur en het
goed geïntegreerde onderzoeksprogramma dat naast weten-
schappelijke bijdragen permanente aandacht voor toepassingen
kent. In de bestuurlijke hantering is gesproken over het op peil
blijven van de wetenschappelijke output in relatie tot de output
van vakpublicaties, de vernieuwing van thema’s in het onder-
zoeksprogramma en mogelijkheden van samenwerking met
onderzoekers van Psychologie en Pedagogiek.

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
In  vond de externe onderzoeksbeoordeling van het Leiden/
Amsterdam Institute for Drug Research (LACDR) al plaats. Over
de resultaten van deze visitatie is gerapporteerd in het jaarverslag
van . De bestuurlijke hantering vond in  plaats. Hierbij
is met name gesproken over het op te stellen strategieplan van het



LACDR, de financiële positie van het instituut, en de kwaliteit
van de begeleiding van promovendi onder de druk van hun
groeiende aantal.

In  zijn de in landelijk verband georganiseerde onderzoeks-
visitaties van het Leiden Institue of Advanced Computer Science
(LIACS) en het Mathematisch Instituut (MI) met goed resultaat
afgerond. 

LIACS
De commissie die het LIACS beoordeelde gaf aan dat het institi-
tuut een sterk en levendig programma heeft, met een goede ba-
lans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Het PhD-pro-
gramma is goed georganiseerd en er wordt veel samengewerkt
met externe onderzoekers. In de bestuurlijke hantering is inge-
gaan op de aanbeveling van de commissie om groei in het aantal
fulltime posities te realiseren, dit om verder te kunnen verbete-
ren. Ook is het strategisch ontwikkelplan van het instituut be-
sproken. 

MI
Ondanks dat het MI een van de kleinste wiskunde-instituten in
Nederland is, concludeerde de beoordelingscommissie dat het
tot de beste behoort. De onderzoeksactiviteiten hebben een
goede focus en de beide onderzoeksgroepen zijn zeer zichtbaar.
De commissie is onder de indruk van de academische status, gro-
tendeels door het efficiënt aantrekken van staf. In de bestuurlijke
hantering is gesproken over de mogelijkheden de productiviteit
van het MI te verhogen, hierbij rekening houdend met het kleine
aantal stafmedewerkers en de niet-optimale subsidiemogelijkhe-
den voor wiskunde. Verder zijn de mogelijkheden om de samen-
werking met het LIACS te intensiveren doorgenomen.

CML
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) voerde
in  een tussentijdse evaluatie van het onderzoek uit. De resul-
taten van de zelfevaluatie werden voorgelegd aan de Vaste Com-
missie voor Wetenschapsbeoefening van de faculteit. In  be-
sloot het College van Bestuur het CML te reorganiseren en zo de
financiële problemen van het instituut op te lossen. De reorgani-
satie hield onder meer in dat het CML als instituut zou worden
opgenomen in de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
De commissie constateert dat het instituut alle aandachtspunten,
die naar voren waren gekomen bij het advies over de positione-
ring in de faculteit, voortvarend heeft aangepakt. Met behulp van
de reorganisatie heeft het instituut zich nadrukkelijk willen rich- 














 













 






 




[  ]ten op de faculteit, en de publicatiecultuur is in positieve zin ver-
anderd. Als aandachtspunt geldt nog het intensiveren van samen-
werking met instituten binnen en buiten de faculteit. 

IBL, LIC, Sterrewacht en LION
Ook het instituut Instituut Biologie Leiden (IBL) heeft in 

een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan wor-
den in  verwacht.
Het onderzoek van het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
(LIC) en de Sterrewacht zijn in  extern gevisiteerd in lande-
lijk georganiseerde onderzoeksbeoordelingen. De resultaten van
deze visitaties worden in  verwacht.
Het instituut Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
(LION) is in  begonnen met de voorbereidingen voor een vi-
sitatie in . Deze visitatie wordt ook landelijk georganiseerd.
De resultaten worden nog in  verwacht.

Rechtsgeleerdheid
In  heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid meegedaan aan de
landelijke onderzoeksvisitatie Rechtsgeleerdheid. In juli 

heeft de visitatiecommissie haar bevindingen aan de betrokken
Colleges van Bestuur aangeboden. De externe visitatie stond
voor de Leidse faculteit eigenlijk pas in  gepland omdat deze
al in  extern is beoordeeld. In  is echter besloten ver-
vroegd deel te nemen aan de landelijke visitatie omdat het de
mogelijkheid bood tot een landelijke vergelijking. 
De visitatie is uitgevoerd op basis van het SEP-Rechtsgeleerdheid
en omvatte het juridisch en criminologisch onderzoek. De com-
missie oordeelde dat de faculteit in de onderzochte periode grote
vooruitgang heeft geboekt in het stroomlijnen en optimaliseren
van het facultaire onderzoek. Het onderzoek heeft meer focus ge-
kregen en de onderlinge samenwerking en internationale oriën-
tatie zijn aanzienlijk versterkt. 
Voor de rechtswetenschappelijke sector als geheel heeft de com-
missie aandacht gevraagd voor de uiteenlopende promovendi-
aanstellingen en de wijze van registreren daarvan, en de publica-
tiecultuur, in het bijzonder waar het externe peer reviews betreft.
Deze onderwerpen worden landelijk door de gezamenlijke deca-
nen opgepakt.
In de bestuurlijke hantering van  is gesproken over het
HRM-beleid van de faculteit, in het bijzonder het promovendi-
beleid, en de positie van de verschillende onderzoeksprogram-
ma’s. In enkele programma’s worden verschuivingen van onder-
delen overwogen.


















 












 







 




[  ] LUMC
In  heeft het LUMC zijn tussentijdse evaluatie afgerond. De
zelfevaluatie is uitgevoerd door de Wetenschapscommissie van
het LUMC. In de evaluatie is rekening gehouden met de follow-
up van de in  uitgevoerde externe visitatie. Een ander aan-
dachtspunt was het scouten van jong talent, onder meer met het
oog op deelname aan NWO- en EU-subsidieprogramma’s. De re-
sultaten van de zelfevaluatie worden met de divisiebesturen en
afdelingshoofden besproken, ook met het oog op de externe
onderzoeksbeoordeling in . 

NWO-steun voor talent 

In  is een groot aantal Leidse onderzoekers erin geslaagd een
subsidie uit de NWO Vernieuwingsimpuls te verkrijgen; drie
Leidse hoogleraren wonnen de Spinozapremie.
■ Prof.dr. Naomi Ellemers geldt als een zeer productieve en in-
vloedrijke onderzoeker op haar vakgebied. Ze doet onderzoek
naar de effecten van statusverschillen tussen groepen, diver-
siteit in organisaties, en betrokkenheid en inspanning in taak-
groepen. Ze richt zich met name op het belang van sociale
identiteit voor (werk)motivatie, prestaties en innovatie in
werkteams. Andere belangrijke onderzoeksthema’s zijn het be-
lang van sociale identiteit voor minderheidsgroepen en discri-
minatie op de arbeidsmarkt.

■ Prof.dr. Marijn Franx bestudeert sterrenstelsels op grote af-
stand. Het licht van deze sterrenstelsels is zo lang onderweg ge-
weest, dat het laat zien hoe deze stelsels eruitzagen op veel jon-
gere leeftijd. Op die manier kan Franx bestuderen hoe
sterrenstelsels en het heelal veranderen in de loop der tijd. Het
licht van de verste sterrenstelsels heeft er  miljard jaar over
gedaan om de aarde te bereiken, zodat astronomen melkweg-
stelsels kunnen zien uit de periode dat het heelal minder dan 1
miljard jaar oud was.

■ Prof.dr. Ineke Sluiter richt zich in haar onderzoek op antieke
ideeën over taal en literatuur, antieke waarden en normen, cul-
turele identiteit, vrijheid van meningsuiting, en de connectie
tussen de klassieke en moderne wereld. Haar belangstelling
voor antieke ideeën over taal geeft zij ook maatschappelijke
impact bijvoorbeeld door suggesties voor opvoeding en
onderwijspraktijk. Zij heeft al eerder verschillende prijzen ge-
wonnen voor zowel haar onderzoek als onderwijs en enkele
prestigieuze lezingen gegeven.

Overige toekenningen

Distinguished Lorentz Fellow /

In  is het derde Distinguished Lorentz Fellowship toegekend
aan de Leidse hoogleraar Franse taalkunde Johan Rooryck. Het
Distinguished Lorentz Fellowship is de bekroning van en een sti-
mulans voor vooraanstaande wetenschappers die bruggen slaan
tussen de humaniora en/of sociale wetenschappen, en de natuur-
wetenschappen. De kwaliteit van het onderzoek, de interdiscipli-
nariteit en het maatschappelijk belang staan centraal voor de toe-
kenning. Aan het fellowship is een prijs van . euro
verbonden. Het fellowship is een initiatief van het NIAS en het
Lorentz Center en wordt ondersteund door de KNAW en NWO.
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Innovatie en kennisvalorisatie

LURIS

Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)
biedt de Universiteit Leiden en het LUMC ondersteuning bij de
valorisatie (het naar de maatschappij brengen) van wetenschap-
pelijke kennis en het afsluiten van contracten met derdegeld-
stroompartijen. Verder is LURIS actief op het gebied van com-
mercialisering zoals het beschermen en licenseren van kennis en
biedt zij begeleiding bij het indienen van nationale en EU-onder-
zoeksaanvragen. 

In  vierde LURIS haar -jarig bestaan met de publicatie Focus
on the Appliance of Science from Leiden waarin successen van
onderzoekers van zowel universiteit als LUMC op het gebied van
valorisatie zijn gepresenteerd. Ook worden de succesfactoren
voor valorisatie zoals (regionale) samenwerking belicht. Een
voorbeeld van succesvolle valorisatie is het werk van professor
Jacqueline Meulman. Haar groep ontwikkelt nieuwe methoden
voor data-analyse. De groep was in staat algoritmen om te zetten
in gebruiksgeoriënteerde software. Dit wekte de belangstelling
van de ontwikkelaars van het pakket SPSS (software voor statisti-
sche analyse). De Leidse groep creëert nu software voor het SPSS
CATEGORIES-pakket. De deal met SPSS was dat het intellectu-
eel eigendom in Leiden bleef en de licentierechten tegen een roy-
alty van , procent werden verkocht. 
Met de LURIS-publicatie willen universiteit en LUMC laten zien
dat zij trots zijn op de onderzoekers die hun kennis voor de maat-
schappij weten in te zetten alsook de waardevolle rol van funda-
mentele wetenschap in dit proces benadrukken. 

Internationaal gezien neemt de Universiteit Leiden samen met
het LUMC een koppositie in op het gebied van innovatie. Op be-
langrijke indicatoren voor kennisexploitatie kunnen zij zich ge-
zamenlijk meten met topuniversiteiten in de Verenigde Staten. In
september werd Leiden in de Times Higher Education Sup-
plement (THES) bovendien als eerste (ex equo) geplaatst in de
wereldwijde ranking met betrekking tot innovatie-activiteit van-
uit een universiteit.

In  werd het project Leiden Leeuwenhoek Starters afgerond.
Hiervoor werd sinds  subsidie verstrekt door het ministerie
van Economische Zaken uit het Subsidieprogramma KennisEx-
ploitatie (SKE). Met de subsidie werd onder meer het Leiden

Leeuwenhoek PreSeed Fonds (LLPF) opgericht en werden de da-
gelijkse activiteiten van LURIS rond kennisexploitatie onder-
steund. LURIS heeft, mede dankzij de gezamenlijke steun van de
besturen van Universiteit Leiden en LUMC, een enorme toename
in kennisexploitatie gerealiseerd, getuige de totale resultaten: 

nieuwe vindingen,  octrooien,  gelicenseerde technologieën,
 nieuwe bedrijven (inclusief de ondernemingen die geen steun
kregen uit LLPF) en meer dan  miljoen euro aan royalty-in-
komsten.

Kennisbescherming en kennisexploitatie 

Op het gebied van kennisbescherming en kennisexploitatie zijn
nieuwe vindingen en al lopende commercialiseringstrajecten op-
nieuw actief ondersteund. De Universiteit Leiden meldde in 

 nieuwe uitvindingen, het LUMC . Daarmee is het totale aan-
tal nieuwe vindingen iets lager dan in  en . Voor 

nieuwe vindingen werd voor het eerst octrooi aangevraagd,
waarvan  vanuit het centrale budget van Libertatis Ergo Hol-
ding. Eind  bevatte de totale actieve octrooiportefeuille voor
de Universiteit Leiden  octrooien en voor het LUMC  oc-
trooien.

Van al eerder gelicenseerde technologieën zijn er in  een aan-
tal succesvol richting marktintroductie gegaan. Technologie van
het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek heeft bijvoorbeeld
geleid tot inkomsten voor de spin-out ZoBio BV. Technologie van
het LACDR (biofarmacie) wordt verder ontwikkeld tot vrij ver-
krijgbare medicijnen door investeerders uit het Verenigd Ko-
ninkrijk. De nieuwe vindingen van  zijn afkomstig uit alle in-
stituten van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen,
waaronder een vinding van het Leids Instituut voor Onderzoek
in de Natuurkunde die de productie van de dunste en sterkste
materialen in de wereld revolutionair zou kunnen veranderen.
Ook zijn de publiek-private partnerschappen, zoals de NGI-cen-
ters en TI Pharma-projecten, in  verder uitgebreid. Dit heeft
geleid tot nieuwe vindingen als de ontwikkeling van methodolo-
gie voor het ontwerpen van efficiënte klinische studies en genees-
middelen voor ontwikkelingslanden. In een aantal gevallen
wordt overwogen spin-outs vanuit deze centra of projecten op te
richten.


















 












 







 




[  ] In  is de ondersteuning voor onderzoekers die door middel
van een spinout-bedrijf hun kennis willen vermarkten (company
formation) verder voortgezet. In totaal zijn in  elf ideeën ge-
evalueerd; dit heeft geleid tot de oprichting van de bedrijven
Maxam en Pluriomics. Verder is ondersteuning geboden bij aan-
vragen voor de Life Sciences Pre-seed Grants van ZonMw en de
Valorisation Grants van STW. In totaal werden vier aanvragen
gehonoreerd. In  namen vanuit Leiden de bedrijven Safe
Gluten en BiomimiQ deel aan de NGI Venture Challenges; helaas
vielen ze niet in de prijzen.

Het vermarkten van de patentportfolio is in  moeilijker ge-
bleken dan in voorgaande jaren vanwege de afgenomen belang-
stelling van de industrie. De huidige globale economische trends
wijzen op een verminderde belangstelling en middelen voor ver-
dere ontwikkeling van hoogrisico-vroege-technologieën van
universiteiten. Echter, de kansen zijn goed voor nieuwe medische
technologie en er is een verhoogde interesse van bedrijven bui-
ten Europa voor Leidse technologieën. Aan het einde van 

waren nog een aantal licentieovereenkomsten in onderhandeling
(voor biomarkers voor hartziekten, plant-technologie en soft-
ware). De onderhandelingen worden in  gesloten.

Intellectueel Eigendom

De rol van de bescherming van het intellectueel eigendom in
samenwerkingscontracten met externe partijen blijft erg belang-
rijk. LURIS ondersteunde in  in totaal  overeenkomsten
voor de Universiteit Leiden. Dit betrof onder meer elf material
transfer agreements,  confidentiality disclosure agreements en 

research agreements. Met het toenemend aantal overeenkomsten
dat betrekking heeft op projecten die elkaar overlappen, is het
een groeiende uitdaging om resultaten aan een individueel pro-
ject toe te kennen. Het risico op conflicten tussen research agree-
ments neemt toe. Vooral wanneer materialen of resultaten (al
dan niet van derden) in meerdere projecten worden gebruikt. Dit
wordt extra gecompliceerd omdat er niet altijd voldoende inzicht
in is waar bepaalde resultaten (en materialen) vandaan komen en
van wie ze zijn. 
In het kader van het stroomlijnen en standaardiseren van derge-
lijke samenwerkingsovereenkomsten, is de nationale samenwer-
king met andere universiteiten in VSNU- en NFU-verband ver-
sterkt. (De NFU is de Nederlands Federatie van Universitair
Medische Centra.) In  werd de directeur van LURIS afge-
vaardigd om namens VSNU en NFU deel te nemen aan de Intel-
lectual Property Task Force die zich boog over de toekenning van

miljoen euro van de FES Life Sciences and Health. In deze aan-
vraag waren diverse consortia betrokken – Cytrron II, VIRGO,
NeuroBSIK en Netherlands Initiative for Regenerative Medicine
(NIRM) enerzijds en de Stichting Life Sciences and Health (LSH)
anderszijds. Er diende een overkoepelende samenwerkingsover-
eenkomst tussen de consortia en LSH uitonderhandeld te wor-
den waarin de relatie tussen hen werd beschreven. 

NBIC II
Daarnaast was Leiden met de TU Eindhoven en het AMC na-
mens de NFU en VSNU betrokken bij de onderhandeling over de
overeenkomst van NBIC II. Deze voortzetting van het NBIC-
consortium (een NGI-center) kwam tot stand in onderhandelin-
gen met onder meer DSM en Philips. Het contract is ook ge-
bruikt door het Netherlands Proteomics Centre (NPC), eveneens
een NGI-consortium.

Voorts is LURIS actief geweest in het genereren van strategische
partnerschappen met onder meer venture capitalists, business an-
gels en patentgemachtigden om samen actiever een breder spec-
trum aan marktkansen voor nieuwe vindingen te onderzoeken. 

Leiden Consultancy Services

Vanaf mei is het aanbod van LURIS met betrekking tot kennis-
valorisatie aangevuld met Consultancy Services. Met deze nieu-
we service kan wetenschappelijke kennis, afkomstig van alle fa-
culteiten, direct verkocht worden aan bedrijven, overheden en
NGO’s.
Consultancy richt zich op projecten met een hoog wetenschap-
pelijk gehalte; meer reguliere consultancy-opdrachten kunnen
immers ook door de markt uitgevoerd worden. Daarnaast wordt
een focus gelegd op consultancy-projecten met specifieke eigen-
schappen: ze moeten de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van
de wetenschappers stimuleren en ingangen kunnen bieden voor
nieuw wetenschappelijk onderzoek, en er moet minimaal een
marktconform tarief betaald kunnen worden. 
Consultancy is een interessante aanvulling op de dienstverlening
van LURIS, omdat deze direct bijdraagt aan kennisvalorisatie. En
de tijd tussen initiëel contact en afronding van de opdracht is re-
latief kort, dit in tegenstelling tot de meer reguliere valorisatie
waarbij vaak veel tijd nodig is voor een licentie-overeenkomst,
het opzetten van onderzoekssamenwerking of een nieuwe spin
off.



Consultancy services sluit naadloos aan op Business to Science
Portal (B2SP), een project van de universiteiten van Leiden, Delft
en Rotterdam, gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland en
de gemeenten Leiden, Delft en Rotterdam. B2SP werkt actief aan
het matchen van vragen van het midden en kleinbedrijf (MKB)
met wetenschappers van de instellingen. Ingeval van een succes-
volle match kan Consultancy Services vervolgens een rol spelen
bij de definitie van het project en het bewaken van het commer-
cieel realisme.

Leiden Bio Science Park Foundation

De Universiteit Leiden is een van de stakeholders in de Leiden Bio
Science Park Foundation, naast het LUMC, de gemeente Leiden,
de provincie Zuid-Holland en de Ondernemers Vereniging Bio
Science Park. Het doel van de Foundation is om Leiden Bio
Science Park verder te ontwikkelen. Momenteel telt het Park zo’n
zeventig bedrijven met in totaal plm.  werknemers. In het
gehele Park werken zo’n  mensen. Het Leiden Bio Science
Park groeit; in  werd bijvoorbeeld begonnen met de bouw
van de nieuwe vestiging van het Japanse bedrijf Astellas dat werk
biedt aan nog eens  mensen. 
De Leiden Bio Science Park Foundation werkt ook met de uni-
versiteit en andere partners samen in het Expat Centre Leiden,
waar buitenlandse werknemers en hun gezinnen die zich in of
rond Leiden willen vestigen, alle benodigde informatie kunnen
krijgen. Gezamenlijk met de ondernemers en onderwijsinstellin-
gen in het Bio Science Park lopen diverse projecten om de af-
stemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te optimali-
seren: voor de bedrijven is de aanwezigheid van goed opgeleide
werknemers immers een van de belangrijkste vestigingsfactoren.
In samenspraak met het bedrijfsleven worden steeds meer stu-
denten in de relevante mbo-, hbo- en wo-richtingen opgeleid en
werknemers bij- of omgeschoold. De Bio Simulation Factory,
waar studenten en personeel worden opgeleid in het werken
onder Good Manufacturing Practice (richtlijnen die zijn vereist in
de farma-industrie), zal een landelijke functie vervullen. Het
Leidse deel van het Bio Science Park is inmiddels bijna vol. Dit
betekent dat aan de andere kant van de A, op het Oegstgeester
deel, verder gebouwd gaat worden, naast museum Corpus.

BioPartner Center Leiden

De Stichting BioPartner Center Leiden beoogt dienstverlening en
het beschikbaar stellen van ruimten, ontwikkelingsfaciliteiten en
middelen aan startende ondernemingen in de life sciences. Een

ander doel is groei en vernieuwing van bedrijven. In december
verscheen het rapport Monitoring growth of the life sciences com-
panies accomodated in BioPartner Center Leiden, waarin de hui-
dige status en ontwikkeling van de bedrijven die zijn gehuisvest
in BioPartner Center Leiden wordt weergegeven. De cijfers tonen
aan dat BioPartner Center Leiden op de juiste manier inspeelt op
de specifieke behoeftes van de bedrijven, zoals het bieden van de
combinatie van kantoor- en laboratoriumruimte. Er is sprake van
groei in R&D-uitgaven, het aantal medewerkers en het aantal
gehuurde vierkante meters bij startende ondernemingen.
De bouw van de nieuwe BioPartner Accelerator is bijna voltooid.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan dit project om (door)star-
tende life science-bedrijven ook in dit gebouw de benodigde fa-
ciliteiten te kunnen bieden.

Samenwerking met bedrijven

De Universiteit Leiden/het LUMC nemen deel in een groot aan-
tal al langer lopende samenwerkingsprojecten met bedrijven die
zijn gefinancierd vanuit overheidsprogramma’s als FES, EFRO,
PiD, NGI, TI Pharma, CTMM en BMM. Hierna enkele bijzon-
dere activiteiten van het Netherlands Metabolomics Centre in
. 

Netherlands Metabolomics Centre
Het Netherlands Metabolomics Centre (NMC) is een nationaal
publiek-privaat expertisecentrum waarin onder meer DSM,
Unilever, Merck, Agilent, Waters en Spark Holland participeren.
De Universiteit Leiden en het LUMC krijgen ruim  miljoen
euro subsidie van het NMC. Bij de Universiteit Leiden zijn supe-
rieure analytische meetmethoden voor metabolieten ontwikkeld
en diverse patenten ingediend om beter en kleinschaliger klini-
sche monsters te kunnen meten. Dit trekt internationaal veel be-
langstelling. De Amerikaanse National Institutes of Health en het
John Hopkins Hospital hebben in  een aantal contracten ge-
sloten met de Universiteit Leiden om klinische monsters te
meten en vervolgonderzoek te doen. 
In mei  hebben de Chinese minister van Volksgezondheid,
Chen Zhu, en de toenmalige minister van Economische Zaken,
Maria van der Hoeven, het Sino-Dutch Centre for Personalized
and Preventive Medicine geopend. Dit centrum maakt ook deel
uit van het NMC. Het onderzoek heeft nu al geleid tot een door-
braak in de subtypering van mensen met diabetes type  in een
vroege fase, op basis van een combinatie van Chinese en Westerse
diagnostische methodieken. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor
nieuwe, persoonlijke behandelmethoden van diabetes. 
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Ondersteuning bij Europese subsidie-aanvragen

LURIS ondersteunt actief de indiening van Europese subsidie-
aanvragen in het e Kaderprogramma (KP) dat van  tot
 loopt. Een van de nieuwe elementen is de European Research
Council (ERC). De ERC fungeert als een pan-Europese subsidie-
verstrekker voor excellent onderzoek. Om fundamenteel onder-
zoek te stimuleren staat haar een budget van , miljard euro ter
beschikking. 

In totaal diende de Universiteit Leiden in  in het e Kader-
programma bij de European Research Council en overige EU
programma’s  aanvragen voor een Europese subsidie in. Hier-
van werden  aanvragen gehonoreerd,  zijn nog in behande-
ling. De gehonoreerde aanvragen vertegenwoordigden een be-
drag van  miljoen euro, de aanvragen die nog in behandeling
zijn tenminste  miljoen euro. 

ERC-Grants
De universiteit Leiden is succesvol in het ERC-programma met
tot nu toe  Grants zowel voor jonge excellente onderzoekers
(Starting Grant) als voor de international erkende toppers.
Leiden verwierf zeven Advanced Grants uit drie ronden: prof.dr.
Michel Orrit, prof.dr. Marijn Franx, prof.dr. Carlo Beenakker,
prof.dr. Xander Tielens, prof.dr. Paul Brakefield. prof.dr. Joost
Frenken en prof.dr. Frank den Hollander. Inmiddels is Brakefield
naar Cambridge gegaan. 
De Universiteit Leiden heeft nu zeven laureaten met een Starting
Grant in haar gelederen. Een van de laureaten nam haar Starting
Grant uit Groot Brittannië mee naar Leiden. De laureaten zijn:
dr. Lisa Chen, prof.dr. Petra Sijpesteijn, dr.ir. Tjeerd Oosterkamp,
dr. Judi Mesman, dr.ir. Hans Kros en prof.dr. Ingrid van Biezen,
prof.dr. Eveline Crone en dr. Gijsbert van den Brink.

Marie Curie
In het kader van het populaire Marie Curie-programma zijn in
 vijf tweejarige individuele postdoc fellowships goedgekeurd
voor jonge buitenlandse onderzoekers die naar Leiden komen.
Zij gaan naar de faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen
en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Bovendien zijn twee
Marie Curie Uitwisselingsprogramma’s goedgekeurd. In 

werden geen Marie Curie Training-netwerken ingediend.

Thematisch gerichte samenwerkingsprogramma’s
Het grootste deel van het geld voor onderzoek gaat naar de the-
matisch gerichte samenwerkingsprogramma’s. Het Health-pro-
gramma is hierbij het meeste succesvol voor Leiden. In  zijn
twee Europese samenwerkingsprojecten goedgekeurd waarvan
Leiden de Europese coördinator is:
■ Academic Careers Understood through Measurement and

Norms onder leiding van prof.dr. Paul Wouters van het CWTS,
FP Science in Society-programma.

■ Building on the International Year of Astronomy: Making young
children aware of the Universe onder leiding van prof.dr.
George Miley, FP Space-programma.
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In het kader van het project E-reports is verder gewerkt aan de
totstandkoming van een zogeheten datawarehousemet gegevens
over onderwijs, financiën en personeel. Hiermee moet het voor
faculteiten en beleidsmakers eenvoudiger worden om gegevens te
verzamelen voor bijvoorbeeld visitaties en interne rapportages.

Huisvesting en vastgoed

Het universitair vastgoedbedrijf (expertisecentrum Vastgoed) is
verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid en -beheer, investe-
ringsprojecten, onderhoud en veiligheid, en vastgoedontwikke-
ling. Het jaar  is een turbulent vastgoedjaar geweest waarin
veel is gerealiseerd. Op alle werkterreinen werd een maximale in-
spanning geleverd om de gestelde doelen tijdig, volledig, binnen
de financiële begrenzingen en op een kwalitatief adequaat niveau
te realiseren. Onderstaand een beknopt overzicht op hoofdlijnen
per taak.

Huisvestingsbeleid
Ten behoeve van het Meerjarig Universitair Businessplan werd 
– uitgaande van het Instellingsplan – het Huisvestingsplan voor
de periode -, alsook het Meerjarig Investeringsplan voor
dezelfde periode opgesteld. Het laatstgenoemde plan is in-
middels door het College van Bestuur behandeld.

Investeringsprojecten
De nieuwbouwplannen voor de bèta-campus ten behoeve van de
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vormen de kern
van het Investeringsschema. In werden zowel het Ruimtelijk
Programma van Eisen als het Structuurplan voor de gehele facul-
teit (drie fasen) afgerond en is een begin gemaakt met het Voor-
lopig Ontwerp voor de eerste fase. 
De restauratie en herinrichting van de Sterrewacht tot onder-
wijsgebouw nadert zijn afronding en wordt in het voorjaar van
 opgeleverd. De officièle opening van dit monument vindt
plaats in september . 
Na de uithuizing van de bibliotheek van het Institute for History
naar de Universiteitsbibliotheek werd een belangrijk deel van het
Huizingagebouw gerenoveerd en heringericht ten behoeve van
de Faculteit Geesteswetenschappen. 
In het Reuvensgebouw werd de leeggekomen ruimte van de uit-
gehuisde bibliotheek heringericht ten behoeve van de Faculteit
Archeologie.

Infrastructuur

ICT 

Per  juli zijn alle ICT-diensten van de faculteiten en expertise-
centra ondergebracht in één nieuw ICT Shared Service Centre
(ISSC). De meeste eenheden hadden hun ICT-dienstverlening in
de afgelopen jaren al uitbesteed aan de centrale Informatise-
ringsgroep. Het proces is in  afgerond, nu ook de ICT-dien-
sten van de faculteiten Sociale Wetenschappen, Archeologie en
Wiskunde en Natuurwetenschappen opgaan in het ISSC. Dat
gaat zich vooral richten op de levering van een standaardpakket
werkplekdiensten aan medewerkers en studenten. Daarnaast
draagt het ISSC zorg voor het technisch beheer van de concern-
systemen en voor de ontwikkeling en het onderhoud van het uni-
versitaire netwerk.

Het aantal functioneelbeheergroepen voor de concern-informa-
tiesystemen is teruggebracht van zeven naar drie. 
■ De systemen voor de ontsluiting van wetenschappelijke infor-
matie en voor de registratie van het Leidse onderzoek vallen
onder verantwoordelijkheid van Universitaire Bibliotheken
Leiden (UBL).

■ De functioneelbeheertaken op het terrein van de studie- en
onderwijsondersteunende systemen zoals uSis en Blackboard
zijn bij het expertisecentrum SOZ belegd. 

■ De beheertaken voor de concernsystemen voor de bedrijfsvoe-
ring zijn bij het Bestuursbureau ondergebracht. Het gaat in het
bijzonder om SAP, ULCN voor identity management en om het
webcontent-managementsysteem Tridion. 

De afdeling Informatiemanagement van het Bestuursbureau ver-
vult taken op het terrein van het strategisch ICT-beleid, waarbij
het accent ligt op de afstemming in de universitaire informatie-
voorziening en security-beleid. Daarnaast is de afdeling verant-
woordelijk voor diverse bestuurlijke kengetallenrapportages.

In  is uSis geïmplementeerd, het nieuwe systeem voor de in-
schrijving van studenten en de registratie van studievoortgang.
Bij de invoering hebben zich de nodige problemen voorgedaan.
Er wordt samengewerkt met drie zusterinstellingen: de Univer-
siteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Uni-
versiteit van Tilburg. 

[  ]
















 












 







 





















 












 







 




[  ] Uitbreiding in Den Haag
Bij de start van het University College in Den Haag in  diende
een aantal huisvestingsfaciliteiten uiterlijk half augustus  ge-
reed te zijn: de onderwijs- en stafhuisvesting aan de Lange Voor-
hout  en de studentenhuisvesting in de vorm van  campus-
studio’s aan de Stamkartstraat/het Leeghwaterplein nabij de
Haagse Hogeschool. Met grote inzet van Vastgoedmedewerkers,
de woonstichting DUWO, de gemeente Den Haag, adviseurs,
bouwers en installateurs is het gelukt om zowel de herinrichting
van Lange Voorhout  als de plaatsing en inrichting van de con-
tainerunits op tijd op te leveren. Voorafgaand aan de verbouwing
van Lange Voorhout  dienden de medewerkers van de Campus
Den Haag te verhuizen naar de gehuurde bovenste twee verdie-
pingen van het gebouw Stichthage, op het Centraal Station te
Den Haag. In mei konden de Campus Den Haag-medewerkers
de heringerichte verdieping betrekken zodat in september ,
naast het University College, ook twee bacheloropleidingen kon-
den starten.
Na de goed voorbereide en probleemloze ontruiming van het ge-
kraakte pand aan de Casuariestraat op maandag mei , kon-
den de restauratie en nieuwbouw van de toekomstige hoofdvesti-
ging van de Campus Den Haag een aanvang nemen, zodat deze
medio  in gebruik kan worden genomen.
Ten behoeve van de unilocatie voor het Leiden University Col-
lege The Hague, waarin zowel de onderwijs- en stafhuisvesting
als de residentiële studentenhuisvesting voor de eerste twee stu-
diejaren zijn voorzien, heeft het College van Bestuur besloten het
nog te realiseren hoogbouwpand op het Anna van Buerenplein,
direct naast Den Haag CS, te huren. Inmiddels is de bouwvoor-
bereiding door ontwikkelaar Fortress in volle gang en op basis
van de planning kan de nieuwbouw medio  in gebruik wor-
den genomen.
Tot slot is voor de studenten die in  nieuw instromen in het
University College, de nieuw te bouwen studentenflat De Klok
van Vestia gehuurd. Dit woongebouw is gesitueerd op het Entho-
venplein, nabij het Haagse station Hollands Spoor. De bouw ving
na de bouwvakvakantie van  aan en heeft derhalve slechts
een bouwtijd van tien maanden.

Onderhoud- en veiligheid
Na het afronden van de vluchtveiligheid in de universitaire ge-
bouwen in  is in  hard gewerkt aan het gebruiksvergun-
ningen- en gebruiksmeldingentraject. Begin  kan voor een
groot aantal panden in de binnenstad de gebruiksmeldingspro-
cedure afgerond worden.

Gezien de nieuwbouwvoorbereiding voor de bèta-campus is
ervan afgezien om voor het Gorlaeuscomplex alsnog een ge-
bruiksvergunning te verkrijgen; het complex is volledig vlucht-
veilig gemaakt, gecompartimenteerd en in  is de brandmeld-
en ontruimingsinstallatie geheel vernieuwd.
Met datzelfde werd in  begonnen in het Pieter de la Court-
gebouw; naar verwachting kunnen de werkzaamheden in  af-
gerond worden. In  heeft het Meerjarig Onderhoudsplan
zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn beslag gekregen,
en daarnaast is de Europese aanbesteding van het dagelijks en
storingsonderhoud van zowel de binnenstad als de Leeuwen-
hoekpanden voorbereid. De aanbesteding heeft plaatsgevonden
in de periode februari/maart .

Gebiedsonwikkeling
Wat betreft de gebiedsontwikkeling Leiden Bio Science Park zijn
in  belangrijke vorderingen gemaakt. Met zowel de gemeente
Leiden als de gemeente Oegstgeest zijn exploitatieovereenkom-
sten gesloten en daarnaast is het Bestemmingsplan Sylvius-Boer-
haave vastgesteld. Op de Sylviuslocatie zijn de uitgiftes aan Astel-
las en de e fase Biopartner gerealiseerd en dichterbij het station
is de uitgifte aan Rivierduinen ten behoeve van de bouw van
Rhijnveste II, direct naast het Pieter de la Court-gebouw, afge-
rond. In de ondergrondse garage onder het Rhijnvestecomplex
worden tevens  parkeerplaatsen ten behoeve van de univer-
siteit gerealiseerd. 
Voor de woningbouwontwikkeling aan de Sterrewachtlaan is de
bouwvergunning verkregen. Na de afwikkeling van de monu-
mentaanvragen voor de Van der Klaauwtoren bij de gemeente
Leiden en de Rijksdienst Archeologie, Cultuur en Monumenten
kan het terrein met bouwplan in  verkocht worden. Datzelfde
geldt voor de panden op het Boerhaave/Overweteringterrein,
Clusius, Pathologie, Anatomie en het Gortergebouw van TNO,
die begin  via een tenderprocedure op de markt worden aan-
geboden. 



[  ]

Op deze wijze kan eenvoudiger ingespeeld worden op toekom-
stige (externe) ontwikkelingen, zonder de directe noodzaak van
reorganisatie.
Zowel in het bestuurlijk overleg met het College van Bestuur als
bij de beoordeling door de interne accountantsdienst werd ge-
constateerd dat de capaciteit van het expertisecentrum Vastgoed
niet voldoende is afgestemd op het werkpakket. De komende pe-
riode wordt bekeken of hiervoor een oplossing kan worden ge-
vonden.

Docentprofessionalisering

De invoering van de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) in 

is het afgelopen jaar geëvalueerd door een stuurgroep waarin de
faculteiten en studenten vertegenwoordigd waren. De uitkom-
sten zijn besproken in de Universiteitsraad. Uit de evaluatie bleek
dat nog niet optimaal uitvoering wordt gegeven aan de BKO-
regeling. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen die ertoe
moeten leiden dat begin  alle docenten uit de doelgroep die
sinds de invoering van de BKO in dienst zijn getreden, een BKO-
traject volgen.
Daarnaast is besloten per  de BKO-verplichting ook te laten
gelden voor zittend personeel dat wordt bevorderd. In het kader
van de docentprofessionalisering is tenslotte besloten dat de
kwaliteit van het onderwijs meer aandacht moet krijgen in de re-
sultaat- en ontwikkelingsgesprekken met docenten.

De Zijlbedrijven

In het verslagjaar is de langjarige samenwerking met De Zijlbe-
drijven (DZB) bevestigd door het sluiten van een nieuwe over-
eenkomst. De Zijlbedrijven zijn hierbij buiten het VKI-project
gebleven. In de overeenkomst is vastgelegd dat ook de komende
jaren een aanzienlijk aantal medewerkers (circa  fte) van DZB
bij de universiteit werkzaam zullen zijn. Met deze samenwerking
en het bemiddelen van medewerkers met een afstand tot de ar-
beidsmarkt, onderstreept de universiteit mede het belang van di-
versiteit en haar rol als werkgever in de Leidse gemeenschap.
















 












 







 




Personeel

In aansluiting op het instellingsplan Inspiratie en Groei is een
HRM-beleidsplan - opgesteld. In dit plan worden de
doelstellingen uit het instellingsplan vertaald naar de HR-strate-
gie voor de komende vijf jaar. Hierin zijn vijf hoofdthema’s be-
noemd: 
■ Klimaat voor excellentie.
■ Personele planning, waarbij de komende jaren een zwaarder
accent komt te liggen op de sturing op gewenste en gereali-
seerde aantallen medewerkers.

■ Aantrekken en ontwikkelen van talent.
■ Prestatienormen, beoordelen en belonen, waarbij beleidsma-
tig de koppeling versterkt wordt tussen gewenste prestaties, be-
oordelen en belonen.

■ Een efficiënte supportstructuur, waarbij de personele functie
in de ondersteunende rol centraal staat.

Personeelsmonitor

Binnen de gehele universiteit is in  een werkbelevingsonder-
zoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau IVA.
De respons voor het onderzoek bedroeg  procent en is daarmee
hoog te noemen.
Medewerkers zijn over het algemeen tevreden, zo blijkt uit het
onderzoek en ook scoort de Universiteit Leiden niet negatief in
vergelijking met andere universiteiten.
Medewerkers ervaren de universiteit als een goed werkgever
waar, zoals verwacht kon worden, verdere verbeteringen moge-
lijk zijn. Het onderzoek levert geen ernstige knelpunten op.
Aandacht wordt gevraagd voor zaken als loopbaanmogelijkhe-
den, balans werk/privé en het bestuursklimaat. De komende tijd
wordt hier binnen de verschillende geledingen van de universiteit
en op verschillende niveaus aandacht aan gegeven, toegespitst op
de uitkomsten voor het desbetreffende onderdeel.

Verlaging kosten infrastructuur

In  is het project Verlaging Kosten Infrastructuur (VKI) afge-
rond. Om de gerealiseerde bezuinigingen veilig te stellen en de
voortdurende aandacht voor de kosten van de organisatie te bor-
gen is het project Beheersing Kosten Infrastructuur (BKI) gestart.
Onderdeel daarvan is dat er, naast de bestuursafspraken met de
faculteiten, nu ook afspraken zijn gemaakt met ondersteunende
diensten en expertisecentra over flexibilisering van de formatie.



Personeel in dienst (fte). Telling per  december van betreffende jaren exclusief LUMC

    

Wetenschappelijk personeel 1.107,1 1.124,8 1.131,7 1.121,1 1.107,3

Promovendi 557,5 589,2 585,6 588,9 602,7

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 345,2 342,2 339,2 346,6 327,6

Ondersteunend personeel 1.157,3 1.126,1 1.095,9 1.093,3 1.080,6

Student-assistenten 43,5 39,9 32,1 35,1 35,3

Totaal fte 3.210,5 3.222,2 3.184,5 3.185,0 3.153,5

Totaal personen 3.987 4.015 3.938 3.926 3.855
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Organisatiewijzigingen

In  zijn de eerder in gang gezette reorganisaties verder uitge-
voerd en grotendeels afgerond, te weten:
■ Reorganisatie Faculteit Geesteswetenschappen/smaldeel Letteren

en voormalige Faculteit der Kunsten. Bij aanvang van de reorga-
nisatie werden bij Letteren  medewerkers met ontslag 
bedreigd. Uiteindelijk is in  aan negentien medewerkers
ontslag verleend. Bij Kunsten werden bij aanvang vijf mede-
werkers met ontslag bedreigd en uiteindelijk is aan één mede-
werker ontslag verleend. 

■ Reorganisatie Instituut Biologie Leiden (IBL). Bij aanvang van
de reorganisatie werden dertig medewerkers met ontslag be-
dreigd. Uiteindelijk is aan twaalf medewerkers ontslag ver-
leend, waarvan twee medewerkers alsnog extern een baan heb-
ben gevonden. 

■ Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML).
Bij aanvang van de reorganisatie werden dertien medewerkers
met ontslag bedreigd. Uiteindelijk is aan tien medewerkers
ontslag verleend, waarvan vijf alsnog extern een baan hebben
gevonden. 

Naast de hiervoor genoemde reorganisaties zijn in  de vol-
gende reorganisaties uitgevoerd:
■ Reorganisatie Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Bij aan-
vang van de reorganisatie werden twaalf medewerkers met
ontslag bedreigd. Begin  zijn zes medewerkers over die met
ontslag worden bedreigd. Een aantal medewerkers zijn her-
plaatst en met de overige medewerkers zijn maatwerkafspra-
ken gemaakt. 

■ ICT Shared Service Center. Bij aanvang van de reorganisatie
werden drie medewerkers met ontslag bedreigd. Met twee
medewerkers zijn maatwerkafspraken gemaakt. Begin 

wordt nog één medewerker met ontslag bedreigd. 
■ Marketing & Communicatie en Internationalisering. Bij aan-
vang van de reorganisatie werden zes medewerkers met ontslag
bedreigd. Twee medewerkers zijn alsnog herplaatst en met drie
medewerkers zijn maatwerkafspraken gemaakt. Begin 

wordt nog één medewerker met ontslag bedreigd. 

In  verricht de Universiteit Leiden uiterste inspanning om de
medewerkers die met ontslag worden bedreigd van werk naar
werk te begeleiden. Hiertoe worden gedurende de ontslagbe-
schermingstermijn diverse instrumenten uit het Sociaal Plan in-
gezet. Waar nodig wordt maatwerk toegepast.
















 












 







 




[  ]Talent naar de top

De Universiteit Leiden onderkent het belang van uitbreiding van
het aantal vrouwen in topfuncties en heeft daartoe in  het
charter Talent naar de top ondertekend. In  zijn verdere stap-
pen gezet om de bij de ondertekening van het charter geformu-
leerde doelen te realiseren. Er is onder meer onderzoek gedaan
naar de belemmeringen bij de benoeming van vrouwen in top-
functies en er is een mentorprogramma gestart.
Het aantal vrouwen in wetenschappelijke topfuncties is ten op-
zichte van  gegroeid met circa  procent. Het percentage van
, is echter nog niet conform de doelstelling voor . Dit blijft
dus ook het komend jaar een belangrijk aandachtspunt.

Mobiliteit 

In het kader van mobiliteit, loopbaanbeleid en personeelsplan-
ning is een project gestart om de personele bezetting in de be-
drijfsvoeringkolommen van de universiteit in kaart te brengen en
gerichter te sturen op mobiliteit van medewerkers. Op deze wijze
kan een betere planning van de bezetting gerealiseerd worden en
worden ook de loopbaanmogelijkheden verder verbeterd.

E-HRM 

Het afgelopen jaar is de digitalisering van de personeelsdossiers
afgerond. Alle faculteiten en expertisecentra hebben nu de be-
schikking over digitale dossiers. 
Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden van E-HRM. Proces-
sen zijn in kaart gebracht en er is een keuze gemaakt voor de wijze
van implementatie. Daarnaast zijn bestaande E-HRM-toepassin-
gen verder verbeterd. Voortgaande implementatie van E-HRM is
een van de speerpunten voor het komend jaar.

Stichting Present

In  heeft de universiteit zich gecommitteerd aan de Stichting
Present. Medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden
ondersteunen in kortdurende projecten Leidenaren die hulp
nodig hebben. In  hebben verschillende groepen medewer-
kers en studenten van de Universiteit Leiden zich hiervoor inge-
zet. 



In  werden de reorganisaties geèvalueerd die sinds 

binnen de universiteit werden doorgevoerd. Om het evaluatie-
traject te begeleiden, werd het externe bureau Rijnconsult inge-
huurd. Dit heeft aan het College van Bestuur een aantal aanbe-
velingen gedaan in het kader van het optimaliseren van
reorganisatieprocessen. In  worden de aanbevelingen uitge-
voerd. 

Risicobeheersing Arbo

In de besturingsfilosofie van de Universiteit Leiden is de zorg
voor goede arbeidsomstandigheden vooral een verantwoorde-
lijkheid van faculteiten en expertisecentra. Het College van Be-
stuur ziet erop toe dat deze zorg is gewaarborgd in de vorm van
een plan-do-check-act-cyclus, bestaande uit risico-evaluaties
(RI&E’s), plannen van aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrap-
portages en directiebeoordelingen. Het expertisecentrum Veilig-
heid, Gezondheid en Milieu voert daarom een jaarlijkse audit uit
op het functioneren van de decentrale zorgsystemen.
Daaruit blijkt dat de meeste faculteiten en expertisecentra niet al-
leen hun verplichtingen nakomen, maar ook proactief werken
aan goede arbeidsomstandigheden. Een scoresysteem toont de
vooruitgang in de loop van een aantal jaren (maximale score is
). 

In de audit die in  werd gehouden werd geconstateerd dat er
een duidelijk relatie is tussen de kwaliteit van het decentrale zorg-
systeem en het oplossen van dagelijkse veiligheidsrisico’s (valge-
vaar, elektrische onveiligheid, enzovoort). Er is ook een duidelijke
relatie met de aanwezigheid van decentrale preventiemedewer-
kers. Het college heeft daarom eenheden, die nog geen preventie-
medewerker hebben aangesteld, dringend aangeraden dit alsnog
te doen.

Ook op centraal niveau wordt op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu een plan-do-check-act-cyclus onderhou-
den. In  heeft het College van Bestuur verantwoording afge-
legd over deze beleidscyclus in de vorm van een management
review, die besproken is met de Universiteitsraad. Op projectni-
veau werken de expertisecentra voortdurend aan bouwkundige
en infrastructurele veiligheid (expertisecentrum Vastgoed, ECV),
brandveiligheid (ECV en expertisecentrum Veiligheid, Gezond-
heid en Milieu, VGM), informatieveiligheid (ISSC), werkdruk en
gezondheid (HRM en VGM).

Crisisorganisatie

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen van incidenten en
ongevallen. Maar als de preventie faalt, is een adequate respons
soms letterlijk van levensbelang. De universiteit heeft als uit-
gangspunt dat bij alle calamiteiten de veiligheid van studenten en
medewerkers de eerste prioriteit heeft. Het gaat daarbij niet alleen
om calamiteiten met een fysische oorzaak, zoals brand of explo-
sie, maar ook om calamiteiten met een sociale of maatschappe-
lijke oorsprong of die het gevolg zijn van criminele activiteiten,
alsook de dreiging daarvan, zoals geweld of sociale onrust.
In de universitaire gebouwen en in de organisatie van de bedrijfs-
hulpverlening wordt er alles aan gedaan om een snelle en veilige
ontruiming van de gebouwen mogelijk te maken. 
De bedrijfshulpverlening wordt daar speciaal voor opgeleid. Ech-
ter, buiten kantoortijden is meestal een beperkt aantal bedrijfs-
hulpverleners aanwezig, terwijl er wel veel onderwijsactiviteiten
zijn. Buiten kantoortijden hebben onderwijsgevenden daarom
een belangrijke taak bij eventuele ontruimingen. Om hen daarop
voor te bereiden is in  een e-learning programma ontwik-
keld voor universitair docenten (ontruiming.leidenuniv.nl). 
In  is deze site uitvoerig geëvalueerd en besproken met de fa-
culteitsbesturen. In wordt actie ondernomen om het gebruik
van de site te stimuleren.

[  ]
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Arbozorg  (kwaliteit van de zorg voor veiligheid en
gezondheid)



De evaluaties van de centrale crisisorganisatie tonen aan dat de
Universiteit Leiden bestuurlijk goed is voorbereid op calamitei-
ten. In  is extra aandacht besteed aan de ambtelijke onder-
steuning en de uitrusting van het centraal crisisteam. 
Daarnaast is ook de decentrale crisisorganisatie onder de loep ge-
nomen, hetgeen geresulteerd heeft in een aantal succesvolle oefe-
ningen van het College van Bestuur met zogenoemde decentrale
incidententeams. Uit de eerder genoemde audits van VGM is ge-
bleken dat de aandacht voor de decentrale crisisorganisatie bui-
tengewoon groot is.
In  zijn, op basis van deze ervaringen, de regelingen crisisbe-
heersing en bedrijfshulpverlening herzien. Daarnaast is ook de
gratificatieregeling voor bedrijfshulpverleners aangepast.

Beheersing van risico’s uit het verleden

Asbest is in het verleden veel gebruikt als brandwerend materi-
aal. Nadat de kankerverwekkende eigenschapppen ervan bekend
zijn geworden is de actieve verwerking gestopt, maar in oudere
gebouwen is het materiaal nog steeds aanwezig. De universiteit
heeft veel geld geïnvesteerd in asbestsaneringen, maar bij bouw-
kundige en infrastructurele werken komen medewerkers nog in-
cidenteel asbest tegen.
ECV en VGM hebben in  gezamenlijk een pakket maatrege-
len ontwikkeld om onverwachte blootstelling aan asbest te voor-
komen. De voorgenomen maatregelen bestaan uit: registratie
van al het aanwezige, gebonden asbest, strikte protocollen bij
bouwkundige werkzaamheden in risicogebouwen en afdoende
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden de me-
dische dossiers van alle medewerkers die in het verleden zijn
blootgesteld, aangevuld met alle bekende blootstellingsgegevens.
De dossiers worden na beëindiging van het dienstverband van
betrokken werknemer(s) met de universiteit, nog veertig jaar be-
waard. 

Veiligheid en gezondheid van studenten

Het College van Bestuur besteedt ook aandacht aan specifieke as-
pecten van veiligheid en gezondheid van studenten. In dat kader
organiseert en betaalt de universiteit onder meer de opleidingen
Bedrijfshulpverlening voor studentenverenigingen. In  heeft
het College opnieuw gesproken met besturen van verenigingen
om de bewustwording met betrekking tot veiligheid en security
te bevorderen. VGM heeft onder meer contact gehad met studen-
tenverenigingen in het kader van de influenzapandemie.

Voor studenten worden ook preventieve activiteiten georgani-
seerd, zoals in  voorlichting tijdens de introductieperiode,
voorlichting over bof en bofvaccinatie, vaccinaties bij werk in de
gezondheidszorg, en gezondheidsadvisering bij stages in het bui-
tenland. Studenten die naar het buitenland gaan (werk, studie of
vakantie) kunnen een beroep doen op het expertisecentrum
VGM voor vaccinaties en gezondheidsadvies.
Incidenteel is ook medisch advies nodig bij studieproblematiek.
Studieadviseurs kunnen zo’n advies vragen, bijvoorbeeld als er
medische redenen zijn voor studievertraging in het kader van het
BSA, of bij procedures met betrekking tot het iudicium abeundi.
Op verzoek van de studieadviseur kan op basis van een gerichte
vraag ook een geneeskundige verklaring worden opgesteld.

Veiligheid, gezondheid en milieu

De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu vraagt ook om een
adequate informatievoorziening. In  hebben de meest be-
trokken afdelingen een begin gemaakt met het verbeteren van
veiligheidsinformatie op de universitaire website. De arbo- en
milieumedewerkers van de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen, de preventiemedewerkers van het Universitair Facili-
tair Bedrijf en de adviseurs van VGM spannen zich gezamenlijk
in om de veiligheidsinformatie eenduidig en toegankelijk te
maken. 

Maatschappelijke aspecten van bedrijfsvoering

Vergunningen
De Universiteit Leiden is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Dit uit zich onder meer in zorgvuldige
omgang met de vergunningen voor risicovolle handelingen met
gevaarlijke stoffen, straling en genetisch gemodificeerde organis-
men. 
In werd samen met het LUMC een nieuwe Kernenergiewet-
vergunning aangevraagd. Daarbij is het intern toezicht georgani-
seerd in een gezamenlijke stralingsbeschermingseenheid (SBE),
die is ondergebracht bij de afdeling VGM. Door middel van
‘interne toestemmingen’ kan de SBE snel reageren op nieuwe
stralingstoepassingen, en bureaucratische procedures voorko-
men.

Proefdieren
Ook de omgang met proefdieren vraagt om grote zorgvuldig-
heid. Wetenschappelijk onderzoek maakt het soms noodzakelijk
om proefdieren te gebruiken, maar dierexperimenten worden
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uitsluitend uitgevoerd nadat duidelijk is gebleken dat er geen
mogelijkheden bestaan voor vervanging, vermindering of verfij-
ning. Pas nadat de aanvragen wetenschappelijk getoetst zijn en 
de Dierexperimentencommissie de onderzoeksplannen ethisch
aanvaardbaar acht, mogen zij worden uitgevoerd. In  heeft
de dierexperimentencommissie van de Universiteit Leiden
(UDEC) over  nieuwe aanvragen adviezen uitgebracht. De uni-
versiteit rapporteert over dierproeven in een openbaar jaarver-
slag van de Dierexperimentencommissie.

Milieubeleid
Het maatschappelijk bewustzijn van de Universiteit Leiden is ook
zichtbaar in het milieubeleid en het inkoopbeleid. De universiteit
is per  januari  volledig op groene stroom overgestapt (

miljoen kWh elektriciteit in ). Het betreft stroom die door
waterkracht wordt opgewekt. Dit past goed in de voorwaarden
die de universiteit in dat kader aan de stroomvoorziening heeft
gesteld: geen nadelige gevolgen voor de wereldeconomie, geen
nadelige milieu-effecten, CO-vrij en budgettair vriendelijk.
Leiden loopt hiermee vooruit op afspraken binnen de VSNU om
vanaf  voor  procent op groene stroom overgestapt te zijn. 

Inkoopbeleid
Met betrekking tot duurzaam inkopen heeft het hoger onderwijs
zich in een met het ministerie van VROM gesloten convenant in
 ten doel gesteld om uiterlijk  voor  procent van haar
aankopen en investeringen duurzaam in te kopen. Door middel

van een monitor wordt getoetst in welke mate de universiteit de
inkooppakketten duurzaam aanbesteedt. Bij de monitor 

heeft de Universiteit Leiden een percentage van  procent ge-
scoord. Bij de Faculty Club zijn, waar mogelijk, de producten af-
komstig uit de biologische landbouw, veeteelt en visserij. Via een
centrale inkoopcombinatie worden de producten besteld en ge-
leverd. Daarnaast wordt met wisselende menu’s ingespeeld op de
seizoenen. 

Energiebesparing
De universiteit heeft de MeerJaren-Afspraak Energie onderte-
kend. Hiermee verplicht de universiteit zich de komende vijftien
jaar een energiebesparing van  procent per jaar te realiseren. Het
gaat hierbij om een vermindering van het elektriciteitsverbruik
en een vermindering van het aardgasverbruik. Een groot deel van
deze energiebesparing moet bereikt gaan worden door de duur-
zame bouw van een nieuwe bètafaculteit en de aanpassing van
technische installaties.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

In  is het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden ongeveer
gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren, met een verzuim-
percentage van , procent. Het ziekteverzuim kost de Univer-
siteit Leiden jaarlijks een bedrag van circa , miljoen euro aan
directe kosten. Dit bedrag wordt uitgerekend aan de hand van de
salariskosten, waar – door ziekte – geen arbeid tegenover staat.
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Vuistregel is dat de indirecte kosten – vooral door begeleidings-
tijd van leidinggevenden, P&O en bedrijfsarts – een vergelijkbare
omvang hebben.

In  daalde het aantal langdurig zieken (langer dan een jaar
ziek) tot minder dan vier per  werknemers, in  werd het
niveau van  bereikt. De universiteit realiseert daarmee, ook
vergeleken met andere universiteiten, een goed resultaat.

Het kleine aantal langdurig zieken is de vrucht van het nauwge-
zet uitvoeren van de verplichtingen van de Wet Verbetering
Poortwachter, maar zeker ook van consequente en op werkher-
vatting gerichte aandacht voor zieke werknemers. Daarin spelen
leidinggevenden een cruciale rol. 
De afdelingen HRM en VGM zijn van oordeel dat daarin nog ver-
betering mogelijk is. Daarom zijn zij ook in  verder gegaan
met het aanbieden van verzuimtrainingen voor leidinggevenden. 
In  heeft VGM op verzoek een proefproject Bedrijfsarts uit-
gevoerd bij het Bestuursbureau. Daarbij werd een verandering
van de oproepsystematiek bij verzuim ingevoerd. Deze veran-
derde werkwijze sluit beter aan bij de huidige visie op verzuim en
reïntegratie en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De
proef wordt in  geëvalueerd.
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Financiën

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële resultaten 

en de financiële positie van de Universiteit Leiden ultimo .
De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening, opgenomen in dit
jaarverslag. 
Op hoofdlijnen kan het boekjaar  (geconsolideerd) als volgt
worden weergegeven: 
■ De baten namen met  miljoen euro toe tot  miljoen
(:  miljoen), voornamelijk door een toename van de
rijksbijdrage met  miljoen en een toename van de opbrengst
werken voor derden (tweede en derdegeldstroomonderzoek,
contractonderwijs) met  miljoen. De overige baten in 

waren miljoen lager dan in ,mede omdat in dat jaar een
kavel werd verkocht (, miljoen). De Rijksbijdrage nam toe
door een toekenning van OCW als compensatie voor misge-
lopen bekostiging de afgelopen jaren door de invoering van het
de bachelormastersysteem (waarvan ,miljoen werd toegere-
kend aan ). 

■ De lasten namen met  miljoen toe naar  miljoen (:
miljoen). De personeelslasten zijn toegenomen met mil-
joen. De stijging vond voornamelijk plaats in de salarislasten
LUMC door een hogere inzet op werken voor derden (,mil-
joen). Daarnaast was sprake van een hogere dotatie aan de
voorziening werkloosheidsuitkeringen (miljoen). De materi-
ële lasten stegen met , miljoen, voornamelijk als gevolg van
de afschrijvingslasten van wetenschappelijke apparatuur bij de
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen ten laste van
NWO groot.

■ Het resultaat  komt, inclusief het saldo van de financiële
baten en lasten en na verwerking van het aandeel derden
(LUMC), uit op  miljoen positief. 

■ Het totaal aan activa steeg naar  miljoen (:  mil-
joen), met name door een toename van de materiële vaste ac-
tiva (+ miljoen) en de liquide middelen (+  miljoen). 

■ Het positieve resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermo-
gen, dat toenam naar  miljoen. De solvabiliteit (aandeel
eigen vermogen op totaal vermogen) steeg daardoor naar 

procent ultimo  (ultimo :  procent).

Financieel beleid

Het financieel beleid van de Universiteit Leiden is gericht op een
blijvend evenwicht tussen de baten en lasten. Het eigen vermo-
gen moet op peil worden gehouden, zodat ruimte blijft bestaan

om toekomstige risico’s te kunnen opvangen en om investerin-
gen in huisvesting te financieren. Op korte termijn zorgen de
maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord voor
een verlaging van de voor onderwijs en onderzoek beschikbare
middelen. Op de langere termijn dient in de exploitatie rekening
te worden gehouden met een stijging van de exploitatielasten die
voortvloeien uit de investeringen in de huisvesting (afschrijving,
rente en onderhoudslasten). 
Het College van Bestuur stuurt daarom bij het opstellen van Ka-
dernota en Begroting aan op een positief allocatieresultaat. Het
College zal niet méér aan universitaire bijdrage ter beschikking
stellen aan de eenheden dan er beschikbaar is uit de rijksbijdrage
en collegegelden.
De afzonderlijke eenheden worden geacht jaarlijks een begroting
in te dienen waarbij de baten en lasten in evenwicht zijn. Alleen
met toestemming van het College kan een begroting met een te-
kort worden ingediend. Als de reserve van een faculteit door een
gerealiseerd tekort daalt onder de beoogde omvang van circa 
procent van de jaarlijkse baten, wordt de faculteit geacht deze in
de komende jaren weer op peil te brengen. 
Het resultaat van de vastgoedontwikkeling dient in ieder geval
positief te zijn (zowel in de exploitatie als in de kasstromen) en
wordt gebruikt om het eigen vermogen en de liquiditeit te ver-
sterken. Gezien de economische crisis wordt zorgvuldig omge-
gaan met investeringen voorafgaand aan gronduitgifte. Zolang
niet zeker is welke belangstelling bestaat voor uit te geven grond,
wordt de investering in het bouwrijp maken ervan getempori-
seerd. 
Het College zorgt verder voor de nodige ruimte in de allocatie
om nieuwe ontwikkelingen te kunnen opvangen zonder direct
gevolg voor het netto-resultaat. 

Begroting/realisatie 

Het jaar  kon, evenals het jaar , met een positief netto-
resultaat worden afgesloten. Dit werd mogelijk door de uitvoe-
ring van de plannen van de taskforce Naar een nieuw financieel
perspectief. De slechte financiële resultaten in de jaren daarvoor
waren de resultante van een reeks factoren, waaronder een lagere
Rijksbijdrage als gevolg van een dalend marktaandeel en de over-
heveling van onderzoeksmiddelen naar NWO, alsmede de mis-
gelopen bekostiging door de invoering van het bachelormaster-
systeem. De positieve resultaten zijn benut om de in  en 
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sterk gedaalde vermogenspositie te herstellen, zodat de voorge-
nomen investeringen in vastgoed de komende jaren gefinancierd
kunnen worden. 
Het gerealiseerde resultaat kwam uit op ,miljoen euro. Gecor-
rigeerd voor incidentele baten en lasten en het aandeel van der-
den kwam het resultaat uit op , miljoen positief.

Een belangrijk deel van dit positieve resultaat kon worden bereikt
door de verlaging van de kosten infrastructuur, een hogere Rijks-
bijdrage als gevolg van een inhaaleffect bij het behalen van diplo-
ma’s (de zogenoemde bamabult) en niet-bestede middelen in het
bij de universiteit aangehouden Vernieuwingsfonds en in de pro-
fileringsgebieden. In  is het slotdocument van de Operatie

Verlaging Kosten Infrastructuur uitgebracht. Als alle voorgeno-
men maatregelen zijn uitgevoerd, wordt een besparing bereikt
van circa miljoen. In  hebben diverse reorganisaties plaats-
gevonden als gevolg van deze operatie. De uit deze reorganisaties
voortvloeiende besparingen werden in  voor een deel gerea-
liseerd, en worden in  volledig gerealiseerd. 
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Resultaat  (geconsolideerd) 

(x M€)   (begroot)  (realisatie)

Resultaat (geconsolideerd) 18,3 13,5 21,6

Compensatie bachelormasterstelsel -10,0 -5,0 -7,3

Resultaat uitgifte kavels -3,8 -2,6 -0,3

Koerswinst effectenportefeuille -1,9 0,0 -0,7

Resultaat reguliere bedrijfsvoering (exclusief LUMC) 2,6 5,9 13,3

Resultaten  t/m 

(x M€)

Financiën1)         

Totale baten 415,0 376,3 382,6 405,0 411,9 413,3 439,3 477,8 494,0

Waarvan werk voor derden 68,9 36,4 41,7 47,2 53,6 112,7 125,1 135,2 153,2

Lasten 411,5 372,5 375,0 400,2 415,9 424,3 450,2 462,8 473,2

Netto resultaat 3,5 3,8 7,6 4,8 -4,0 -11,4 -15,7 18,3 21,6

Groepsvermogen 109,0 117,0 128,2 133,0 130,4 96,4 80,7 99,0 120,6

Totaal vermogen 283,8 269,1 261,3 268,5 265,7 288,6 313,1 348,2 380,7

Solvabiliteitsratio 38,4 43,4 49,1 49,5 49,1 33,3 25,7 28,4 32,0

Aandeel werk voor derden in baten 16,6% 9,7% 10,9% 11,7% 13,0% 27,3% 28,5% 28,3% 31,0%

1) in de jaarrekening  is een stelselwijziging doorgevoerd waardoor de cijfers vanaf  belangrijk afwijken van de cijfers tot en met . Zo zijn aan de geconsoli-

deerde baten en lasten de onderwijs en onderzoekstaken van het LUMC toegevoegd, en is de waarderingsgrondslag voor de materiële vaste activa gewijzigd met een ne-

gatief effect op het eigen vermogen.



Vergelijking begroting en realisatie  (enkelvoudig)

(x M€)  Begroting  

Baten

Rijksbijdragen OCW 280,1 276,5 271,0

Collegegelden 31,0 30,5 28,9

Baten werk in opdracht van derden 82,5 67,8 72,0

Overige baten 25,6 29,0 37,0

Totaal baten 419,2 403,8 408,9

Lasten

Personeelslasten 226,9 225,9 224,5

Afschrijvingen 27,9 21,9 23,1

Huisvestingslasten 29,7 29,1 34,9

Overige lasten 112,3 111,4 110,0

Totaal lasten 396,8 388,3 392,5

Saldo Baten en Lasten 22,4 15,5 16,4

Financiële baten en lasten -1,9 -2,2 -0,8

Resultaat 20,5 13,3 15,6

Resultaat deelnemingen 0,3 0,2 0,9

Nettoresultaat 20,8 13,5 16,5

Vergelijking begroting en realisatie  (enkelvoudig)
In onderstaande tabel wordt de realisatie  (enkelvoudig) ver-
geleken met de begroting . De begroting is eind  vastge-
steld door het College van Bestuur2). In deze cijfers zijn niet
begrepen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksac-
tiviteiten van het LUMC en de baten en lasten van de verbonden
partijen (Beheerstichting, LEH B.V., LIOF B.V.). 

Baten
De Universiteit Leiden realiseerde in  een totaal van ,
miljoen euro aan baten. Dit is ,miljoen hoger dan begroot, als
volgt te specificeren: 

■ De Rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 

, miljoen. Het verschil ten opzichte van de begroting be-
droeg , miljoen. Dit verschil werd vooral veroorzaakt door
de in  uitgevoerde herberekening van de compensatie voor
de invoering van het bachelormastersysteem, waardoor de in
 toegezegde compensatie met ,miljoen steeg tot ,mil-
joen. Daarnaast kende het ministerie OCW extra gelden toe
wegens de toegenomen studenteninstroom (, miljoen) en
deed ze een toewijzing voor duurzame geesteswetenschappen
(+, miljoen). 

■ De collegegelden kwamen , miljoen hoger uit, als gevolg van
een toename van het aantal studenten.
















 












 







 




[  ]

2) Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de rubricering van de inhuur derden aangepast. Met ingang van  vindt registratie van deze kosten plaats onder de post

‘Personeel’ in plaats van onder de post ‘Overige lasten’. De vergelijkende cijfers over  en de begrotingscijfers  zijn hierop aangepast, met een verlaging van de

post ‘Overige lasten’ met M€, en een verhoging van de post ‘Personeel’ met M€,.



■ De stijging van de baten werk in opdracht voor derden met ,
miljoen kwam hoofdzakelijk voort uit een succesvol beroep op
nationale (NWO-) en internationale (EU-)subsidies. Daar-
naast was met name bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid sprake
van hogere baten uit contractonderwijs en -onderzoek voor
private partijen.

■ De daling van de overige batenmet ,miljoen werd vooral ver-
oorzaakt door een éénmalige bate in  uit de verkoop van
een kavel (, miljoen). Gecorrigeerd voor deze verkoop zijn
de overige baten in  met , miljoen gestegen, onder meer
als gevolg van additionele huurinkomsten uit de verhuur van
kamers en onroerend goed (,miljoen) en vergoedingen voor
deelname aan congressen (, miljoen).

Lasten
De lasten bedroegen in  , miljoen. Dit is , miljoen
hoger dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting
zijn als volgt:
■ De personeelslasten waren , miljoen hoger dan begroot
vooral door een hoger beroep op wachtgelden als gevolg van
de verslechterde arbeidsmarkt. 

■ De afschrijvingen waren in  ,miljoen hoger dan was be-
groot, vooral als gevolg van de aanschaf (en afschrijving) van
wetenschappelijke apparatuur gefinancierd door NWO.

■ De huisvestingslastenwaren ,miljoen hoger dan begroot. De
hogere realisaties op inkooplasten voor de verhuur van stu-
dentenwoningen (, miljoen), energielasten (, miljoen)
schoonmaakkosten (, miljoen) werden gecompenseerd
door de afwezigheid van de geraamde kostprijs op verkopen
van gebouwen (, miljoen).

■ De overige lastenwaren ,miljoen hoger dan begroot, hetgeen
onder meer werd veroorzaakt door een hogere bijdrage aan
onderzoeksscholen (,miljoen), de vorming van een voorzie-
ning voor BTW-afdrachten (, miljoen) en kosten voor col-
lectievorming (, miljoen).

Financiële baten en lasten
In de begroting  was voor de financiële baten en lasten een
bedrag van , miljoen negatief opgenomen. Gerealiseerd werd
een bedrag van ,miljoen negatief zodat deze lasten ,miljoen
lager uitvielen. In  is minder geleend dan verwacht en de ren-
tetarieven in  kwamen lager uit dan begroot.

Het allocatieresultaat van , miljoen betreft het verschil tussen
de middelen van het College van Bestuur (Rijksbijdrage en col-
legegelden) en de universitaire bijdrage ter beschikking gesteld














 













 






 




[  ] aan de eenheden. Aangezien de bachelormastercompensatie niet
werd verdeeld, leidde dit tot een positiever allocatieresultaat.

De faculteiten en instituten realiseerden in totaal een positief 
resultaat van ,miljoen (begroot -/- ,miljoen). Het verschil ad
, miljoen werd onder meer gerealiseerd door de Faculteit
Geesteswetenschappen (+ , miljoen), de Faculteit Rechtsge-
leerdheid (+ , miljoen) en de Faculteit Sociale Wetenschappen
(+ , miljoen).

Bij ondersteunende diensten en werkbudgetten samen was het
resultaat -/- ,miljoen. De belangrijkste overschrijdingen deden
zich voor bij de werkbudgetten Automatisering (-/- , miljoen)
en Huisvesting (-/- ,miljoen). Het ISSC realiseerde een positief
resultaat (, miljoen).


















 












 







 




[  ]Specificatie resultaat naar eenheid

Onderdelen Universiteit Realisatie  Begroting  Realisatie  Verschil begroting-
(x k€) realisatie 

1 Allocatieresultaat 13.860 12.000 18.522 6.526

2 Faculteiten en instituten

Campus Den Haag 62 29 17 -12

Archeologie -28 0 -65 -65

Geesteswetenschappen 389 -1.485 -698 787

Rechtsgeleerdheid 1.320 110 2.418 2.308

Wiskunde en Natuurwetenschappen 64 0 -48 -48

Centrum voor Milieuwetenschappen 0 -138 0 138

Nationaal Herbarium 352 48 119 71

Hortus botanicus 6 0 1 1

Sociale Wetenschappen -1.548 -11 371 382

ICLON 78 39 -73 -112

Azië Instituut (IIAS) 222 19 240 221

Totaal 917 -1.390 2.282 3.671

3 Ondersteunende diensten

Bestuursbureau 0 0 25 25

Expertisecentrum SOZ 817 0 -399 -399

Expertisecentrum Vastgoed 82 0 29 29

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) -296 0 92 92

ISSC 1.297 0 799 799

Universitair Facilitair Bedrijf 338 198 183 -15

LURIS -1 3 3 0

SIP -205 0 0 0

International Office 74 0 169 169

Totaal 2.105 201 901 698


















 












 







 




[  ] Onderdelen Universiteit Realisatie  Begroting  Realisatie  Verschil begroting-
(x k€) realisatie 

4 Werkbudgetten

WB Bestuurskosten 2 0 137 137

WB Bedrijfsvoering 315 0 501 501

WB Automatisering 1 0 -3.969 -3.969

WB Onderwijs en onderzoek -24 0 327 327

WB Studenten- en Onderwijszaken -1.244 0 71 71

WB Huisvesting -4.318 0 -2.522 -2.522

WB Strategische Communicatie & Marketing 0 0 137 137

WB Internationalisering 337 0 126 126

Totaal -4.931 0 -5.192 -5.192

5 Vernieuwingsfonds en beleid

Vernieuwingsfonds -170 0 2.020 2.020

Profileringsgebieden 0 0 2.054 2.054

Totaal -170 0 4.074 4.074

6 Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling 4.662 2.647 273 -2.374

Totaal 4.662 2.647 273 -2.374

Nettoresultaat enkelvoudig 16.445 13.457 20.860 7.403

7 Resultaat beheersstichting 1.800 0 720 720

Nettoresultaat geconsolideerd 18.245 13.457 21.580 8.123



Financiële positie en liquiditeit ultimo 

In verband met de financiering van diverse investeringen in huis-
vesting, sloot de universiteit in  een overeenkomst met de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor een financieringsfa-
ciliteit van  miljoen euro. Hiervan is  miljoen opgenomen
als een vaste lening met een looptijd van  jaar. De rest ad mil-
joen is beschikbaar als rekening-courantkrediet. Met ingang van
oktober  is – conform de overeenkomst met BNG in  –
voor een (volgend) bedrag van miljoen de rente gefixeerd voor
een termijn van  jaar door middel van een renteswap. Gezien
de ontwikkeling van de liquiditeit en de rente is er geen aanlei-
ding geweest om ook voor het resterende deel van  miljoen de
te betalen rente te fixeren. Komend jaar zal wederom, mede in re-
latie tot de investering in de nieuwbouw voor de Faculteit Wis-
kunde en Natuurwetenschappen en de ontwikkelingen op de
geld- en kapitaalmarkt, worden nagegaan of het vastleggen van
de te betalen rente voor een langere periode wenselijk is. 
Van het rekening-courantkrediet is eind  geen gebruik ge-
maakt. Het beslag op de rekening-courantkredietfaciliteit nam in
 met , miljoen af. Belangrijkste oorzaak was de toename
van de vooruitontvangen termijnen voor onderzoeksprojecten,
waarbij vooral de drie toegekende Spinozapremies (, miljoen)
en de toekenningen uit de Vernieuwingsimpuls-projecten van
NWO (, miljoen) in het oog sprongen. Het effect van het po-
sitieve netto-resultaat op de liquiditeitspositie is minder groot
omdat de bamacompensatie door OCW over een periode van
veertien jaar wordt uitbetaald. 
In de overeenkomst met de BNG is een signaleringsgrens voor de
solvabiliteit (aandeel eigen vermogen/totaal vermogen enkelvou-
dig) van  procent opgenomen. Het College zal zelf ook vast-
houden aan deze ondergrens. Ultimo  is de solvabiliteit (en-
kelvoudig) gestegen naar  procent. 

De liquide middelen (geconsolideerd) stegen met , miljoen
naar , miljoen. De verhouding tussen kortlopende schulden
en kortetermijnbeschikbare activa (de zogenoemde current
ratio) steeg van , ultimo  naar , ultimo . Gezien
de beschikbaarheid van de rekening-courantkredietfaciliteit
speelt dit kengetal echter geen belangrijke rol. Op zeer korte ter-
mijn kan de universiteit immers voorzien in  miljoen aan li-
quide middelen.

Vooruitblik

Bij het voorbereiden van de te stellen financiële kaders voor de
komende jaren is duidelijk geworden dat maatregelen van het
nieuwe kabinet forse consequenties gaan hebben voor de finan-
ciën van de universiteit. 
De meest in het oog springende maat regel betreft de kortingen
voor langstudeerders van miljoen euro voor het gehele hoger
onderwijs. Daarnaast is aan gekondigd dat  miljoen gekort
wordt op innovatie en onderzoek. 
Tegenover deze ombuigingen staan in het regeerakkoord echter
ook intensiveringen en het verhogen van de collegegelden voor
langstudeerders. Voor de intensiveringen geldt, dat nog onduide-
lijk is hoe deze worden ingevuld en of deze neerslaan bij de uni-
versiteiten. Daarvoor is het wachten op de Strategische Agenda
voor het Hoger Onderwijs en Onderzoek die in juni verwacht
wordt. Bij de ramingen die in het voorjaar worden opgesteld
is daarom aangenomen, dat de intensiveringen niet geheel voor
allocatie beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze worden toege-
wezen in de vorm van doelsubsidies. 
Wanneer de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen
worden vertaald naar het voor de universiteit beschikbare mid-
delenkader, dan resulteert, inclusief de te verwachten extra baten
uit collegegelden langstudeerders, een structurele verlaging ten
opzichte van het middelenkader -. 
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Financiële positie en liquiditeit ultimo 

(x M€) Geconsolideerd Enkelvoudig

   

Eigen vermogen 99 121 83 104

Vreemd vermogen 249 260 243 254

Totaal vermogen 348 381 326 358

Solvabiliteit (%) 28% 32% 25% 29% 


















 












 







 




[  ] degeldstroombaten. De verwerving van tweedegeldstroombaten
is een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursafspraken. Daar-
naast is in het universitaire verdeelmodel AEG een prikkel (pre-
mie) ingebouwd om tweedegeldstroombaten binnen te halen. 

Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting
Vooralsnog vormt het bij de BNG beschikbare bedrag van 

miljoen, in relatie met de overige kasstromen, het kader voor de
investeringen in vastgoed. Voor de langere termijn staan om-
vangrijke investeringen op stapel voor de huisvesting van de ver-
schillende onderdelen van de universiteit. De komende jaren zal
met name de nieuwbouw voor de Faculteit Wis- en Natuurkunde
de aandacht vragen. In  is een meerjaren investeringsplan
opgesteld waar de investeringsopgave in vastgoed voor de peri-
ode - is opgenomen. Om het effect van deze investerin-
gen op de liquiditeitspositie in beeld te brengen, is een financieel
model opgesteld om de ontwikkeling van baten en lasten, uitga-
ven en ontvangsten door te rekenen. Uit deze doorrekening is ge-
bleken dat het financiële effect van de voorgenomen investerin-
gen in de komende jaren nog kan worden opgevangen met de bij
de BNG beschikbare middelen. Voor de lange termijn hangt de
ruimte met name af van de ontwikkeling van de Rijksbijdrage. Er
is echter voldoende ruimte om de investeringsplannen aan te
passen aan deze ontwikkeling. 

Begroting 

De begroting  (enkelvoudig) kon worden opgesteld binnen
de uitgangspunten van het financieel beleid. Na de negatieve re-
sultaten van  en  en de effecten van de stelselwijziging
in , is het eigen vermogen van de universiteit flink gedaald.
Het positief resultaat van  en de positieve raming voor 

hebben gezorgd voor een verbetering, maar de solvabiliteit van
de Universiteit Leiden is, vergeleken met de andere universiteiten
in Nederland, nog steeds laag. Gelet op de benodigde investerin-
gen in huisvesting, is een verbetering van de solvabiliteit noodza-
kelijk. Er is voor  dan ook een positief resultaat begroot van
, miljoen euro.

De financiële kaders voor de jaren - zijn gebaseerd op het
loon- en prijsniveau van . Daarbij is verondersteld, dat de
lonen niet zullen stijgen ten opzichte van het niveau , even-
min als de sociale lasten, met uitzondering van de pensioenpre-
mie. In de begrotingsopstelling is bij de raming van de perso-
neelslasten meegenomen de doorwerking in  van de stijging
per  augustus  van de pensioenpremie met  procent. Bij de
raming van de personeelslasten in de begroting is geen rekening

Deze verlaging heeft het College van Bestuur doen besluiten tot
het voorbereiden van een pakket van ongeveer  miljoen aan
structurele bezuinigingsmaatregelen, te bereiken in . Door
de eerder gerealiseerde ombuigingen beschikt de Universiteit
Leiden over een gezonde uitgangspositie, waardoor de bezuini-
gingen vanaf  gefaseerd kunnen worden ingevoerd. 
Binnen deze financiële randvoorwaarden blijft het College stre-
ven naar de realisatie van de kernpunten uit het instellingsplan
-. De met de faculteitsbesturen gemaakte bestuurlijke
afspraken, waarin de jaarlijks te bereiken streefwaarden onder
meer inzake de instroom, de omzet tweedegeldstroom en pro-
moties zijn vastgelegd, worden daarvoor periodiek gerappor-
teerd en besproken. 
Andere belangrijke ontwikkelingen met een effect op de begro-
ting  en meerjarencijfers zijn: 

De ontwikkeling van de Rijksbijdrage (op korte termijn)
Met ingang van  hanteert OCW een nieuw verdeelmodel
voor de toewijzing van middelen aan universiteiten. Met de
introductie van dit nieuwe model wordt de bekostigingssystema-
tiek van universiteiten en hogescholen voor wat betreft het
onderwijs gelijk getrokken. Zoals al eerder in het verleden is de
dominante factor bij de middelentoewijzing het aantal inge-
schreven studenten. Voor de bekostiging worden alleen studen-
ten meegeteld die staan ingeschreven voor hun eerste bachelor-
of masteropleidingen (voor zover afkomstig uit een van de EER-
landen) binnen de nominale studieduur. Daarnaast speelt het
aantal behaalde graden (diploma’s) een rol, maar veel minder
dan in het vorige model. 
De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek doorkruist
de voorzieningen die waren getroffen om de invoering van het
bachelormastersysteem in financieel opzicht correct af te wikke-
len. Daarvoor is aan de universiteit in  en  een eenma-
lige compensatie van , miljoen euro toegekend die in de peri-
ode - wordt uitgekeerd. Voorts vond een structurele
correctie plaats voor vertekeningen in de middelentoewijzing
.

De ontwikkeling van de overige baten
De tweedegeldstroom is een belangrijk onderdeel van de onder-
zoeksfinanciering. Financieel gezien is de tweedegeldstroom de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de toename
van beschikbare middelen, waaronder de overheveling in 

van  miljoen euro van de eerstegeldstroom naar de tweede-
geldstroom. Binnen de universiteit wordt daarom actief beleid
gevoerd en ondersteuning verleend op het verwerven van twee-


















 












 







 




[  ]

Financiële bedrijfsvoering

Naast de maatregelen die zijn genomen om de baten en lasten
van de universiteit weer in evenwicht te brengen, worden voort-
durende veranderingen doorgevoerd in de financiële bedrijfs-
voering. Enerzijds om de kosten te verlagen, anderzijds om de
kwaliteit van de (financiële) beheersingsprocessen te verbeteren.
De belangrijkste ontwikkelingen in  worden hierna ge-
schetst.

Financial Shared Service Centre
Met het FSSC wordt een verhoging van kwaliteit en doelmatig-
heid van de tot nu toe gedecentraliseerde financiële administra-
ties beoogd, door introductie van standaardwerkwijzen en
onderlinge vervangbaarheid.
Vanuit het FSSC wordt periodiek overleg gevoerd met de eenhe-
den, om te komen tot een adequate beheersing van de administra-
tie. De opstelling van het jaarrekeningdossier  is bijna geheel
gecentraliseerd voor de door het FSSC verzorgde processen:

gehouden met loonsverhogingen op grond van de nieuw af te
sluiten CAO Nederlandse Universiteiten. In de begroting -
 is ervan uitgegaan, dat een beperkte loonsverhoging kan
worden opgevangen uit de niet binnen de universiteit verdeelde
middelen. Op termijn zullen eventuele looncorrecties afgedekt
moeten worden uit een bijstelling van de Rijksbijdrage.
De universitaire bijdragen van de eenheden zijn ten opzichte van
de Kadernota  niet geïndexeerd. Ook bij de raming van de
Rijksbijdrage is van deze veronderstelling uit gegaan.
De middelen voor onderwijs en onderzoek worden met ingang
van  aan de faculteiten toegewezen met behulp van het
nieuwe allocatiemodel AEG. Met dit model worden de prestaties
van de faculteiten, zoals de groei van het aantal succesvolle stu-
denten, het binnenhalen van tweedegeldstroomonderzoek en de
realisatie van promoties, in financiële zin beloond. Met de facul-
teiten is afgesproken, dat de financiële prikkels die voortkomen
uit het model ook intern worden doorgegeven aan de instituten.
Alle eenheden zijn erin geslaagd binnen de financiële kaders een
sluitende begroting op te stellen. 

Begroting 

(x M€)

Baten

Rijksbijdragen 281,6 

Collegegelden 31,4 

Baten werk in opdracht van derden 86,7

Overige baten 32,7

Totaal baten 432,4

Lasten

Personeelslasten 222,2

Afschrijvingen 36,1

Huisvestingslasten 32,5

Overige lasten 121,1

Totaal lasten 411,9

Saldo Baten en Lasten 20,5

Financiële baten en lasten/deelnemingen -1,6

Netto resultaat 18,9


















 












 







 




[  ] en werking van de (financiële) interne risicobeheersings- en con-
trole systemen, wordt besproken in de auditcommissie van de
Raad van Toezicht en in de Raad van Toezicht zelf. Het monito-
ren van de aanbevelingen is een taak van het College van Bestuur. 
Een belangrijk onderdeel van de risicobeheersings- en controle-
systemen is de (financiële) rechtmatigheid. Met ingang van 

is de financiële rechtmatigheid in het controleprotocol van OCW
expliciet benoemd als onderdeel van de controlewerkzaamheden
van de extern accountant. In dit kader heeft een toetsing plaats-
gevonden aan de hand van het door OCW verstrekte referentie-
kader. 
Belangrijke wet- en regelgeving waaraan in dit kader voldaan
moeten worden zijn de Europese aanbestedingregels, de regeling
Beleggen en Belenen, en de zogenoemde helderheidsnotities. 

Europese aanbesteding 
De inkoopfunctie bij het Universitair Facilitair Bedrijf is volledig
operationeel. Europese aanbestedingen vinden planmatig plaats.
De op de mandaatregeling gebaseerde procedure Inkoopacti-
viteiten is begin  aangepast, onder meer om de verlaging van
de drempel voor Europese aanbesteding naar . euro
binnen de universiteit bekend te maken. Naast de opdrachten die
vanwege de drempelwaarde Europees aanbesteed moeten wor-
den, moeten volgens de procedure ook alle opdrachten boven de
. euro aan Universitaire Inkoop Leiden (onderdeel UFB)
gemeld worden. Dit teneinde na te kunnen gaan of meerdere af-
zonderlijke opdrachten van eenheden van de universiteit zouden
kunnen leiden tot Europese aanbesteding. In aanvulling op deze
melding wordt in de jaarrekeningdossiers een toets uitgevoerd op
alle crediteuren met een omzet hoger dan . euro. Daarbij is
een aantal inkoopgebieden onderscheiden waaraan in  aan-
dacht besteed dient te worden.

Beleggen en belenen
Voor zover nodig (bij de huidige stand van de liquiditeit) worden
publieke middelen die gedurende korte termijn beschikbaar zijn,
belegd in deposito’s, conform het Treasury Statuut. Het statuut is
gebaseerd op de ministeriële regeling Beleggen en Belenen,
waarin is bepaald dat publieke middelen risicomijdend belegd
moeten worden. Met ingang van  is een aangepaste regeling
van toepassing. Het Treasury Statuut is hierop in  aangepast.

Private middelen
Bij de jaarrekening  is in verband met de invoering van de
RJ een scheiding aangebracht tussen het publieke en het pri-
vate vermogen. Vanwege de in de RJ vastgelegde definitie is

materiële vaste activa, voorraden, debiteuren, liquide middelen,
crediteuren, intern verkeer en tussenrekeningen. Deze centralisa-
tie zorgt voor een uniformering van de beoordeling van posten
en maakt een efficiëntere controle door de accountant mogelijk.

Integrale kostprijs
De integrale kostprijs voor de inzet van wetenschappers moet
onder meer worden gebruikt voor het indienen van subsidieaan-
vragen bij het e Kaderprogramma van de EU. In het kader van
een doelmatige bedrijfsvoering vindt de integrale kostprijs een
plaats in de calculatie van al het werk dat voor derden wordt ver-
richt. Het onderscheid tussen onderwijs en onderzoek speelt ook
een rol bij het bepalen van de integrale kostprijs. Idealiter is er
een onderscheid tussen de tarieven voor onderwijs en onderzoek
die aan derden in rekening worden gebracht. 
Om dit onderscheid te kunnen maken is vanaf  de metho-
diek van de integrale kostprijs geïntegreerd in de planning & con-
trolcyclus. Zo is het nu voor het eerst mogelijk om op basis van
de begrotingscijfers berekeningen te maken van de integrale
kostprijs. SenterNovem (inmiddels Agentschap NL) heeft toe-
stemming gegeven om de vastgestelde integrale tarieven te ge-
bruiken voor de afrekening van de subsidies die vallen onder de
Kaderregeling EZ.
In  diende de Universiteit Leiden bij de EU een aanvraag in
voor een zogenoemde certification on the methodology. Begin 

keurde de EU deze goed. Deze certificering stelt de universiteit in
staat om haar subsidiegelden af te rekenen tegen de vastgestelde
kostprijs per uur, in plaats van tegen de meer arbeidsintensieve
berekening van de kosten per projectmedewerker. In worden
administrateurs en instituutsmanagers door middel van work-
shops van de nodige kennis voorzien. 

Risicobeheersings- en controlesystemen 
De opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesyste-
men worden jaarlijks getoetst door de afdeling Audit en Interne
Controle (AIC). Op basis van het jaarlijks door het College van
Bestuur vastgestelde auditplan voert deze afdeling audits uit met
betrekking tot verschillende administratieve processen. De uit-
komsten worden besproken met het College, waarna zo nodig
verbeteringen worden aangebracht in de risicobeheersings- en
controlesystemen. 
Jaarlijks voert de AIC bij de eenheden een audit uit die zich richt
op de financiële verslaggevingsprocessen. De externe accountant
kan zich voor haar oordeel bij de jaarrekening baseren op een re-
view van deze werkzaamheden. De managementletter van de ex-
terne accountant, waarin met name wordt ingegaan op de opzet


















 












 







 




[  ]vooralsnog alleen het vermogen van de Beheerstichting aange-
merkt als privaat vermogen, aangezien dit ondubbelzinnig af-
komstig is uit private middelen. 
Het beheer van de private middelen van de Beheerstichting is
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Belegd wordt met
een neutraal risicoprofiel. Als gevolg van de gestegen beurskoer-
sen is het belegd vermogen van de Beheerstichting toegenomen
tot miljoen euro. In  is besloten het beheer van de midde-
len van de Beheerstichting over te hevelen van Insinger de Beau-
fort naar Schretlen & Co, dat is gelieerd aan de Rabobank. Met de
overgang wordt ondermeer beoogd het neerwaartsekoersrisico te
beperken en de beheerskosten te verlagen. 

Private activiteiten
Een belangrijk deel van de private activiteiten van de Universiteit
Leiden loopt via de verbonden partijen, in het bijzonder via Li-
bertatis Ergo Holding B.V. (LEH) en haar deelnemingen. Deze
onderbrenging bevordert de transparantie van geldstromen. Be-
paalde vormen van contractonderwijs en contractonderzoek
lopen wél via de faculteiten en instituten, waarbij de projectad-
ministratie overzicht biedt. Verder is sprake van aanwending van
de Rijksbijdrage voor private activiteiten, maar uitsluitend
binnen de grenzen van de regeling Beleggen en Belenen en de
helderheidsnotities. Het gaat hierbij om activiteiten die in lijn
zijn met de kerntaken van de universiteit en waarvoor de Rijks-
bijdrage is bedoeld. Voor overige private activiteiten is met in-
gang van  de integrale kostprijs maatgevend. 
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Deel II
Jaarrekening 
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(x M€) .. ..

1 Activa

Vaste activa 

1.1 Materiële vaste activa 244,6 230,1

1.2 Financiële vaste activa 6,8 6,5

Totaal vaste activa 251,4 236,6 

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,7 1,0

1.4 Vorderingen 79,8 73,4

1.5 Effecten 16,2 15,5

1.6 Liquide middelen 32,6 21,7

Totaal vlottende activa 129,3 111,6

Totaal 380,7 348,2

2 Passiva

2.1 Groepsvermogen

2.1.1 Eigen vermogen 120,3 98,8

2.1.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,2

120,6 99,0

2.2 Voorzieningen 32,6 32,3

2.3 Langlopende schulden 52,0 44,2

2.4 Kortlopende schulden 175,5 172,7

Totaal 380,7 348,2

[  ]
















 












 







 




Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)



Geconsolideerde staat van baten en lasten

(x M€)  

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 280,1 271,0

3.2 Collegegelden 31,0 30,2

3.3 Baten werk in opdracht van derden 153,2 135,2

3.4 Overige baten 29,7 41,4

Totaal baten 494,0 477,8

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 309,6 302,7

4.2 Afschrijvingen 33,2 26,6

4.3 Huisvestingslasten 33,7 39,2

4.4 Overige lasten 96,6 94,3

Totaal lasten 473,1 462,8

Saldo Baten en Lasten 20,9 15,0

5 Financiële baten en lasten -1,4 1,3

6 Deelnemingen 0,0 0,4

Resultaat 19,5 16,7

7 Aandeel derden in resultaat (LUMC) 2,1 1,6

Nettoresultaat 21,6 18,3

[  ]
















 












 







 






Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(x M€)  

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Nettoresultaat 21,6 18,3

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen (excl. LUMC) 28,0 23,2

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC) 0,3 0,1

28,3 23,3

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,3 0,1

Vorderingen -6,4 -20,1

Effecten -0,7 -2,0

Kortlopende schulden 2,8 14,5

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties -4,0 -7,5

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 45,9 34,1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -53,8 -68,5

Desinvesteringen materiële vaste activa 11,3 32,5

(Des)investeringen in deelnemingen -0,3 0,0

Mutaties leningen 0,0 -0,3

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -42,8 -36,3

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden 8,1 2,7

Aflossing langlopende schulden -0,3 -0,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 7,8 2,2

Mutatie liquide middelen 10,9 0,0

Beginstand liquide middelen 21,7 21,7

Mutatie 10,9 0,0

Eindstand liquide middelen 32,6 21,7

[  ]
















 












 







 






4) Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan 5% van het geconsolideerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen in het

overzicht verbonden partijen (zie de Overige gegevens).














 












 







 




[  ] tegraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van der-
den afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de geza-
menlijke betekenis te verwaarlozen is (vier), blijft achterwege. In
het in de jaarrekening opgenomen overzicht ‘Verbonden Par-
tijen’ is zichtbaar welke rechtspersonen het betreft. 

De activiteiten van de Faculteit Geneeskunde zijn ondergebracht
in het LUMC. Het LUMC ontvangt voor de onderwijs- en onder-
zoeksactiviteiten van de faculteit een jaarlijkse bijdrage van het
College van Bestuur. In de geconsolideerde jaarrekening zijn
conform RJ . de baten en lasten van de onderwijs- en on-
derzoeksactiviteiten van het LUMC verwerkt. Hierbij zijn baten
en lasten van het LUMC aan onderzoek toegerekend op basis van
het aandeel van de universitaire subsidie en van derden ontvan-
gen subsidies (tweede- en derdegeldstroom) in de totale baten.
Verder moet worden vermeld dat de afschrijvingslasten van het
LUMC niet zijn opgenomen in de cijfermatige toelichting op het
verloop van de Materiële vaste activa omdat het LUMC niet in de
geconsolideerde balans is opgenomen.

In de overeenkomst tussen LUMC en de universiteit is afgespro-
ken dat een verschil tussen de baten en de lasten voor rekening
komt van het LUMC. Dit verschil wordt verantwoord als ‘resul-
taat derden’ en heeft derhalve geen invloed op het nettoresultaat,
dat gepresenteerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening. 

Begrotingscijfers worden alleen in de enkelvoudige staat van
baten en lasten opgenomen ter vergelijking. In de sturing van de
universiteit speelt de geconsolideerde staat van baten en lasten
geen grote rol, vandaar dat het niet nodig wordt geacht daarvoor
een begroting op te stellen. 

Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van ac-
tiva en passiva en de resultaat bepaling zijn gebaseerd op histori-
sche kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva op-
genomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen
De Universiteit Leiden bezit rechtspersoonlijkheid op grond van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW), artikel . b. In de WHW is aangegeven dat de univer-
siteit jaarlijks een jaarverslag dient op te stellen, waarvoor de mi-
nister van OCW richtlijnen kan geven. 

Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Regeling jaarverslagge-
ving onderwijs. In deze regeling is vastgelegd dat de jaarverslag-
geving ingericht dient te worden overeenkomstig Titel  Boek 
van het Burgerlijk Wetboek en de in de regeling aangegeven af-
wijkende bepalingen. In het bijzonder wordt verwezen naar de
richtlijnen ,  en  van de Raad voor de Jaarverslagge-
ving (RJ). 

RJ  is specifiek bedoeld voor onderwijsinstellingen. In RJ 

zijn presentatievoorschriften opgenomen voor onder meer de
indeling van de balans, de staat van baten en lasten en het jaar-
verslag. 

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens
van de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en an-
dere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen
waarin de universiteit een meerderheidsbelang heeft, of waarin
op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden
uitgeoefend. Op deze gronden zijn, naast de universiteit zelf, de
volgende rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde jaar-
rekening: 
■ Libertatis Ergo Holding B.V. (en de daaraan verbonden deel-
nemingen)

■ Leiden International Office Finance B.V.
■ Belvédère Academia Leiden University N.V. 
■ Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden; hiertoe behoren

 stichtingen.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden,
vorderingen en transacties geëlimi neerd, evenals de binnen de
groep gerealiseerde resultaten. De groepsmaatschappijen zijn in-


















 












 







 




[  ]het uitgangspunt dat de renteswap wordt gewaardeerd tegen
kostprijs bij een effectieve hedge. De kostprijs van de renteswap
is nihil. 

Van de lening wordt in eerste instantie de contractuele variabele
rente verantwoord. Daarna wordt deze gecorrigeerd voor de lo-
pende rente uit hoofde van de renteswap. Daarmee wordt bereikt
dat per saldo de vaste rente in het resultaat wordt verantwoord.
In de balans staat de overlopende rente van de renteswap. Voor
de lening en renteswap samen resulteert verwerking alsof het ge-
heel een vastrentende lening betreft; in het resultaat wordt de
vaste rente verantwoord en in de balans onder overlopende
posten (activa en passiva) de per saldo te betalen vaste rente.

Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende
functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de gel-
dende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta lui-
dende monetaire activa en verplichtingen worden per balansda-
tum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in
vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgeno-
men, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wissel-
koersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende va-
lutakoersverschillen worden in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesal-
deerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor
zover:
■ een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het ac-
tief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simul-
taan af te wikkelen; en

■ het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of
beide posten simultaan af te wikkelen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-
schijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw baar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans op-
genomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daar-
van gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de om-
vang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s; de bedragen in de jaarre-
kening luiden in miljoenen euro’s (M€), tenzij anders vermeld.

De opstelling van de jaarrekening vereist van het management
oordelen, schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwer-
ke lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voort-
durend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opge-
nomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en
obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, lenin-
gen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden,
overige te betalen posten en tevens afgeleide financiële instru-
menten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële in-
strumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. Uitzondering hierop betreffen
de hierna beschreven (afgeleide) financiële instrumenten.

Afgeleide financiële instrumenten
De Universiteit Leiden maakt gebruik van een forward starting
renteswap ten aanzien van de kredietfaciliteit. Hiermee wordt het
risico van rentewijzigingen van een variabel rentende lening af-
gedekt door middel van een renteswap die de rente vastzet. Deze
renteswap wordt gewaardeerd op basis van ‘kostprijs hedge ac-
counting’. Bij de toepassing van ‘kostprijs hedge accounting’ is



Grondslagen waardering activa en passiva

Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere
vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoe-
ring en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden ge-
waardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen. Een uitzondering hierop vor-
men de bijzondere collecties, die niet worden gewaardeerd in de
balans. Vanwege de cultuurhistorische waarde van de collecties
zijn deze niet vervreemdbaar. Met ingang van  wordt rente
toegerekend aan de vastgoedprojecten in uitvoering. Aan de pro-
jecten die onderdeel uitmaken van de vastgoedontwikkeling (zie
verder) wordt geen rente toegerekend; deze projecten worden ge-
acht gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de vastgoed-
ontwikkeling zelf. Voor de waardering van de gebouwen wordt de
componentenmethode toegepast.

Investeringssubsidies worden als schuld gepresenteerd onder
vooruit ontvangen investeringssubsidies, tenzij bedoeld als bij-
drage in de aanschaf van wetenschappelijke apparatuur. Vrijval
ten goede van de exploitatie vindt plaats tegenover de afschrij-
vingen die het gevolg zijn van de betreffende investeringen. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de econo-
mische levensduur, waarbij geen rekening gehouden wordt met
een restwaarde. Afschrijvingen vinden plaats vanaf de maand
volgend op ingebruikneming. Op terreinen, materiële vaste be-
drijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven. 

Wetenschappelijke apparatuur wordt afgeschreven in  jaar. Ex-
tern gefinancierde apparatuur wordt na ingebruikname direct
voor % afgeschreven.

Computerapparatuur en software door het ICT Shared Service
Center (ISSC) aangeschaft wordt geactiveerd voor zover sprake is
van aanschaffingen boven €.. Met ingang van  is de af-
schrijvingstermijn  jaar (was  jaar). Concernbrede informatie-
systemen (onder meer het financiële- en het studenteninforma-
tiesysteem) worden met ingang van  afgeschreven in  jaar. 

Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven voor ge-
biedsontwikkeling geactiveerd onder de post Vastgoedontwikke-
ling. Het betreft hier ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de

uitgifte van gronden in erfpacht of de verkoop van de betreffende
gronden. Indien sprake is van uitgifte van de gronden in erfpacht,
dan worden de geactiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven
over dezelfde termijn als de duur van de erfpachtovereenkomst.
De geactiveerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe
kosten van de ontwikkeling, de toeslagen voor indirecte ontwik-
kelingskosten en de aan derden betaalde rente gedurende de pe-
riode van ontwikkeling. 

Bij een uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht, worden
de toekomstige erfpachttermijnen in één keer als bate verant-
woord, en worden de geactiveerde ontwikkelingskosten ten laste
van het resultaat gebracht. Conform ontwerprichtlijn .a
van de Raad voor de Jaarverslaggeving vindt geen saldering van
baten en lasten plaats.
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Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvings-
percentages:

Soort Actief Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen

■ algemeen 0%

■ uitgaven aanleg sportterreinen 10%

■ overige terreinvoorzieningen 3,33%

Gebouwen (voor gebouwen in eigendom van het LUMC wordt de door het 
LUMC gehanteerde methode gevolgd)

■ casco 1,67%

■ afbouw 3,33%

■ inbouwpakket 6,67%

■ technische installaties 6,67%

Vastgoedontwikkeling Naar rato van de duur van de niet-
eeuwigdurende erfpachtovereenkomst.

Investeringen in huurpanden 10%, bij kortere huurtermijn dan 10 jaar 
naar rato van het aantal huurjaren.

Groot onderhoud Bij groot onderhoud vindt activering 
plaats vanaf k€140, indien levensduurver-
lengend. 

Inventaris en apparatuur Activering vindt plaats vanaf k€2,5.

Inventaris 10%

Wetenschappelijke apparatuur 20%, extern gefinancierd 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%

Computer hardware 10%

Software 33,3% (m.i.v. 2011: 25%)

Concerninformatiesystemen 33,3% (m.i.v. 2011: 25%)

Boeken en Collecties 14,2% (m.i.v. 2011: 10%)
Aanschaffingen van boeken en collecties
worden rechtstreeks ten laste van de ex-
ploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto -
vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde

worden de waarderings grond slagen van de universiteit gehan-
teerd. Deelnemingen met een negatieve netto vermogens waarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant
staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een
voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste
van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het
overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de
door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte
betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming. 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoe-
fend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam
lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde
deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde on-
der aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij wor-
den vastgesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rente-
voet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of ver-
liezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. 

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De universiteit beoordeelt op elke balansdatum of een financieel
actief of een groep van financiële activa bijzondere waardever-
mindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële ac-
tiva die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd,
wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzon-
dere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit
hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de
staat van baten en lasten winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen
de boekwaarde van het actief, en de best mogelijke schatting van
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eer-
ste verwerking van het instrument. 

Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggeno-
men, indien de afname van de waardevermindering verband
houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maxi-
maal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen
sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering.
Het teruggenomen verlies dient in de staat van baten en lasten
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winst- en verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde
van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een
voorziening wegens oninbaarheid.

Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten,
zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct
kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden
met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminde-
ringen.

Vorderingen
Handelsdebiteuren, finance leasevorderingen met een looptijd
korter dan  jaar, overige vorderingen en vorderingen op minder-
heidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voor-
ziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting onder fi-
nanciële instrumenten.

Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie OCW
toegepaste korting op de Rijksbijdrage. Deze zogenaamde ‘kas-
korting’ betreft het deel van de Rijksbijdrage dat eerst in het vol-
gende kalenderjaar zal worden uitbetaald. Verder heeft het mi-
nisterie van OCW in  en  compensatie toegezegd voor
de invoering van de bachelormasterstructuur in de periode -
. Deze compensatie zal in de komende jaren worden uitbe-
taald via de rijksbijdrage.

Werk in opdracht van derden
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van der-
den leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo
wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorzie-
ning op een project uit hoofde van werk in opdracht van derden
wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende con-
tracten.

Effecten 
De effecten worden voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn
gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet-beurs-
genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, vermin derd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen
Hieronder vallen kasgelden, direct opeisbare deposito’s bij de
bank, banktegoeden, ontvangen cheques en wissels die ter vrije
besteding zijn.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de be-
stemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschik-
king staan van het College van Bestuur of faculteitsbesturen. In-
dien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie
is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperk-
tere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Binnen de be-
stemmingsreserves en het bestemmingsfonds wordt onderscheid
aangebracht tussen publieke en private middelen.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aan-
deel van derden in de nettovermogens waarde, zo veel mogelijk
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de uni-
versiteit. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake
is van:
■ een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een ge-
volg is van een gebeurtenis in het verleden; en

■ waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden ge-
maakt; en 

■ het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplich-
ting uitstroom van middelen nodig is.

De voorzieningen voor reorganisaties houden verband met de
geschatte kosten van de uitstroom van het personeel bij de betref-
fende onderdelen.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen
tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn op-
genomen tegen contante waarde; bij de berekening van de con-
tante waarde wordt ervan uitgegaan dat het renteniveau ultimo
, waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan,
gelijk is aan de te verwachten indexering van de personeelslasten
de komende jaren.
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[  ]Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds
en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwik-
keling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal
plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar
kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele ver-
plichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoerings-
overeenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen
aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de
beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te
wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioen-
fonds wordt een vordering opgenomen als de universiteit de be-
schikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar de universiteit zal toevloeien en de vorde-
ring betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De Universiteit Leiden heeft een pensioenregeling die is onder-
gebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (hierna te
noemen ABP) en die te karakteriseren is als zogeheten toegezegd-
pensioenregeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op
de lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de
werknemer gedurende dit dienstverband. Aangezien het ABP een
bedrijfstakpensioenfonds is dat niet in staat is de voor een toege-
zegd-pensioenregeling benodigde gegevens aan te leveren, wordt
de regeling behandeld als toegezegde-bijdrage regeling. Hierbij
worden de door de werkgever verschuldigde pensioenpremies
over het boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verant-
woord. De per balansdatum nog niet betaalde bijdragen worden
als verplichtingen opgenomen.

Niet uit de balans blijkende vorderingen
Deze bestaan uit operationele leasevorderingen uit hoofde van
contracten voor verhuurde apparaten aan derden veelal met een
looptijd van langer dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Deze bestaan uit verplichtingen die voortvloeien uit contracten
veelal met een looptijd langer dan één jaar zoals leasecontracten,
huurcontracten, aangegane investeringsverplichtingen, terug te
betalen ontwikkelingskredieten en financiële instrumenten.

Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar wor-
den aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lo-
pende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest en ontwikkelt diverse percelen ten behoeve van ver-
koop of uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen
worden bij uitgifte in één keer geïnd en verantwoord onder de
langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de looptijd evenre-
dig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval
van uitgifte in eeuwigdurende of jaarlijkse erfpacht wordt de af-
koopsom in één keer ten gunste van het resultaat geboekt en niet
onder de schulden verantwoord.

Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten
hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden
worden niet gesaldeerd met activa. Zie verder de toelichting
onder financiële instrumenten. 

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen
(waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen
terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend.
Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld,
wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden.
Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar
rato van de besteding.

Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van der-
den leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo
wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorzie-
ning op een project uit hoofde van werk in opdracht van derden
wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende con-
tracten. 

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensi-
oenslast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds be-
taalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toe-
komst verschuldigde premies.


















 












 







 




[  ] Vooruit ontvangen financiering van tweede- en derdegeld-
stroomprojecten wordt als overlopende passiva onder de kortlo-
pende schulden op de balans gepresenteerd. Voorgefinancierde
lasten worden als overlopende activa onder de vorderingen op de
balans opgenomen. Overeengekomen toekomstige inspannin-
gen ten behoeve van onderzoeksprojecten worden aan de betref-
fende jaren toegerekend. Eventuele negatieve resultaatverwach-
tingen van lopende onderzoeksprojecten worden in de
exploitatie verwerkt op het moment waarop deze verliezen in-
zichtelijk worden.

Overige baten
Overige baten omvat de opbrengst van de verkoop van goederen
en de levering van diensten aan derden exclusief de over de omzet
geheven belastingen en verleende kortingen.

Vreemde valuta
Transacties luidende in vreemde valuta worden verwerkt tegen
de wisselkoers geldende op het moment van de transacties.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen in-
dien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn ge-
worden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

Het grondstoffenverbruik en de overige elementen van de be-
drijfskosten worden berekend op basis van historische kosten. De
afschrijvingen op duurzame bedrijfsmiddelen bedragen een vast
percentage van de verkrijgingswaarde van het betreffende be-
drijfsmiddel. De afschrijvingen op verhuurde apparaten bedra-
gen een vast percentage van de vervaardigingsprijs vermeerderd
met de kosten om de apparaten te laten functioneren bij de ge-
bruiker. Huuruitgaven voor duurzame bedrijfsmiddelen, waarbij
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van de duur-
zame bedrijfsmiddelen nagenoeg geheel voor rekening van de
verhuurder komen, worden lineair over de leaseperiode in de
kosten verantwoord.

Grondslagen baten en lasten

Algemeen
Voor de vaststelling van het resultaat wordt het baten- en lasten-
stelsel gehanteerd. De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit
hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toe-
kenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat
van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben
op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte
werkzaamheden als baten verantwoord. 

De subsidie die de universiteit ontvangt voor de academische
werkplaatsfunctie bij het academisch ziekenhuis moet onver-
wijld worden doorbetaald aan het academisch ziekenhuis. In de
richtlijnen is daarom voorgeschreven dat deze subsidie in min-
dering moet worden gebracht op de rijksbijdrage OCW. Overige
bijdragen die de universiteit ontvangt voor verschillende institu-
ten die op een of andere wijze zijn gelieerd aan de universiteit,
worden verantwoord onder de baten en als inkomensoverdrach-
ten (overige lasten). 

Collegegelden
De collegegelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij be-
trekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onder-
wijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het collegejaar zijn ge-
spreid. 

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden
(contractonderwijs, contractonderzoek (waaronder door NWO
gefinancierd onderzoek) en overige) worden in de staat van
baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan
de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. 

Resultaten, inclusief eventueel medegefinancierde delen uit de
eerstegeldstroom, worden ten gunste of ten laste van de exploita-
tierekening gebracht in de periode van gereedkomen van (een 
afgerond deel van) het project. Onder de werken voor derden
worden tevens de opbrengsten van niet wettelijke onderwijsacti-
viteiten opgenomen.


















 












 







 




[  ] zijn aangepast aan deze wijziging, met een verhoging van
de collegegelden en een verlaging van de overige baten met
M€,.

5. In de jaarrekening  zijn de realisatiecijfers op de posten
overige vorderingen en vorderingen op personeel omge-
wisseld. In de jaarrekening  zijn de vergelijkende cijfers
over  hierop aangepast.

Financieringskosten 
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opgenomen,
samenhangend met het aantrekken van vreemd vermogen. Het
effect van de rente-instrumenten wordt hieronder mede verant-
woord. Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslag-
perioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en af-
lossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende
verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over
de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de
staat van baten en lasten winst-en-verliesrekening wordt ver-
werkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Peri-
odieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het
jaar waarover zij verschuldigd worden.

Grondslagen kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar
euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omreke-
ningskoersen voor de betreffende periodes. 

Presentatiewijziging in jaarrekening 

In de jaarrekening  is de presentatie van de volgende posten
gewijzigd:
1. In de specificatie van de kortlopende schulden is de post voor-
uitontvangen subsidies OCW conform de voorschriften van
de regeling jaarverslaggeving ondergebracht onder de overlo-
pende passiva. Het betreft hier geoormerkte subsidies van het
ministerie van OCW.

2. Aan de specificatie kortlopende schulden is de post OCW toe-
gevoegd ten behoeve van de verantwoording van aan het mi-
nisterie van OCW te retourneren restsaldi op afgesloten ge-
oormerkte subsidies.

3. De registratie van inhuur derden vindt plaats onder de post
Personeel niet in loondienst in het overzicht Personele lasten,
waar deze lasten voorheen werden gerubriceerd onder de post
Werken door derden in het overzicht Specificatie post overige.
De vergelijkende cijfers over  en de begrotingcijfers 

zijn aangepast aan deze wijziging, wat heeft geleidt tot een ver-
laging van de post Werkzaamheden door derden met M€,
en een gelijktijdige verhoging van de post Personeel niet in
loondienst met M€,.

4. De ontvangst van tuition fees van studenten die niet uit de Eu-
ropese Economische Ruimte (EER) afkomstig zijn is in de
loop van  gewijzigd van de categorie ‘Onderwijsbaten’
naar de categorie ‘Collegegelden’. De vergelijkende cijfers over
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treft hier voornamelijk investeringen in specifieke wetenschap-
pelijke apparatuur door de faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen, zoals twee elektronenmicroscopen voor in totaal 
M€, (waarvan één microscoop van M€, is opgeleverd en
afgeschreven in ). Gecorrigeerd voor deze éénmalige af-
schrijving, bedragen de afschrijvingslasten M€,. 

Vastgoedontwikkeling
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe voor M€, geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedu-
rende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. In  is een
aantal percelen in erfpacht uitgegeven. De ontvangsten zijn ver-
antwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens ge-
durende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van
het resultaat. Het betreft uitgiften in het gebied ‘Boerhaave’ aan
DUWO (M€,) en in het gebied ‘Sylvius’ aan Astellas (M€,).

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In  is voor een bedrag van M€, geïnvesteerd in gebou-
wen, zijnde het saldo van investeringen en desinvesteringen in de
categoriën ‘gebouwen en terreinen’ en ‘gebouwen in uitvoering’.
Hieronder vallen onder meer de renovatie van de Sterrewacht
(M€,), het Sylvius Laboratorium (M€,), de parkeergarage
Rijnveste (M€,), de voorbereidingskosten nieuwbouw Wis-
kunde en Natuurwetenschappen (M€,) en de verbouwing van
Stichthage (M€,). Verder zijn diverse projecten in uitvoering.
Aan bouwrente is een bedrag van M€, geactiveerd.

Gebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus
de afschrijvingen. De WOZ waarde van de gebouwen bedraagt
M€,, de verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt 
M€.,.

Inventaris en apparatuur 
In  is voor M€, geïnvesteerd in inventaris en apparatuur,
zijnde het saldo van investeringen en desinvesteringen. Het be-

Toelichting op de geconsolideerde balans 

1.1 Materiële vaste activa 

(x M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen Inventaris Gebouwen Vastgoed- Totaal
en terreinen en apparatuur in uitvoering ontwikkeling

Stand per  januari 

Aanschafprijs t/m  514,8 92,5 11,3 7,2 625,8 

Cumulatieve waarde-verminderingen en afschrijvingen 329,9 65,6 0,0 0,2 395,7

Boekwaarde 184,9 26,9 11,3 7,0 230,1

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 17,9 26,1 7,6 2,2 53,8

Desinvesteringen 4,1 7,2 0,0 11,3

Afschrijvingen (exclusief LUMC) 15,0 12,9 0,0 0,1 28,0

Saldo 2,9 9,1 0,4 2,1 14,5

Stand per  december 

Aanschafprijs t/m  533,0 105,2 11,7 9,3 659,2

Cumulatieve waarde-verminderingen en afschrijvingen 345,2 69,2 0,0 0,2 414,6

Boekwaarde 187,8 36,0 11,7 9,1 244,6


















 












 







 




[  ]Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de op-
richting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks
aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De Universiteit
Leiden beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencol-
lecties, waaronder de collectie van de Maatschappij der Neder-

landsche Letterkunde. De bijzondere collecties kunnen worden
onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften &
archieven, oude drukken, prenten & tekeningen & iconografie,
foto’s & fotografica, kaarten & atlassen, Oosterse & Aziatische
collecties. De waarde van de bijzondere collecties is niet opgeno-
men in de balans omdat deze vanwege hun aard en functie niet
vervang- en vervreemdbaar zijn.

1.2 Financiële vaste activa

(x M€) Mutaties 

Stand .. Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand ..

1.2.1 Deelnemingen 1,0 0,4 0,0 -0,1 1,3

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 0,6 0,0 0,6

1.2.3 Overige leningen u/g 4,9 0,0 0,0 4,9

Totaal 6,5 0,4 0,0 -0,1 6,8

Mutaties 

1.2.1 Deelnemingen Stand .. Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand ..

BioGeneration Ventures B.V. 0,8 0,4 -0,1 1,1

LAP&P Consultants B.V. 0,2 0,0 -0,0 0,2

ZoBio B.V. 0,0 0,0 -0,0 0,0

Totaal 1,0 0,4 0,0 -0,1 1,3

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepre-
senteerde bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC
(opgenomen onder de overige leningen). In  is bij de over-
dracht van de activa en passiva van de Faculteit Geneeskunde aan
het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen de activa en
passiva na een periode van  jaar wordt betaald aan de univer-
siteit. Over de lening wordt een rente van % in rekening ge-
bracht.

De toename van de post deelnemingen is het gevolg van een ad-
ditionele storting op de aandelen van BioGeneration Ventures
B.V. door de aan de universiteit verbonden Libertatis Ergo Hol-
ding B.V. (LEH).
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1.4 Vorderingen

(x M€) .. ..

1.4.1 Debiteuren 17,8 17,4

1.4.2 OCW 16,7 9,7

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 15,0 13,2

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,0 0,0

1.4.4.2 Overige 1,0 0,7

1,0 0,7

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 18,4 22,2

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,6 0,8

1.4.5.3 Overige overlopende activa 11,3 10,3

30,3 33,3

1.4.6 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 1,0 0,9

79,8 73,4

1.4.6 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per  januari 0,9 1,0

Onttrekking 0,0 0,1

Dotatie 0,1 0,0

1,0 0,9

1.3 Voorraden

(x M€) .. ..

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,7 1,0

Totaal 0,7 1,0

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laborato-
rium- en kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor com-
puters die bij de verschillende eenheden van de universiteit in het

magazijn zijn opgenomen. Deze voorraden zijn min of meer
constant.

Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€, (: M€
,). Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door een ad-
ditionele compensatie van M€, voor de invoering van de ba-
chelormasterstructuur in de periode -. De totale toe-
kenning bedraagt M€,, waarvan in M€, is uitbetaald.

Het restant ad M€, wordt in de komende jaren uitbetaald
door OCW. Verder heeft de post overlopende activa betrekking
op kosten gemaakt voor projecten in uitvoering, welke nog niet
in rekening zijn gebracht bij de opdracht- of subsidiegever.
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1.5 Effecten

(x M€) 1.5.1 1.5.2 Totaal
Obligaties Aandelen

Stand per  januari 9,2 6,3 15,5

Aankopen 4,8 3,3 8,1

Verkopen 4,7 3,3 8,0

Koersverschillen 0,4 0,2 0,6

Stand per  december 9,7 6,5 16,2

De effecten betreffen de middelen van de Beheerstichting die
door een vermogensbeheerder worden belegd in ter beurze geno-
teerde obligaties en aandelen. De marktwaarde van de obligaties

en aandelen is met name door de gestegen aandelenkoersen in
 met M€, toegenomen tot M€,. 

1.6 Liquide middelen

(x M€) .. ..

1.6.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.6.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 30,9 20,0

1.6.3 Deposito’s 1,6 1,6

Totaal 32,6 21,7 

De liquide middelen van de universiteit bedragen ultimo 

M€,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit. Van
dit bedrag wordt M€, aan liquide middelen aangehouden
door de verbonden partijen LEH B.V. (M€,), LIOF B.V. (M€
,), de Beheerstichting (M€,) en Belvédère Academia Leiden
University N.V. (M€,).

De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaci-
liteit van M€. Een deel van deze kredietfaciliteit is in de vorm
van een langlopende lening van M€ opgenomen. Ultimo 

is geen beroep gedaan op de resterende ruimte van M€ van
deze kredietfaciliteit bij de BNG. 
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Het groepsvermogen neemt door het positieve resultaat van M€
, toe tot een bedrag van M€,.

Het groepsvermogen is opgebouwd uit:
■ De algemene reserve, waarin de reserves van LEH B.V., LIOF
B.V. en de faculteitsbesturen zijn begrepen. De algemene re-
serve is in  door het positieve resultaat en de bestemming
daarvan toegenomen met M€,. Daarnaast is M€, toege-
voegd aan de algemene reserve door de vrijval van middelen
uit het Vernieuwingsfonds. 

■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Ver-
nieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen wor-
den in volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet.
Per saldo wordt aan deze reserve M€, onttrokken.

■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het voor pro-

fileringsgebieden ter beschikking gestelde budget, die nog niet
besteed zijn. Deze middelen worden in volgende jaren door de
betreffende eenheden ingezet. Aan deze reserve wordt M€,

toegevoegd, zijnde de niet-bestede middelen op de profile-
ringsgebieden in .

■ Een bestemmingsfonds waarin het eigen vermogen van de Be-
heerstichting is opgenomen. Gezien de herkomst (deze midde-
len zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden deze
middelen als privaat vermogen gepresenteerd. Aan het bestem-
mingsfonds wordt M€, toegevoegd door het positieve re-
sultaat op de beleggingen van de Beheerstichting, waardoor ul-
timo  het bestemmingsfonds een bedrag van M€,

omvat.
■ Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden ver-
kocht belang van % in een deelneming van LEH B.V. wordt
weergegeven (M€,).

2.1 Groepsvermogen

(x M€) Stand .. Resultaat Overige mutaties Stand ..

2.1.1 Algemene reserve 79,4 16,7 2,2 98,3

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek

– Vernieuwingsfonds 3,8 2,0 -2,2 3,6

– Profileringsgebieden 2,1 2,1

2.1.3 Bestemmingsfonds privaat

– Beheerstichting 15,6 0,7 16,3

2.2 Minderheidsbelang derden 0,2 0,1 0,3

Totaal 99,0 21,6 0,0 120,6
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2.2 Voorzieningen

(x M€) Mutaties  Verdeling saldi

Stand Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand <  jaar >  jaar
.. --

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen 5,2 6,0 2,9 1,0 7,3 2,1 5,2

2.2.1.2 Voorziening Pemba 1,0 0,0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5

2.2.1.3 Jubileumgratificaties 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,9

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS 1,7 0,0 0,5 0,0 1,2 0,4 0,8

2.2.1.5 Reorganisatie FWN 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1

2.2.1.6 Reorganisatie IBL 3,9 0,0 0,9 0,1 2,9 0,8 2,1

2.2.1.7 Reorganisatie CML 0,6 0,2 0,2 0,0 0,6 0,2 0,4

2.2.1.8 Reorganisatie FGW 4,3 0,0 0,6 0,5 3,2 0,2 3,0

2.2.1.9 Reorganisatie FdK 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3

2.2.1.10 Reorganisatie UB 0,9 0,1 0,4 0,0 0,6 0,4 0,2

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL 0,6 0,3 0,3 0,0 0,6 0,2 0,4

2.2.1.12 Personele knelpunten UFB 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

2.2.1.13 Reorganisatie UBL 1,0 0,5 0,1 0,0 1,4 0,1 1,3

2.2.1.14 Reorganisatie SCM/ISSC 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,6

Totaal 20,9 8,2 6,2 1,9 21,0 5,2 15,8

2.2.2 Overige voorzieningen

2.2.2.1 Verlieslatende contracten 0,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8

2.2.2.2 Asbestverwijdering 4,5 0,0 0,3 0,0 4,2 1,0 3,2

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden 3,1 0,0 0,0 0,1 3,0 0,1 2,9

2.2.2.4 BTW 1,3 0,4 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7

2.2.2.5 Garantiestelling DUWO 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9

Totaal 11,4 0,6 0,3 0,1 11,6 1,1 10,5

Totaal 32,3 8,8 6,5 2,0 32,6 6,3 26,3

De voorzieningen zijn met M€, toegenomen tot een bedrag
van M€,. In  is een nieuwe voorziening van M€, ge-
troffen voor de kosten van een reorganisatie voor de vorming van
de directie Strategische Communicatie & Marketing (SCM) en

de samenvoeging van bedrijfsonderdelen tot een ICT Shared
Service Centre (ISSC). In totaal is in  M€, gedoteerd.
Hierna worden de voorzieningen afzonderlijk toegelicht.



Personele voorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtin-
gen voor de in de komende jaren door de universiteit te betalen
wachtgelden. Van de door de uitvoeringsinstellingen berekende
maximale verplichting bij het totale bestand aan bestaande deel-
nemers aan de wachtgeldregeling, is op basis van de jaarlijkse
vrijval geschat welk percentage daadwerkelijk zal worden uitbe-
taald. In  heeft een vrijval plaatsgevonden van M€, op ul-
timo  geraamde verplichtingen. Voor nieuwe instroom in
het wachtgeld is een dotatie van M€, noodzakelijk. Door de
verslechterende arbeidsmarktsituatie is de hoogte van de voor-
ziening in  met M€, toegenomen ten opzichte van .
De uitstroom van personeel bij de universiteit in  is verge-
lijkbaar met .

Voorziening Pemba (eigenrisicodragerschap WAO)
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste
vier jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In  heeft
een vrijval van M€, plaatsgevonden als gevolg van een netto
uitstroom uit de voorziening. De uitkeringen bedroegen in deze
periode M€,.

Jubileumgratificaties
De voorziening omvat de contante waarde van de toekomstige
jubileumgratificaties van het personeelsbestand per ultimo .

Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren (RGUS)
Van de medewerkers die gebruik maken van de seniorenregeling
RGUS (waar tot eind  een beroep op kon worden gedaan) is
vastgesteld wat de kosten van de afkoopsom en de %-aanvulling
zullen zijn bij gebruikmaking van de FPU. RGUS-deelnemers
hebben zich namelijk verplicht van de FPU-gebruik te maken, af-
hankelijk van het geboortejaar, met -jaren en twee maanden of
-jaren en drie maanden. In  is M€, aan de voorziening
onttrokken voor het afkopen van pensioenverplichtingen en het
uitkeren van aanvullingen. 

Reorganisatie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
De voorziening is getroffen in verband met in  en  door-
gevoerde reorganisaties. De voorziening wordt ingezet voor de
dekking van de kosten wegens afkoopsommen in verband met
pensioenbreuk, kosten wegens de aanvulling FPU, en salarisbeta-
lingen.

Reorganisatie Instituut voor Biologie Leiden
In  heeft de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
besloten een reorganisatie door te voeren bij het Institute of Bio-
logy Leiden. De reorganisatie heeft als doel de kosten in overeen-
stemming te brengen met de door het instituut gegenereerde in-
komsten uit de eerste-, tweede- en derdegeldstroom. Voor de
beoogde uitstroom van medewerkers is deze voorziening getrof-
fen. In  is een bedrag van M€, aan de voorziening ont-
trokken en heeft een vrijval van M€, plaatsgevonden.

Reorganisatie Centrum voor Milieukunde Leiden
Het Centrum voor Milieukunde Leiden is als instituut Centrum
voor Milieuwetenschappen Leiden ingebed in de Faculteit Wis-
kunde en Natuurwetenschappen. De reorganisatie heeft als doel
het instituut als een financieel gezond onderdeel van de faculteit
in te bedden. Voor de beoogde uitstroom van medewerkers is
deze voorziening getroffen. In  is een bedrag van M€, aan
de voorziening onttrokken en is als gevolg van een hoger dan ge-
schatte realisatie een dotatie van M€, noodzakelijk gebleken.

Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Letteren
Reorganisatie van de faculteit was noodzakelijk vanwege de af-
name van de beschikbare middelen, onder meer door de aanpas-
sing in de middelen die door het College van Bestuur ter beschik-
king worden gesteld. Door de afnemende studentenaantallen en
een aanpassing van de ‘nullast’ was een herstructurering noodza-
kelijk. In  is de Faculteit der Letteren opgegaan in de nieuwe
Faculteit Geesteswetenschappen. De uitstroom van medewerkers
vindt in  en  plaats en heeft geleid tot een onttrekking
van M€,. Verder kon een deel van de geraamde reorganisatie-
kosten ten laste van de exploitatiebegroting gebracht worden wat
heeft geleid tot een vrijval van M€,.

Reorganisatie Faculteit der Kunsten
De positie van de Faculteit der Kunsten is gewijzigd. De faculteit
is opgeheven en taken op het gebied der Kunsten zijn onderge-
bracht in een instituut binnen de Faculteit Geesteswetenschap-
pen. Hierbij wordt de inhoudelijke taakstelling van het instituut
beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reorganisatie is
om de taken van de nieuwe organisatie in te vullen en de finan-
ciering in overeenstemming te brengen met de gewijzigde taak-
stelling. 

Reorganisatie Universiteitsbibliotheek
In  is een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteits-
bibliotheek (UB) is omgevormd van een intern naar een extern
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Overige voorzieningen

Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking van verliezen op lo-
pende tweede- en derdegeldstroomprojecten waarvan duidelijk
is dat sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. Aan de voorzie-
ning is in  een bedrag van M€, gedoteerd.

Asbestverwijdering
In  is een voorziening getroffen van M€, voor het verwij-
deren van asbest in het Pieter de la Courtgebouw. In  is M€
, aan deze voorziening onttrokken ten behoeve van een proef-
verwijdering, als voorbereiding op de uit te voeren werkzaamhe-
den.

Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financi-
ele nadelen voor de universiteit, voortvloeiend uit samenwer-
kingsverbanden.

BTW
In  heeft de inspecteur aangegeven akkoord te willen gaan
met een aangepaste systematiek voor de verrekening van de
BTW-voordruk. Naar aanleiding van de aangifte  heeft de
inspecteur gevraagd om nadere informatie over de onderbou-
wing van het gehanteerde verrekeningspercentage. In  is in
de BTW aangifte uitgegaan van de aangepaste systematiek. Gelet
op het door de inspecteur gemaakte voorbehoud is in  een
voorziening getroffen van M€,, waaraan in  op basis van
dezelfde systematiek M€, is toegevoegd.

Garantiestelling DUWO
De universiteit heeft zich in  garant gesteld voor het tekort
dat mogelijk zal ontstaan bij de exploitatie van de studentenwo-
ningen aan het Rijnfront (gemeente Oegstgeest) door huis-
vestingsvereniging DUWO. Voor een rendabele exploitatie is een
looptijd van minimaal zeven jaren noodzakelijk. Door de ge-
meente is een vergunning afgegeven voor vijf jaren. Op dit mo-
ment kan nog niet worden beoordeeld of een verlenging van de
vergunning zal worden afgegeven. 

gerichte dienst, die relevante diensten levert ter ondersteuning
van onderwijs en onderzoek. De organisatie van de UB diende
optimaal geschikt gemaakt te worden om haar faciliterende rol
adequaat te kunnen vervullen.

Uitstroombeleid Faculteit der Letteren
In  is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Lette-
ren, waarbij met gebruikmaking van de bestaande uitstroomre-
geling de formatie werd teruggebracht naar een gewenst niveau.
In  is als gevolg van een hoger dan geschatte realisatie een do-
tatie van M€, noodzakelijk gebleken.

Personele knelpunten Universitair Facilitair Bedrijf 
Binnen het Universitair Facilitair Bedrijf wordt een oplossing ge-
zocht voor een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering. Een
onderdeel hiervan betreft het zoeken naar oplossingen voor ziek-
teverzuim en productiviteit. Voor de kosten van het flankerend
beleid is een voorziening gevormd. In  is een bedrag van M€
, aan de voorziening onttrokken.

Reorganisatie universiteitsbibliotheken Leiden
In  is besloten tot centralisatie van de bibliotheekfunctie van
de Universiteit Leiden. Dit leidde tot het ontstaan van een nieuwe
eenheid Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In vervolg
hierop is in  bij de UBL een reorganisatie uitgevoerd. De
voorziening is in  met M€, verhoogd als gevolg van een
lager aantal herplaatsingen dan in  was geraamd. 

Reorganisatie Strategische Communicatie & Marketing en ICT
Shared Service Center
In  is besloten tot een reorganisatie ten behoeve van de cen-
tralisatie van taken op het gebied van Communicatie & Marke-
ting en tot de vorming van één gezamenlijke ICT-dienst. Hierbij
is een aantal functies opgeheven of gewijzigd, waardoor de be-
trokken medewerkers een beroep zullen doen op wachtgeld. De
hoogte van het beroep op het wachtgeld wordt geschat op M€
,.
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2.3 Langlopende schulden

(x M€) Stand Mutaties  Stand Looptijd Resterende Rentevoet
-.. .. >  jaar looptijd

Nieuwe leningen Aflossingen EUR >  jaar EUR

2.3.1 Bank Nederlandse Gemeenten 30,0 30,0 30,0 4,805%

2.3.2 Erfpachten 14,2 8,1 0,3 22,0 0,4 21,6

Totaal 44,2 8,1 0,3 52,0 0,4 51,6

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in  langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€
. Hiervan is in  M€ opgenomen als vastrentende le-
ning met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opei-
sing van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde fa-
ciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de signale-
ringsgrens van % (enkelvoudig). In  is de solvabiliteit
gestegen van ,% naar ,% (enkelvoudig van ,% naar
,%), wat met name wordt toegeschreven aan het positieve ex-
ploitatieresultaat.

Voor een volgend deel van dit krediet (M€) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een forward starting rente-
swap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober  t/m okto-
ber  de variabele rente op het krediet tegen een door de uni-
versiteit te betalen vast rentepercentage (,%). De renteswap
wordt gewaardeerd tegen kostprijs (nihil). De marktwaarde van
de swap bedraagt M€, negatief ultimo .

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsma-
tige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de univer-
siteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten ken-
nen in het algemeen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt
de universiteit een bedrag ineens. In  werden uitgiften ge-
daan in het gebied ‘Boerhaave’ aan DUWO (M€,) en in het ge-
bied ‘Sylvius’ aan Astellas (M€,). Dit bedrag valt gedurende de
looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€,
in ). 
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2.4 Kortlopende schulden

(x M€) .. ..

2.4.1 Kredietinstellingen 0,0 9,4

2.4.2 OCW 0,0 0,0

2.4.3 Crediteuren 20,3 26,9

2.4.4 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing 9,2 8,2

2.4.4.2 Omzetbelasting 0,1 0,1

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen 2,0 2,9

11,3 11,2

2.4.5 Schulden pensioenen 2,7 2,8

2.4.6 Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruitontvangen collegegelden 22,1 20,7

2.4.6.2 Vooruitontvangen termijnen 72,6 59,2

2.4.6.3 Vooruitontvangen subsidies OCW 4,2 2,9

2.4.6.4 Vooruitontvangen investeringssubsidies 4,4 4,7

2.4.6.5 Vakantiegeld en -dagen 21,1 22,8

2.4.6.6 Overige posten 16,8 12,1

141,2 122,4

Totaal 175,5 172,7

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€,. De post
kredietinstellingen (rekening-courant BNG) is gedaald met M€
, tot M€, ultimo . Deze daling kon onder meer worden
gerealiseerd door de toename van (per saldo) vooruit ontvangen
termijnen voor contractonderzoek met M€,. Het betreft hier
onder meer drie toegekende Spinozapremies (M€,) en toe-
kenningen uit de Vernieuwingsimpuls van NWO (M€,) die
vooruit zijn betaald.

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; circa M€, van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
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Verantwoording ontvangen doelsubsidies OCW

(x M€) Toegewezen Ontvangen Besteding Saldo Ontvangen Besteding Saldo
bedrag tot en met tot en met .. in  in  ..

 

NIASD in Syrië 
BVH/BHO-/ U d.d. ..

1,501 1,107 1,063 0,044 0,394 0,438 0,000
BVH/BHO-/ M d.d. ..
HO&S/BL/ d.d. ..

Nederlands Instituut in Turkije
BVH/BHO-/ M d.d. ..

2,982 2,196 2,138 0,057 0,786 0,741 0,102
HO&S/ dd. ..
HO&S/BL/ d.d. ..

Vernieuwing promotietrajecten
BVH/BHO-/ M d.d. ..

0,655 0,655 0,362 0,293 0,008 0,285

Islamitische Theologie
BVH/BHO-/ M d.d. .. 2,360 1,888 0,846 1,042 0,472 0,236 1,278
BVH/BHO-/ U d.d. ..

Encompass
BVH/BHO-/ U d.d. ..

2,250 1,750 1,170 0,580 0,500 0,283 0,797

Samenwerking Australian University
BVH/BHO-/ M d.d. ..

0,225 0,225 0,079 0,146 0,019 0,127

Universe Awereness Programma
BVH/BHO-- M d.d. ..

0,375 0,125 0,017 0,108 0,042 0,066

Nationaal Herbarium
BEK/BPR-/ U d.d. ..

2,309 2,309 2,309 0,000 1,125 1,125 0,000

Cherpa
HO&S/BL/ d.d. .. 0,600 0,600 0,237 0,363 0,120 0,087 0,396
HO&S/BL/ d.d. ..

Ontwikkeling educatieve minoren
OND/ODB-/ U d.d. ..

0,229 0,229 0,000 0,229 0,133 0,096

Siriusprogramma
OND/ODB-/ M

3,838 0,421 0,421 0,000

NIASD in Libanon en Jordanië
HO&S/ d.d. ..

0,900 0,300 0,179 0,121

Moderne vreemde talen
OND/ODB-/ U d.d. ..

0,500 0,250 0,025 0,225

Leren van docenten
OND/ODB-/ U d.d. ..

0,500 0,250 0,038 0,212

Excellentie voor de klas
OND/ODB-- M d.d. ..

0,525 0,315 0,315

ISIS
OND/ODB-/ U d.d. ..

2,350 0,300 0,087 0,213

Totaal 22,099 11,083 8,222 2,861 5,233 3,862 4,233
















 












 







 




[  ]



Niet in de balans opgenomen verplichtingen

■ De Universiteitsbibliotheken zijn voor een bedrag van M€,
aan toekomstige verplichtingen inzake licentieovereenkom-
sten aangegaan.

■ Het ISSC is toekomstige verplichtingen voor een bedrag van
M€, aangegaan voor licenties.

■ De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is voor M€
, aan onderhoudscontracten aangegaan die jaarlijks stilzwij-
gend worden verlengd.

■ Het Universitair Facilitair Bedrijf heeft leaseovereenkomsten
en onderhoudscontracten afgesloten voor kopieermachines en
printers. De totale jaarlijkse verplichting bedraagt ultimo 

M€,.

■ Door de universiteit zijn voor de vorming en instandhouding
van haar gebouwen en gebiedsontwikkeling diverse opdrach-
ten afgegeven. Per  december  betreft dit een bedrag van
M€,.

■ Er zijn meerjarige leveringsovereenkomsten afgesloten met
RWE, Electrabel-Suez en Essent voor de levering van gas en
electriciteit.

■ Door de universiteit zijn diverse huurcontracten aangegaan
met derden. In totaal beslaan deze voor een totaal aan M€,
aan verplichtingen en M€, aan rechten (door de universiteit
te innen huren). Onder de rechten is begrepen een vordering
van M€, aan achterstallige huurpenningen over het gebruik
van een transformatorhuis door Liander. Deze vordering
wordt betwist door gebruiker.

■ De universiteit heeft zich middels een samenwerkingsovereen-
komst met de Gemeente Leiden verplicht tot het verrichten
van bovenplanse investeringen in infrastructuur en groen-
voorzieningen in de Knoop Leiden West voor een bedrag van
M€, en het beschikbaar stellen van gronden ter waarde van
M€, ‘om niet’ als bijdrage in de ontwikkeling van Landgoed
Rijnfront.

■ NWO heeft in  een subsidie toegekend aan de onderzoeks-
faciliteit Netherlands Center for Electron Nanoscopy ter grootte
van M€,. Hiervan zal M€, in  worden uitgekeerd.

■ Libertatis Ergo Holding B.V. (LEH) is in  de verplichting
aangegaan om M€, te storten in de deelneming Bio Gene-
ration Ventures B.V. Hiervan is ultimo M€, gestort. Per
 december  resteert een stortingsplicht van M€,. 

■ In  is Belvédère Academia Leiden University N.V. (Belvé-
dère) opgericht door de universiteit. Samen met LEH B.V.
heeft Universiteit Leiden een %-deelname in deze N.V.
Doel van deze N.V. is om alumni de mogelijkheid te bieden te
beleggen in obligaties met het Academiegebouw en de Sterren-
wacht als onderpand. Het ministerie van OCW heeft aan Bel-
védère N.V. de status van cultuurfonds verleend, vanwege de
museale functie van de gebouwen. Voorts is van AFM een ver-
gunning verkregen om Belvédère N.V. aan te merken als beleg-
gingsinstelling.

Eind  zijn in het kader van de inrichting van het Belvé-
dère-concept onder meer de volgende akte en overeenkomsten
getekend namens Universiteit Leiden:
– Een transportakte waarbij het Academiegebouw en de Ster-
rewacht door Universiteit Leiden zijn verkocht aan Belvé-
dère N.V.

– Een huurovereenkomst tussen Universiteit Leiden en Belvé-
dère N.V., waarbij de universiteit de beide panden weer terug
huurt.

– Een achtergestelde leenovereenkomst waarbij Universiteit
Leiden aan Belvédère N.V. geld leent teneinde de koop te
kunnen financieren.

Geconcludeerd is dat bovenstaande akte en overeenkomsten
als één samenhangend geheel moeten worden beschouwd,
waardoor per saldo in het kader van de externe verslaggeving-
regels geen sprake is van een true sale. De panden blijven in de
(enkelvoudige) jaarrekening van Universiteit Leiden staan
onder de materiële vaste activa. 
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 

3.1 Rijksbijdrage OCW

(x M€)  

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 342,6 334,3

3.1.2 Totaal overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 3,9 3,3

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 66,4 66,6

Totaal 280,1 271,0

De rijksbijdrage OCW, na aftrek van de rijksbijdrage voor de
werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis
(LUMC) bedroeg in M€,. De groei van de rijksbijdrage
wordt veroorzaakt door de zogenaamde bamabult. In Leiden
treedt deze bult relatief laat op. Waar in Leiden de toename van

het aantal masterdiploma’s het verlies aan doctoraaldiploma’s
nog compenseert, is het opdrijvende effect van de bamabult bij
andere universiteiten inmiddels verdwenen. Dit effect leidt in
 tot een groter aandeel van de universiteit in de door OCW
verdeelde middelen (,% in  tegen ,% in ).

3.2 Collegelden

(x M€)  

Collegegelden 31,0 30,2

Totaal 31,0 30,2 

De groei van de baten uit collegegelden met M€, vindt plaats
als gevolg van een lichte stijging van het aantal studenten.
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3.3 Baten werk in opdracht derden

(x M€)  

3.3.1 Contractonderwijs 11,8 10,2

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties (EU/ERC) 27,4 23,2

3.3.2.2 Nationale overheden 13,9 12,6

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW) 61,1 47,9

3.3.2.4 KNAW 0,7 0,8

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 22,1 20,1

3.3.2.6 Bedrijven 16,2 20,4

Totaal Contractonderzoek 141,4 125,0

Totaal 153,2 135,2

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. De baten laten
een groei zien van M€, ten opzichte van . De groei is te

danken aan de groei van contractonderzoek voor met name
NWO (Vernieuwingsimpuls) en internationale organisaties (EU/
ERC).

3.4 Overige baten

(x M€)  

3.4.1 Verhuur 4,8 4,1

3.4.2 Detachering personeel 1,9 1,7

3.4.3 Schenking en sponsoring 0,2 0,1

3.4.4 Overige 22,8 35,5

Totaal 29,7 41,4 

De afname in overige baten bedraagt M€, en wordt onder
meer veroorzaakt door een eenmalige bate in  uit de uitgifte
van gronden in eeuwigdurende erfpacht aan de Stichting Rivier-
duinen voor M€,.

Onder de post ‘overige’ vallen onder meer opbrengsten uit lid-
maatschaps- en entreegelden (M€,), cateringopbrengsten
(M€,) en diverse kleine éénmalige posten zoals bijdragen van
studenten.
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4.1 Personele lasten

(x M€)  

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 232,5 228,5

4.1.1.2 Sociale lasten 13,5 12,5

4.1.1.3 Pensioenpremies 29,5 30,0

275,5 271,0

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 6,3 3,7

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 21,2 21,3

4.1.2.3 Overige 8,4 8,4

35,9 33,4

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,8 1,7

Totaal 309,6 302,7

De personele lasten zijn in  met M€, toegenomen naar
M€,. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door een
hogere instroom in de voorziening werkloosheidsuitkeringen

(M€,) als gevolg van een verslechterde arbeidsmarktsituatie.
Bij een licht gestegen bezetting is sprake van een vrijwel gelijk ge-
bleven personeelslast.

Bezetting ultimo 

fte’s .. fte’s ..

WP 2.875,7 2.794,8

OBP 1.797,5 1.803,9

Totaal 4.673,2 4.598,7

Bezetting ultimo , exclusief LUMC, inclusief LEH B.V.

fte’s .. fte’s ..

WP 1.710,1 1.709,0

OBP 1.561,4 1.580,5

Totaal 3.271,5 3.289,5

Bovenstaande bezetting is de bezetting van de universiteit ultimo
, inclusief de onderwijs en onderzoek medewerkers van het
LUMC (ultimo : . fte, ultimo : . fte). De stijging

wordt veroorzaakt door een toename van  fte bij het LUMC.
Exclusief het LUMC is de bezetting gedaald met , fte (zie
tabel).
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Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Regeling verslaggeving onderwijs en RJ is
het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het
College van Bestuur en van de Raad van Toezicht te vermelden.

Vooruitlopend op de Wet Normering Topinkomens is vanaf het
verslagjaar  de presentatie van de bezoldiging gewijzigd. Ge-
meld kan worden dat de heren Wellink en Reibestein hebben
aangegeven af te zien van bezoldiging.

Duur Ingangs- Taakomvang Dienst- Periodiek Bonus- Ontvangen Uitkeringen
arbeidsovereenkomst/ datum betrekking betaalde betalingen/ pensioen- wegens
werkzaamheden dienst- (D) of beloningen gratificaties bijdragen/ beëindiging

verband Interimbasis beloningen dienst-
(I) op termijn verband

Vanaf Tot Fte D of I  (€)  (€)  (€)  (€)

College van Bestuur

P.F. van der Heijden 01.01.201 31.12.2010 01.02.2007 1,0 D 167.424 43.622

M.C.E. van Dam-Mieras 01.01.201 31.12.2010 01.09.2007 1,0 D 146.355 35.415

H.W. te Beest 01.01.201 31.12.2010 01.09.2005 1,0 D 158.872 41.585

Totaal 3,0 472.651 0 120.622 0

Raad van Toezicht

A.H.E.M. Wellink 01.01.2010 31.12.2010 0

C.J.M. Schuyt 16.07.2010 31.12.2010 4.466

R.S. Reneman 01.01.2010 15.07.2010 5.407

A.G.Z. Kemna 01.01.2010 31.12.2010 9.992

R.W.P. Reibestein 01.01.2010 31.12.2010 0

M. Sijmons 01.01.2010 31.12.2010 9.992

Totaal 29.857 0 0 0
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Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens
Op grond van de ‘Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens’ (in het vervolg: ‘Wet Topinkomens’)
dienen organisaties die in aanzienlijke mate uit publieke midde-
len gefinancierd worden, beloningen die het gemiddelde belast-
bare loon per jaar van een minister te boven gaan, openbaar te
maken. De universiteit valt onder de reikwijdte van deze wet. De
beloning in de zin van deze wet bestaat uit het belastbare loon

alsmede de beloningen betaalbaar op termijn. In de beloningen
op termijn zijn de pensioenbijdrage van de werkgever en werk-
nemer begrepen. Naast het reguliere belastbare loon dienen ook
incidentele vergoedingen (zoals toegekende uitkeringen in ver-
band met beëindiging van het dienstverband) in aanmerking ge-
nomen te worden. Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband die in combinatie met het inkomen meer be-
dragen dan het norminkomen van de minister (k€), dienen
vermeld te worden. 



(x €) Dienstverband Belastbaar loon
Beloningen Beloningen

Functie Aanvang Einde Fte Regulier loon Eenmalig op termijn totaal

Voorzitter CvB 01.02.2007 100% 167.424 43.622 211.046

Vice-voorzitter CvB 01.09.2005 100% 158.872 41.585 200.457

Hoogleraar 01.01.1976 31.03.2010 100% 20.856 193.928 4.176 218.960



(x €) Dienstverband Belastbaar loon
Beloningen Beloningen

Functie Aanvang Einde Fte Regulier loon Eenmalig op termijn totaal

Voorzitter CvB 01.02.2007 100% 165.612 43.131 208.743

Vice-voorzitter CvB 01.09.2005 100% 157.428 40.990 198.418

Hoogleraar 01.01.1976 31.03.2010 100% 71.012 17.076 88.088 
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4.2 Afschrijvingen

(x M€)  

4.2.1 Gebouwen 20,2 16,3

4.2.2 Inventaris en apparatuur 12,9 10,2

4.2.3 Vastgoedontwikkeling 0,1 0,1

Totaal 33,2 26,6 

De afschrijvingen op gebouwen stijgen in met M€, als ge-
volg van in  gepleegde investeringen van M€,. De af-
schrijvingen op inventaris en apparatuur stijgen als gevolg van

investeringen in  van M€, (netto). Binnen de afschrij-
vingen bedraagt de LUMC-component M€, (gebouwen).

4.3 Huisvestingslasten

(x M€)  

4.3.1 Huur 4,9 4,0

4.3.2 Verzekeringen 0,8 0,7

4.3.3 Onderhoud 10,5 10,4

4.3.4 Energie en water 8,8 8,0

4.3.5 Schoonmaakkosten 3,9 3,5

4.3.6 Heffingen 2,5 2,5

4.3.7 Dotatie overige voorzieningen 0,0 4,5

4.3.8 Gebiedsontwikkeling 0,0 1,9

4.3.9 Overige 2,3 3,7

Totaal 33,7 39,2

De huisvestingslasten zijn afgenomen met M€, naar M€,.
De dotatie aan de asbestvoorziening van M€, in  is de be-
langrijkste oorzaak voor de daling van de lasten.

4.4 Overige lasten

(x M€)  

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 10,5 10,0

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 8,7 11,2

4.4.3 Overige 77,4 73,1

Totaal 96,6 94,3



4.4.3. Specificatie post overige

(x M€)  

4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten 9,5 8,0

4.4.3.2 Telefoon-, porti en vrachtkosten 1,6 1,4

4.4.3.3 Collectievorming 5,0 5,0

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 8,7 8,9

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting 2,2 2,8

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,0 1,1

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden 22,5 20,2

4.4.3.8 Representatie 2,7 2,5

4.4.3.9 Catering 1,9 1,8

4.4.3.10 Advieskosten 1,2 0,5

4.4.3.11 Accountantskosten 0,3 0,4

4.4.3.12 Subsidies 11,2 10,1

4.4.3.13 Voorzieningen 2,0 2,2

4.4.3.14 Diversen 7,6 8,2

Totaal 77,4 73,1

De stijging van de post ‘Werkzaamheden door derden’ wordt
voornamelijk veroorzaakt door een toename van deze lasten bij
het LUMC.

De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de door
OCW geoormerkte middelen aan het Afrika Studie Centrum, de
Remonstrantse Broederschap en het Nederlands Instituut voor
het Nabije Oosten.

De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB
(M€,), dotaties aan materiële voorzieningen (M€,, waar-
van M€, LUMC) en vergoedingen aan fellows M€,. Onder
de Voorzieningen valt ook een dotatie van M€, aan de voor-
ziening BTW. In  is evenals in  een voorziening getrof-
fen voor een mogelijke naheffing over de BTW-aangifte, in ver-
volg op de invoering van een nieuwe systematiek voor de bereke-
ning van de voordruk. 
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5 Financiële baten en lasten

(x M€)  

5.1 Rentebaten 0,7 0,7

5.2 Waardeveranderingen financiële vaste activa 0,6 1,9

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,5 0,6

5.4 Rentelasten -3,7 -3,0

5.5 Toegerekende bouwrente aan investeringen 0,5 1,1

Totaal -1,4 1,3

Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald van M€,
positief in  naar M€, negatief in . De daling is met
name het gevolg van de gedaalde opbrengst/waardeverandering
van financiële vaste activa (effecten). In verband met de afgeslo-

ten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt bouwrente
toegerekend aan de onderhanden werken. In  is daarvoor een
rentepercentage van ,% gehanteerd.
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Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)

(x M€) .. ..

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 244,4 229,9

1.2 Financiële vaste activa 19,7 19,5 

264,1 249,4 

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,7 1,0

1.4 Vorderingen 77,0 70,2

1.5 Liquide middelen 15,7 5,3

93,4 76,5

Totaal 357,5 325,9

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 104,0 83,2

2.2 Voorzieningen 32,6 32,3

2.3 Langlopende schulden 52,0 44,2

2.4 Kortlopende schulden 168,9 166,2

Totaal 357,5 325,9
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

(x M€)  Begroting  

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 280,1 276,5 271,0 

3.2 Collegegelden 31,0 30,5 30,2

3.3 Baten werk in opdracht van derden 82,5 67,8 72,0

3.4 Overige baten 25,6 29,0 35,7

Totaal baten 419,2 403,8 408,9

Lasten

4.1 Personeelslasten 226,9 225,9 224,5

4.2 Afschrijvingen 27,9 21,9 23,1

4.3 Huisvestingslasten 29,7 29,1 34,9

4.4 Overige lasten 112,3 111,4 110,0

Totaal lasten 396,8 388,3 392,5

Saldo Baten en Lasten 22,4 15,5 16,4

5 Financiële baten en lasten -1,9 -2,2 -0,8

Resultaat 20,5 13,3 15,6

6 Resultaat deelnemingen 0,3 0,2 0,9

Nettoresultaat 20,8 13,5 16,5
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht

(x M€)  

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 20,8 16,5

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 27,9 23,1 

Mutaties voorzieningen 0,3 0,3

28,2 23,4

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,3 0,1

Vorderingen -6,8 -19,5

Kortlopende schulden 2,7 12,1

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties -3,8 -7,3

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 45,2 32,6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -53,7 -68,4

Desinvesteringen materiële vaste activa 11,3 32,5

(Des)investeringen in deelnemingen -0,3 -1,0

Mutaties leningen 0,1 -0,4

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -42,6 -37,3

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden 8,1 2,7

Aflossing langlopende schulden -0,3 -0,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 7,8 2,2

Mutatie liquide middelen 10,4 -2,5

Beginstand liquide middelen 5,3 7,8

Mutatie 10,4 -2,5

Eindstand liquide middelen 15,7 5,3
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Toelichting op de enkelvoudige balans 

1.1 Materiële vaste activa

(x M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen en Inventaris en Gebouwen in Vastgoed- Totaal
terreinen apparatuur uitvoering ontwikkeling

Stand per  januari 

Aanschafprijs t/m  514,7 92,5 11,3 7,2 625,7

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 330,0 65,6 0,0 0,2 395,8

Boekwaarde 184,7 26,9 11,3 7,0 229,9

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 18,1 25,8 7,6 2,2 53,7

Desinvesteringen 4,1 7,2 0,0 11,3

Afschrijvingen (exclusief LUMC) 15,0 12,8 0,0 0,1 27,9

Saldo 3,1 8,9 0,4 2,1 14,5

Stand per  december 

Aanschafprijs t/m  533,0 105,0 11,7 9,3 659,0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 345,2 69,2 0,0 0,2 414,6

Boekwaarde 187,8 35,8 11,7 9,1 244,4 

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In  is voor een bedrag van M€, geïnvesteerd in gebou-
wen, zijnde het saldo van investeringen en desinvesteringen in de
categoriën ‘gebouwen en terreinen’ en ‘gebouwen in uitvoering’.
Hieronder vallen onder meer de renovatie van de Sterrewacht
(M€,), het Sylvius Laboratorium (M€,), de parkeergarage
Rijnveste (M€,), de voorbereidingskosten nieuwbouw Wis-
kunde en Natuurwetenschappen (M€,) en de verbouwing van
Stichthage (M€,). Verder zijn diverse projecten in uitvoering.
Aan bouwrente is een bedrag van M€, geactiveerd. 

Gebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus
de afschrijvingen. De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt
M€,, de verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt M€
.,.

Inventaris en apparatuur 
In  is voor M€, geïnvesteerd in inventaris en apparatuur,
zijnde het saldo van investeringen en desinvesteringen. Het 
betreft hier voornamelijk investeringen in specifieke weten-
schappelijke apparatuur door de faculteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen, zoals twee elektronenmicroscopen voor in totaal

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen
Zie de grondslagen geconsolideerde jaarrekening; in de enkel-
voudige jaarrekening zijn de faculteiten en expertisecentra ver-
werkt, exclusief de Faculteit Geneeskunde. Met het LUMC is een
overeenkomst gesloten, op grond waarvan jaarlijks een subsidie

wordt toegekend aan het LUMC voor onderwijs- en onderzoeks-
activiteiten. Deze subsidie is verantwoord onder de overige
lasten. 
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M€, (waarvan één microscoop van M€, is opgeleverd en
afgeschreven in ). Gecorrigeerd voor deze éénmalige af-
schrijving, bedraagt de afschrijving op inventaris en apparatuur
M€,. 

Vastgoedontwikkeling
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe voor M€, geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedu-
rende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. In  is een
aantal percelen in erfpacht uitgegeven. De ontvangsten zijn ver-
antwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens ge-
durende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van
het resultaat. Het betreft uitgiften in het gebied ‘Boerhaave’ aan
DUWO (M€,) en in het gebied ‘Sylvius’ aan Astellas (M€,).

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de op-
richting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks
aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De Universiteit
Leiden beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencol-
lecties, waaronder de collectie van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde. De bijzondere collecties kunnen worden
onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften &
archieven, oude drukken, prenten & tekeningen & iconografie,
foto’s & fotografica, kaarten & atlassen, Oosterse & Aziatische
collecties. De waarde van de bijzondere collecties is niet opgeno-
men in de balans omdat deze vanwege hun aard en functie niet
vervang- en vervreemdbaar zijn.

1.2 Financiële vaste activa

(x M€) Mutaties 

Stand .. Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand ..

1.2.1 Deelnemingen 13,9 0,0 0,0 0,3 14,2

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 0,7 0,1 0,6

1.2.3 Overige leningen u/g 4,9 0,0 0,0 4,9 

Totaal 19,5 0,0 0,1 0,3 19,7

1.2.1 Deelnemingen

(x M€) Mutaties 

Stand .. Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand ..

LEH B.V. 12,9 0,4 13,3

L.I.O.F. B.V. 0,9 -0,1 0,8

Belvédère N.V. 0,1 0,0 0,1

Totaal 13,9 0,0 0,0 0,3 14,2

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepre-
senteerde bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC
(opgenomen onder de overige leningen). Bij de overdracht van
de activa en passiva van de Faculteit Geneeskunde aan het LUMC

in  is overeengekomen dat het verschil tussen de activa en
passiva na een periode van  jaar wordt betaald aan de univer-
siteit. Over de lening wordt een rente van % in rekening ge-
bracht. 
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1.2.2 Leningen aan verbonden partijen

(x M€) Mutaties 
Resterende %

Stand Verstrekte Aflossingen Stand looptijd in 
-- leningen .. jaren

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling 0,7 0,1 0,6 10 0

Totaal 0,7 0,0 0,1 0,6

1.2.3 Overige leningen u/g

(x M€) Mutaties 
Resterende %

Stand Verstrekte Aflossingen Stand looptijd in 
.. leningen .. jaren

Leiden Universitair Medisch Centrum 4,4 4,4 22 4 

Biopartner 0,4 0,4 

Overige 0,1 0,1 

Totaal 4,9 0,0 0,0 4,9 
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Verbonden partijen

Meerderheidsdeelneming

(x M€) Juridische Statutaire Code Eigen Expl.saldo Omzet Verklaring Consoli- Deel-
vorm zetel activiteit vermogen   artikel : datie name

Naam .. ja/nee ja/nee

Libertatis Ergo Holding B.V. B.V. Leiden 4 13,3 0,4 7,7 nee ja 100%

Belvédère N.V. N.V. Leiden 3 0,1 0,0 0,0 nee ja 100%

Leiden International Office Finance B.V. B.V. Leiden 4 0,8 -0,1 0,2 nee ja 100%

Totaal 14,2 0,3 7,9

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

(x M€) Juridische Statutaire Code Eigen Expl.saldo Omzet Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit vermogen   artikel : datie

Naam .. ja/nee ja/nee

Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden stichting Leiden 4 16,3 0,7 1,1 nee ja

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave stichting Leiden 3 nee nee

Sackler Stichting 1 stichting Leiden 4 nee nee

Sackler Stichting 2 stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Praesidium Libertatis stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Mandela Studiefonds stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Hoger Onderwijs Nederland-Turkije stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Leerstoel voor de bestudering van het Jodendom stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Nederlands Instituut Damascus stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Bibliotheca Thysiana stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Binair Vector Systeem stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit stichting Leiden 4 nee nee

Beheerstichting Theologische Fondsen stichting Leiden 4 nee nee

Stichting prof.dr. C.J. Gorter stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Internationaal Instituut Lucht- en Ruimterecht stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Van Bergen Fund stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Anglo-Amerikaans Recht stichting Leiden 4 nee nee

Stichting China aan de Universiteit Leiden stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Europa Instituut stichting Leiden 4 nee nee

Stichting prof.dr. A.E.J. Modderman stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Project Office Islam Research Programme stichting Leiden 4 nee nee

Stichting Vrienden van het LAK stichting Leiden 4 nee nee

Totaal 16,3 0,7 1,1
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Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische Statutaire Code
vorm zetel activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research stichting Leiden 2

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation stichting Leiden 4

Stichting Campagne voor Leiden stichting Leiden 4

Stichting Leiden – Bioscience Park Foundation stichting Leiden 4

Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum stichting Leiden 4

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling stichting Leiden 4

Stichting Valk stichting Leiden 4

Stichting ‘de Goeje’ stichting Leiden 4

Stichting Bachiene stichting Leiden 4

Stichting Culturele betrekkingen met China* stichting Leiden 4

Stichting Biotechnische Studies Delft-Leiden stichting Leiden 4

Stichting Leiden Congresstad stichting Leiden 4

Stichting C.A. van Eijck Bibliotheek stichting Leiden 4

Stichting Havinga Fonds stichting Leiden 4

Stichting Hulsewé-Wasniewski stichting Leiden 4

Stichting Instituut voor Immigratierecht stichting Leiden 4

Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren stichting Leiden 4

Stichting E.M. Meijers-Fonds stichting Leiden 4

Stichting Octavie Siegenbeek van Heukelom stichting Leiden 4

Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen stichting Leiden 4

Stichting Teeuw Fonds stichting Leiden 4

Stichting Professor Thorbecke stichting Leiden 4

* Stichting ter bevordering van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en China.

Toelichting activiteitencodes:

1 = contractonderwijs

2 = contractonderzoek

3 = onroerende zaken

4 = overig
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1.3 Voorraden

(x M€) .. ..

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,7 1,0

Totaal 0,7 1,0

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laborato-
rium- en kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor com-
puters die bij de verschillende eenheden van de universiteit in het

magazijn zijn opgenomen. Deze voorraden zijn min of meer
constant.

1.4 Vorderingen

(x M€) .. ..

1.4.1 Debiteuren 16,3 15,3

1.4.2 OCW 16,7 9,7

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 15,0 13,2

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,0 0,0

1.4.4.2 Overige 1,0 0,7

1,0 0,7

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 17,1 20,9

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,6 0,8

1.4.5.3 Overige overlopende activa 11,3 10,5

29,0 32,2

1.4.6 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 1,0 0,9

77,0 70,2

1.4.6 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per  januari 0,9 1,0

Onttrekking 0,0 0,1

Dotatie 0,1 0,0

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 1,0 0,9
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Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€, (: M€
,). De vordering op OCW omvat een kaskorting (M€,) en
de door OCW toegezegde compensatie voor de invoering van de
bachelormasterstructuur in de periode - (M€,).

De post overlopende activa heeft betrekking op kosten gemaakt
voor projecten in uitvoering, welke nog niet in rekening zijn ge-
bracht bij de opdracht- of subsidiegever. De afname van deze
post heeft onder andere betrekking op de afname van geacti-
veerde kosten voor projecten van het Leiden Amsterdam Center
for Drug Research (M€,).

1.5 Liquide middelen

(x M€) .. ..

1.5.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.5.2 Banken 15,6 5,2

1.5.3 Deposito’s 0,0 0,0

Totaal 15,7 5,3

De liquide middelen van de universiteit bedragen ultimo 

M€,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit.
De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaci-

liteit van M€. Een deel van deze kredietfaciliteit is in de vorm
van een langlopende lening van M€ opgenomen. Ultimo 

bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG
M€.

2.1 Eigen vermogen

(x M€) Stand .. Resultaat Overige mutaties Stand ..

2.1.1. Algemene reserve 79,4 16,7 2,2 98,3

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 – Vernieuwingsfonds 3,8 2,0 -2,2 3,6

2.1.2.1 – Profileringsgebieden 2,1 2,1

Totaal 83,2 20,8 0,0 104,0

Het eigen vermogen neemt door het positieve resultaat van M€
, toe tot een bedrag van M€,.

Het eigen vermogen is opgebouwd uit:
■ De algemene reserve, waarin onder meer de reserves van de fa-
culteitsbesturen zijn begrepen. De algemene reserve is in 

door het positieve resultaat en de bestemming daarvan, als-
mede door een vrijval van bestemde middelen voor het Ver-
nieuwingsfonds, met M€, toegenomen naar M€,.

■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Ver-

nieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen wor-
den in volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet.
Aan deze reserve wordt M€, onttrokken waarvan M€,
betrekking heeft op het positieve resultaat van het fonds.

■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het voor de
profileringsgebieden ter beschikking gestelde budget, die nog
niet besteed zijn. Deze middelen worden in volgende jaren
door de betreffende eenheden ingezet. Aan deze reserve wordt
M€, toegevoegd, zijnde het positieve resultaat op de profi-
leringsgebieden in .



Verschil ten opzichte van groepsvermogen

(x M€) Stand .. Resultaat Overige mutaties Stand ..

Eigen vermogen enkelvoudig 83,2 20,8 0,0 104,0

Bestemmingsfonds (privaat):

– Beheerstichting 15,6 0,7 16,3

Minderheidsbelang derden 0,2 0,1 0,3

Totaal 99,0 21,6 0,0 120,6
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2.2 Voorzieningen

(x M€)
Stand

Mutaties 
Stand

Verdeling saldi op ..

.. Dotaties Onttrekkingen Vrijval .. < 1 jaar >1 jaar

Personeelsvoorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen 5,2 6,0 2,9 1,0 7,3 2,1 5,2

Voorziening Pemba 1,0 0,0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5

Jubileumuitkeringen 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,9

Afkoopsommen RGUS 1,8 0,0 0,5 0,0 1,3 0,4 0,9

Reorganisatie FWN 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1

Reorganisatie IBL 3,9 0,0 0,9 0,1 2,9 0,8 2,1

Reorganisatie CML 0,5 0,2 0,2 0,0 0,5 0,2 0,3

Reorganisatie Letteren 4,3 0,0 0,6 0,5 3,2 0,2 3,0

Reorganisatie Kunsten 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3

Reorganisatie UB 0,9 0,1 0,4 0,0 0,6 0,4 0,2

Uitstroombeleid FdL 0,6 0,3 0,3 0,0 0,6 0,2 0,4

Personele voorziening UFB 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Reorganisatie UBL 1,0 0,5 0,1 0,0 1,4 0,1 1,3

Reorganisatie SCM/ISSC 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,3 0,6

Totaal 20,9 8,2 6,2 1,9 21,0 5,2 15,8

Overige voorzieningen

Verlieslatende contracten 0,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8

Asbestverwijdering 4,5 0,0 0,3 0,0 4,2 1,0 3,2

Samenwerkingsverbanden 3,1 0,0 0,0 0,1 3,0 0,1 2,9

BTW 1,3 0,4 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7

Garantiestelling DUWO 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9

Totaal 11,4 0,6 0,3 0,1 11,6 1,1 10,5

Totaal 32,3 8,8 6,5 2,0 32,6 6,3 26,3

De voorzieningen zijn met M€, toegenomen tot een bedrag
van M€,. In  is een nieuwe voorziening van M€, ge-
troffen voor de kosten van een reorganisatie voor de vorming van
de directie Strategische Communicatie & Marketing (SCM) en
de samenvoeging van bedrijfsonderdelen tot een ICT Shared
Service Centre (ISSC). In totaal is in  M€, gedoteerd.

Voor een toelichting op de verschillende voorzieningen wordt
verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarreke-
ning. 
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2.3 Langlopende schulden

(x M€) Mutaties 
Resterende %

Stand Aangegane Aflossingen Stand Looptijd looptijd 
.. leningen .. >1 jaar >5 jaar

2.3.1 Bank Nederlandse Gem. 30,0 30,0 30,0 4,805%

2.3.2 Erfpachten 14,2 8,1 0,3 22,0 0,4 21,6

Totaal 44,2 8,1 0,3 52,0 0,4 51,6

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in  langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€
. Hiervan is in  M€ opgenomen als vastrentende le-
ning met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opei-
sing van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde fa-
ciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de signale-
ringsgrens van % (enkelvoudig). Ultimo  bedroeg de
solvabiliteitsratio ,%.

Voor een volgend deel van dit krediet (M€) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een forward starting rentes-
wap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober  t/m okto-
ber  de variabele rente op het krediet tegen een door de uni-
versiteit te betalen vast rentepercentage (,%). De renteswap
wordt gewaardeerd tegen kostprijs (nihil). De marktwaarde van
de swap bedraagt M€, negatief ultimo .

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsma-
tige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de univer-
siteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten ken-
nen in het algemeen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt
de universiteit een bedrag ineens (in  M€,). Dit bedrag
valt gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het
resultaat (M€, in ). 
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2.4 Kortlopende schulden

(x M€) .. ..

2.4.1 Kredietinstellingen 0,0 9,4

2.4.2 OCW 0,0 0,0

2.4.3 Crediteuren 19,1 22,2

2.4.4 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing 9,1 8,0

2.4.4.2 Omzetbelasting 0,0 0,0

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen 2,0 2,9

11,1 10,9

2.4.5 Schulden pensioenen 2,7 2,8

2.4.6 Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruitontvangen collegegelden 22,0 20,7

2.4.6.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies 4,4 4,7

2.4.6.3 Vooruitontvangen subsidies OCW 4,2 2,9

2.4.6.4 Vooruitontvangen termijnen OCW 72,6 59,0

2.4.6.5 Vakantiegeld en -dagen 20,9 22,6

2.4.6.6 Overige posten 11,9 11,0

136,0 120,9

Totaal 168,9 166,2

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€,. De post
kredietinstellingen (rekening-courant BNG) is gedaald met M€
, tot nihil ultimo . Deze daling kon onder meer worden ge-
realiseerd door de toename van (per saldo) vooruit ontvangen
termijnen voor contractonderzoek met M€,. Het betreft hier
onder meer drie toegekende Spinozapremies (M€,) en toe-
kenningen uit de Vernieuwingsimpuls van NWO (M€,) die
vooruit zijn betaald.

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; circa M€, van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
















 












 







 




[  ]



Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en
lasten

Verschil met geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaar-
rekening en die opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
betreft met name de post ‘Baten werken in opdracht van derden’
gerealiseerd bij het LUMC. Het verschil bij de personele lasten is
met name te verklaren door de personeelslasten die gerelateerd
zijn aan het LUMC. De overige lasten zijn in de enkelvoudige
jaarrekening hoger dan in de geconsolideerde jaarrekening
omdat de subsidie aan het LUMC voor de onderwijs- en onder-
zoeksactiviteiten in de enkelvoudige jaarrekening onder de ove-
rige lasten wordt verantwoord, terwijl deze in de geconsolideerde
jaarrekening wordt verantwoord onder de verschillende rubrie-
ken binnen de lasten. 

Vergelijking realisatie met begroting  op hoofdlijnen
Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€, positief,
begroot was een bedrag van M€, positief. 

Baten
■ Rijksbijdragen: de realisatie is M€, hoger dan begroot.
Hiervan heeft M€, te maken met de bachelormastercom-
pensatie, waar rekening was gehouden met een compensatie
van M€, maar een bedrag van M€, is toegekend. Daar-
naast heeft het ministerie OCW extra gelden toegekend
wegens de toegenomen studenteninstroom (M€,) en heeft
ze een toewijzing gedaan voor duurzame geesteswetenschap-
pen (+M€,). Tenslotte is de realisatie op OCW doelsubsi-
dies met M€, achtergebleven bij de verwachting. 

■ Collegegelden: de groei van de baten uit collegegelden met M€
, wordt voornamelijk verklaard door een stijging van het
aantal studenten.

■ Baten in opdracht van derden: de hogere baten (M€,)
komen hoofdzakelijk voort uit een succesvol beroep op natio-
nale (NWO) en internationale (EU) subsidies. Daarnaast is
met name bij de faculteit Rechten sprake van hogere baten uit
contractonderwijs- en onderzoek voor private partijen.

■ Overige baten: de daling van de overige baten met M€,
wordt vooral veroorzaakt door een eenmalige bate in  uit
de verkoop van een kavel (M€,). Gecorrigeerd voor deze
verkoop zijn de overige baten in  met M€, gestegen,
onder meer als gevolg van additionele huurinkomsten uit de
verhuur van kamers aan studenten (M€,) en lidmaat-
schaps- en entreegelden (M€,).

Lasten 
■ Personeelslasten: deze zijn M€, hoger dan begroot, vooral
als gevolg van een hoger beroep op het wachtgeld als gevolg
van een verslechterde arbeidsmarkt. 

■ Afschrijvingen: de afschrijvingen zijn in  M€, hoger
dan was begroot, vooral als gevolg van de aanschaf (en af-
schrijving) van wetenschappelijke apparatuur. Hieronder is
begrepen de aanschaf van een microscoop voor M€,. Deze
afschrijvingslasten worden gedekt uit een NWO-groot subsi-
die (zie Baten werk in opdracht van derden).

■ Huisvestingslasten: zijn M€, hoger dan begroot. De hogere
realisaties wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging
van energielasten (M€,).

■ De overige lasten zijn M€, hoger dan begroot, hetgeen
onder meer wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan
onderzoeksscholen (M€,) en de vorming van een voorzie-
ning voor BTW-afdrachten (M€,).

Financiële baten en lasten 
De financiële lasten voor de universiteit zijn M€, lager dan
was geraamd als gevolg van achterblijvende investeringen in vast-
goed. 

Deelnemingen 
Het resultaat op deelnemingen is M€, beter dan begroot. Li-
bertatis Ergo Holding B.V. (LEH) heeft een resultaat van M€,
geboekt waar in de begroting werd uitgegaan van een resultaat
van M€,.
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3.1 Rijksbijdrage

(x M€)  Begroting  

3.1.1 Normatieve Rijksbijdrage 342,6 337,6 334,3

3.1.2 Geoormerkte OCW-subsidies 3,9 5,2 3,3

3.1.3 Af: rijksbijdrage LUMC 66,4 66,3 66,6

Totaal 280,1 276,5 271,0

De rijksbijdrage OCW, na aftrek van de rijksbijdrage voor de
werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis
(LUMC), bedroeg in M€,. De groei van de rijksbijdrage
ten opzichte van  wordt veroorzaakt door de zogenaamde
bamabult. In Leiden treedt deze bult relatief laat op. Waar in
Leiden de toename van het aantal masterdiploma’s het verlies aan

doctoraaldiploma’s nog compenseert, ebt het opdrijvende effect
van de bamabult bij andere universiteiten reeds duidelijk weg.
Dit effect leidt in  tot een groter aandeel van de universiteit
in de door OCW verdeelde middelen (,% in  tegen ,%
in .

De groei van de baten uit collegegelden met M€, ten opzichte
van  wordt verklaard door een toename van het aantal stu-
denten.

3.2 Collegegelden

(x M€)  Begroting  

Collegegelden 31,0 30,5 30,2

Totaal 31,0 30,5 30,2
















 












 







 




[  ]



[  ]
















 












 







 




3.3 Baten werk voor derden

(x M€)  Begroting  

3.3.1 Contractonderwijs 11,8 9,4 10,2

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties (EU/ERC) 17,1 9,7 14,3

3.3.2.2 Nationale overheden 13,9 5,1 12,6

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW) 35,1 31,7 27,3

3.3.2.4 KNAW 0,7 0,8 0,8

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 3,3 7,8 2,7

3.3.2.6 Bedrijven 0,6 3,3 4,1

70,7 58,4 61,8

Totaal 82,5 67,8 72,0

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. De baten laten
een groei zien van M€, ten opzichte van . De groei is te

danken aan de groei van contractonderzoek voor met name
NWO (Vernieuwingsimpuls) en internationale organisaties
(EU/ERC). 

3.4 Overige baten

(x M€)  Begroting  

3.4.1 Verhuur onroerende zaken 4,8 3,3 4,1

3.4.2 Detachering personeel 1,9 1,4 1,7

3.4.3 Schenking en sponsoring 0,2 0,1 0,1

3.4.4 Overige 18,7 24,2 29,8

Totaal 25,6 29,0 35,7

De afname in overige baten bedraagt M€, en wordt onder
meer veroorzaakt door een eenmalige bate in  uit de uitgifte
van gronden in eeuwigdurende erfpacht aan de Stichting Rivier-
duinen voor M€,.

Onder de post ‘Overige’ vallen onder meer opbrengsten uit lid-
maatschaps- en entreegelden (M€,), cateringopbrengsten
(M€,), en diverse kleine éénmalige posten zoals bijdragen van
studenten.
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4.1 Personele lasten

(x M€)  Begroting  

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 169,4 168,8 170,5

4.1.1.2 Sociale lasten 7,6 7,5 7,6

4.1.1.3 Pensioenpremies 21,7 22,5 22,7

198,7 198,8 200,8

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 6,3 2,0 3,7

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 18,2 17,9 19,7

4.1.2.3 Overige 5,5 8,9 2,0

30,0 28,8 25,4

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,8 1,7 1,7

Totaal 226,9 225,9 224,5

Bezetting ultimo 

fte’s .. fte’s ..

WP 1.710,1 1.709,0

OBP 1.443,4 1.465,5

Totaal 3.153,5 3.174,5

Bovenstaande bezetting is de bezetting ultimo  van de facul-
teiten en ondersteunende diensten. Het aantal fte WP stijgt met
,, het aantal fte OBP daalt met , fte. De daling van het OBP

De totale personele lasten zijn met M€, gestegen ten opzichte
van , vooral ten gevolge van het hogere beroep op wachtgel-
den (M€,). De post ‘Lonen, salarissen en Sociale lasten’ is met

M€, gedaald, in navolging van de daling van de totale bezet-
ting met  fte en een daling van de gemiddelde personeelslast
met k€, naar k€, per fte.

is onder meer het gevolg van de operatie Verlaging Kosten Infra-
structuur (VKI).
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4.2 Afschrijvingen

(x M€)  Begroting  

4.2.1 Gebouwen 15,0 13,8 13,0

4.2.2 Inventaris en apparatuur 12,8 7,9 10,0

4.2.3 Vastgoedontwikkeling 0,1 0,2 0,1

Totaal 27,9 21,9 23,1

4.3 Huisvestingslasten

(x M€)  Begroting  

4.3.1 Huur 4,5 3,3 3,7

4.3.2 Verzekeringen 0,6 0,6 0,6

4.3.3 Onderhoud 10,0 6,4 9,4

4.3.4 Energie en water 8,0 7,3 7,3

4.3.5 Schoonmaakkosten 3,5 2,6 3,1

4.3.6 Heffingen 2,3 2,4 2,3

4.3.7 Dotatie voorzieningen 0,0 0,0 4,5

4.3.8 Gebiedsontwikkeling 0,0 2,1 1,8

4.3.9 Overige 0,8 4,4 2,2

Totaal 29,7 29,1 34,9

De afschrijvingen op gebouwen stijgen in  met M€, als
gevolg van in  gepleegde investeringen van M€,. De af-
schrijvingen op de post ‘Inventaris en apparatuur’ stijgen als ge-

volg van investeringen in apparatuur die ten laste van NWO-sub-
sidie in één keer worden afgeschreven. 

De huisvestingslasten zijn in  afgenomen met M€, naar
M€,. De dotatie aan de asbestvoorziening van M€, in 

is de belangrijkste oorzaak voor de daling van de lasten.
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4.4 Overige lasten

(x M€)  Begroting  

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2,2 2,0 2,0

4.4.2 Inventaris, aparatuur 8,7 11,4 11,2

4.4.3 Overige 101,4 98,0 96,8

Totaal 112,3 111,4 110,0

4.4.3 Specificatie post overige

(x M€)  Begroting  

4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten 8,7 9,0 7,8

4.4.3.2 Telefoon-, porti en vrachtkosten 1,5 1,6 1,4

4.4.3.3 Collectievorming 4,9 5,8 5,0

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 4,5 5,3 4,6

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting 2,2 3,2 2,8

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,0 1,2 1,0

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden 1,1 1,7 1,5

4.4.3.8 Representatie 2,8 2,8 2,5

4.4.3.9 Catering 1,9 2,1 1,8

4.4.3.10 Advieskosten 1,2 0,6 0,5

4.4.3.11 Accountantskosten 0,2 0,5 0,4

4.4.3.12 Subsidies 62,9 57,7 60,6

4.4.3.13 Voorzieningen 0,5 0,0 1,3

4.4.3.14 Diversen 8,0 6,5 5,6

Totaal 101,4 98,0 96,8

In  is evenals in  een voorziening getroffen voor een mo-
gelijke naheffing over de BTW-aangifte, in vervolg op de invoe-
ring van een nieuwe systematiek voor de berekening van de voor-
druk.

De post ‘Subsidies’ betreft uitbetaling van geoormerkte bijdragen
van OCW aan het Afrika Studie Centrum, de Remonstrantse

Broederschap en het Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten, alsmede de bijdrage/subsidie voor de onderwijs- en on-
derzoeksactiviteiten van de Faculteit Geneeskunde.

De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB
(M€,) en vergoedingen aan fellows (M€,).



5 Financiële baten en lasten

(x M€)  Begroting  

5.1 Rentebaten 0,4 0,3

5.2 Waardeveranderingen financiële vaste activa -0,1 -0,1

5.3 Rentelasten -2,7 -2,9 -2,1

5.4 Toegerekende bouwrente aan investeringen 0,5 0,7 1,1

Totaal -1,9 -2,2 -0,8

Honoraria accountant

(x k€)  Begroting  

Onderzoek Jaarrekening 114,0 150,0 293,9

Andere controleopdrachten 68,6 99,5

Fiscale adviezen 30,7 30,7

Andere niet-controle diensten 25,8 12,9

Totaal 239,1 150,0 437,0

[  ]
















 












 







 




Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald van M€,
negatief in  naar M€, negatief in . De daling is met
name het gevolg van de gestegen rentelasten. In verband met de

afgesloten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt
bouwrente toegerekend aan de onderhanden werken. In  is
daarvoor een rentepercentage van ,% gehanteerd.
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Uni-
versiteit Leiden

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening  van
Universiteit Leiden te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per  de-
cember  en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over met de toelichting, waarin zijn opgeno-
men een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi-
ële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de universiteit is verantwoordelijk voor het op-
maken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat ge-
trouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarver-
slaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening ver-
antwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de rele-
vante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is
tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel .,
derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstem-
ming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse contro-
lestandaarden en het Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I
. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uit-
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ver-
krijging van controle-informatie over de bedragen en de toelich-
tingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvor-
ming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaar-
rekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het op-
maken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan
alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van het interne beheersing van de universiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de ge-
bruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de universiteit gemaakte schattin-
gen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarre-
kening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-
matie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Universiteit
Leiden per  december  en van het resultaat over  in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties over  voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedra-
gen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en re-
gelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf
... Referentiekader van het Onderwijscontroleprotocol OCW/
EL&I .



Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan
met een significante invloed op het resultaat en het vermogen
van de universiteit.

Voorstel voor resultaatbestemming 

Het boekjaar  wordt afgesloten met een positief resultaat
(geconsolideerd) van M€,. In gevolge artikel . lid  van de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves
van de instelling. 

Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor het vernieuwings-
fonds wordt een bedrag toegevoegd van M€,. Aan de bestem-
mingsreserve (publiek) voor de profileringsgebieden wordt een
bedrag toegevoegd van M€,. Aan de bestemmingsreserve (pri-
vaat) van de Beheerstichting wordt een bedrag toegevoegd van
M€,. Het minderheidsbelang derden is gestegen met M€,.

Het resterende saldo van M€, wordt toegevoegd aan de alge-
mene reserve.
















 












 







 




[  ] Verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen

Ingevolge artikel : lid  onder e en f BW vermelden wij dat
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoor-
delen, overeenkomstig Titel  Boek  BW is opgesteld, en of de in
artikel : lid  onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel : lid  BW.

Den Haag,  juni 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

G.A. Maranus RA
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Bijlage A
Faculteiten, Graduate Schools, instituten en profileringsgebieden

[  ]
















 












 







 




Faculteit Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Archeologie Leiden University Graduate School of Archeology 

Archeologie

Geesteswetenschappen Leiden University Graduate School of Humanities

Academie der Kunsten

Instituut voor Culturele Disciplines

Instituut voor Geschiedenis

Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Instituut voor Regiostudies

Instituut voor Wijsbegeerte

Leiden University Centre for Linguistics

Geneeskunde/LUMC Graduate School Leiden University Medical Centre

Het onderzoek van de Faculteit Geneeskunde kent een andere organisatie. Geneeskunde/LUMC heeft  onder-
zoeksprogramma’s die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerdere per afdeling. Door nauwe onder-
linge samenwerking dragen deze programma’s bij aan de  onderzoeksthema’s van het LUMC. Dat zijn: Ageing,
Auto/immunity, Biomedical imaging, Genetic epidemiology and bioinformatics, Immunotherapy of cancer, Infec-
tions diseases and immunology, Neurosciences (PACD), Oncogenetics, Regenerative medicine en Vascular medi-
cine. Met zijn programma's en thema's participeert het LUMC in enkele tientallen samenwerkingsverbanden in
binnen- en buitenland.

Rechtsgeleerdheid Leiden Law School (Graduate Level)

Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Instituut voor Metajuridica

Instituut voor Privaatrecht

Instituut voor Publiekrecht

Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Sociale Wetenschappen Leiden University Graduate School of Social and Behavioural Studies 

Instituut voor Bestuurskunde

Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Instituut voor Pedagogische Wetenschappen

Instituut voor Politieke Wetenschap

Instituut voor Psychologie
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Faculteit Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden University Graduate School of Science 

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden  

Instituut Biologie Leiden 

Leiden Institute of Advanced Computer Science

Leiden Amsterdam Center for Drug Research

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Mathematisch instituut

Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden 

Sterrewacht Leiden

ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing
Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het ICLON, The knowledge base of teaching, bestaat uit twee
samenhangende deelprogramma’s: Teachers’ knowledge as an essential component of the knowledge base of teaching
en The professional development of teachers. Het programma wordt uitgevoerd in het kader van het Interuniversi-
taire Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO).

Universiteit Leiden Profileringsgebied

De elf interdisciplinaire profileringsgebieden Asian modernities and traditions
van de Universiteit Leiden 

Bioscience: the science base of health

Brain function and dysfunction over the lifespan

Fundamentals of science

Global interactions of people, cultures and power through the ages

Health, prevention and the human life cycle

Interaction between legal systems

Language diversity in the world

Political legitimacy

Translational drug discovery and development



Bijlage B
Kerngegevens

Universiteit Leiden

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 3.868 4.021 3.732 3.832 3.578

Waarvan deeltijd 3% 5% 13% 17% 15%

Eerstejaarsinstroom master 2.993 2.766 2.468 2.407 2.200

Waarvan buitenlandse vooropleiding 17% 14% 16% 16% 16%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 18.924 18.550 17.735 17.626 17.319

Waarvan bacheloropleidingen 12.868 12.588 11.766 10.919 10.573

Waarvan masteropleidingen 5.056 4.469 3.991 3.295 2.678

Waarvan doctoraalopleidingen 788 1.488 2.005 3.132 4.080

Waarvan artsenopleiding 212 233 264 270 299

Percentage vrouw 61% 62% 62% 62% 61%

Percentage deeltijd 6% 8% 9% 11% 15%

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 2.804 2.841 2.633 2.718 2.611

Doctoraaldiploma’s 642 494 755 1.202 1.754 

Postdoctoraaldiploma’s 267 249 265 236 186 

Bachelordiploma’s 2.365 2.082 1.928 1.906 1.443 

Masterdiploma’s 2.105 1.937 1.743 1.085 608 

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 67% 66% 64% 65% 57% 2.723

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 43% 43% 39% 43% 41% 2.410

Bachelorrendement in 5 jaar 54% 51% 54% 52% 2.421

Bachelorrendement in 6 jaar 57% 60% 58% 2.465

Bachelorrendement in > 6 jaar 63% 62% 2.450

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 64% 64% 60% 62% 59% 1.602

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 78% 76% 76% 73% 1.619

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 84% 83% 80% 1.661

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 87% 85% 1.684
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Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 331 320 302 269 302

Wetenschappelijke publicaties 5.111 4.897 4.954 4.785 4.167

Onderzoeksinzet in fte1) 1.071 1.069 1.076 1.057 1.010

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

922 461 50% 627 68%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

5,7 5,8 5,8 5,7 5,7 748

Personeel in dienst (fte) ultimo excl. LUMC 2)     

Wetenschappelijk personeel 1.107,3 1.121,1 1.131,7 1.124,8 1.107,1

Promovendi 602,7 588,9 585,6 589,2 557,5

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 327,6 346,6 339,2 342,2 345,2 

Ondersteunend personeel 1.080,6 1.093,3 1.095,9 1.126,1 1.157,3

Student-assistenten 35,3 35,1 32,1 39,9 43,5

Totaal fte 3.153,5 3.185,0 3.184,5 3.222,2 3.210,5

Totaal personen 3.855 3.926 3.938 4.015 3.987

Financiën (in M€) 3)     

Totale baten4) 494,0 477,8 439,3 413,3 411,9

Waarvan werk voor derden 5) 153,2 135,2 125,1 112,7 53,6

Lasten 473,2 462,8 450,2 424,3 415,9

Netto resultaat 21,6 18,3 -15,7 -11,4 -4,0

Eigen vermogen 120,6 99,0 80,7 96,4 130,4

Totaal vermogen 380,7 348,2 313,1 288,6 265,7

Solvabiliteitsratio 31,7 28,4 25,7 33,3 49,1

Aandeel werk voor derden op totale baten 31,0% 28,3% 28,5% 27,3% 13,0%

Huisvesting     

Nuttig oppervlak (x 1000 m2)6) 212,2 212,8 218,2 218,8 219,5
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1) De onderzoeksinzet is exclusief het LUMC, de overige onderzoekscijfers zijn inclusief het LUMC. 
2) De fte’s hebben betrekking op de enkelvoudige jaarrekening, de financiële cijfers in deze tabel op de geconsolideerde jaarrekening.
3) De tweede- en derdegeldstroomomzet van het LUMC is vanaf  opgenomen in de universitaire financiën. 
4) Inclusief buitengewone baten en exclusief saldo financiële baten en lasten.
5) Werk voor derden betreft inkomsten uit de tweede- en derdegeldstroom.
6) Het ruimtebestand wordt uitgedrukt in nuttig oppervlak, peildatum  december.
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Faculteit Archeologie

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 77 101 80 73 89

Eerstejaarsinstroom master 64 60 83 60 53

Totaal ingeschrevenen 461 441 437 443 460

Waarvan masters 137 126 127 80 92

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 85 83 65 66 79

Doctoraaldiploma’s 10 6 7 11 21

Bachelordiploma’s 46 66 69 47 50

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 68% 88% 63% 79% 60% 79

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 35% 59% 44% 47% 38% 78

Bachelorrendement in 5 jaar 63% 48% 54% 46% 78

Bachelorrendement in 6 jaar 52% 67% 56% 73

Bachelorrendement in > 6 jaar 68% 64% 70

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 50% 73% 65% 61% 49% 57

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 78% 69% 69% 58% 59

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 75% 85% 69% 54

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 87% 80% 53

Onderzoek     6

Aantal promoties (bij LEI) 7 8 4 4 8

Wetenschappelijke publicaties 97 87 167 128 107

Vakpublicaties 6 11 6 6 8

Onderzoeksinzet in fte 36 33 33 31 22

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

12 6 50% 9 75%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

7,5 7,4 7,0 7,2 5,7 13

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 34,6 32,5 34,9 34,1 30,0

Promovendi 18,4 16,0 13,0 13,5 13,8

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 8,1 10,8 10,4 10,5 8,9

Ondersteunend personeel 8,2 8,3 8,4 7,2 6,8

Totaal fte inclusief student-assistenten 72,9 69,7 68,1 65,9 61,4



Financiën (in M€)     

Omzet 6,6 5,8 5,5 5,3 4,3

Personele lasten 5,2 4,4 4,4 4,1 3,3

Materiële lasten 1,4 1,5 1,2 1,1 1,0 

Faculteit Geesteswetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 990 1.070 1.049 1.151 1.125

Eerstejaarsinstroom master 775 817 574 492 419

Totaal ingeschrevenen 4.584 4.571 4.347 4.283 4.073

Waarvan masters 1.207 1.029 806 549 398

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 673 731 734 743 610

Doctoraaldiploma’s 202 95 154 229 363

Bachelordiploma’s 612 581 422 392 287

Masterdiploma’s 438 412 312 186 96

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 63% 61% 59% 58% 48% 716

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 35% 35% 30% 32% 34% 664

Bachelorrendement in 5 jaar 43% 41% 41% 45% 628

Bachelorrendement in 6 jaar 46% 48% 50% 620

Bachelorrendement in > 6 jaar 51% 54% 619

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 56% 56% 49% 50% 51% 412

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 69% 67% 64% 66% 389

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 76% 72% 73% 388

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 77% 79% 402

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 56,5 58 49 45 68

Wetenschappelijke publicaties 826 764 764 844 719

Vakpublicaties 206 252 141 182 311

Onderzoeksinzet in fte 196 205 217 221 219
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Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

140 57 41% 84 60%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

6,8 6,7 6,8 6,6 6,6 114

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 298,5 305,6 326,9 336,4 335,2

Promovendi 104,0 107,4 112,4 113,2 112,2

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 29,1 21,4 22,1 23,8 22,9

Ondersteunend personeel 94,1 91,9 100,6 109,7 115,4

Totaal fte 538,0 538,3 568,3 593,4 602,3

Financiën (in M€)     

Omzet 48,0 49,5 49,0 48,9 44,8

Personele lasten 41,1 40,5 41,4 41,2 36,3

Materiële lasten 7,5 8,6 9,1 9,3 8,4 
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Leids Universitair Medisch Centrum totaal

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 115 111 113 96 117

Wetenschappelijke publicaties 1.740 1.695 1.554 1.463 1.374

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

226 95 42% 147 65%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 183

Omzet in M€     

52,0 50,9 50,5 49,0 45,8

Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding)

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom propedeuse 293 307 302 311 306

Totaal ingeschrevenen Geneeskunde 2.118 2.182 2.097 2.091 2.022

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 269 295 264 285 307

Doctoraaldiploma’s 268 235 240 231 194

Bachelordiploma’s 88 nvt nvt nvt nvt

Postdoctoraaldiploma’s 267 249 265 223 180

Rendementen onderwijs Cohorten / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 83% 86% 87% 91% 82% 287

Cohorten / / / / / N (gemiddelde)

Studierendement in 6 jaar 35% 40% 44% 52% 60% 247

Postpropedeuserendement in 6 jaar 38% 42% 47% 57% 63% 231

Cohorten / / / / / N (gemiddelde)

Postdoctoraalrendement in 8 jaar (arts) 81% 80% 73% 74% 76% 169
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Opleiding Biomedische Wetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 69 67 67 62 63

Totaal ingeschrevenen bachelor 212 200 202 196 212

Eerstejaarsinstroom master 60 55 69 32 46

Totaal ingeschrevenen M Biomedical Sciences 117 96 96 87 63

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 45 44 42 49 40

Doctoraaldiploma’s 0 1 4 7 9

Bachelordiploma’s 42 43 33 69 18

Masterdiploma’s (M Biomedical Sciences) 41 34 35 27 27

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 69% 68% 73% 68% 72% 61

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 52% 52% 57% 55% 65% 58

Bachelorrendement in 5 jaar 60% 61% 60% 68% 58

Bachelorrendement in 6 jaar 64% 63% 68% 58

Bachelorrendement in > 6 jaar 66% 70% 60

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 77% 71% 74% 72% 84% 43

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 83% 79% 79% 89% 44

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 84% 83% 89% 45

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 87% 91% 46
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Faculteit Rechtsgeleerdheid

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 859 904 882 868 751

Eerstejaarsinstroom master 587 565 541 542 507

Totaal ingeschrevenen 4.269 4.221 4.111 4.044 4.090

Waarvan masters 1.079 964 909 654 487

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 768 713 624 553 606

Doctoraaldiploma’s 73 65 176 358 471

Bachelordiploma’s 580 542 573 535 334

Masterdiploma’s 534 483 381 197 61

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 73% 63% 62% 59% 56% 633

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 39% 35% 33% 36% 30% 590

Bachelorrendement in 5 jaar 47% 49% 50% 45% 601

Bachelorrendement in 6 jaar 57% 55% 53% 613

Bachelorrendement in > 6 jaar 58% 58% 590

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 57% 55% 46% 53% 43% 394

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 74% 69% 73% 65% 401

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 81% 80% 76% 416

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 85% 82% 399

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 23 20 19 20 15

Wetenschappelijke publicaties 604 554 525 524 523

Vakpublicaties 427 479 469 484 435

Onderzoeksinzet in fte 75 72 86 88 82

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

68 14 21% 33 49%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

7,0 6,8 6,6 6,3 6,0 41



Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 133,4 133,9 128,6 128,9 131,3

Promovendi 46,6 46,4 50,7 59,2 60,6

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 7,6 5,5 13,2 14,7 16,4

Ondersteunend personeel 77,7 78,2 79,2 80,8 85,9

Totaal fte inclusief student-assistenten 278,5 277,8 290,3 302,7 313,0

Financiën (in M€)     

Omzet 29,2 28,4 26,3 25,8 25,6

Personele lasten 20,9 20,8 20,3 20,3 19,9

Materiële lasten 5,8 6,2 5,5 5,4 5,3

Faculteit Sociale Wetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 1.065 1.130 1.017 1.005 922

Eerstejaarsinstroom master 931 820 787 895 814

Totaal ingeschrevenen 4.894 4.833 4.663 4.683 4.688

Waarvan masters 1.588 1.448 1.378 1.225 987

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 669 699 656 802 760

Doctoraaldiploma’s 71 68 134 285 555

Bachelordiploma’s 768 650 676 718 649

Masterdiploma’s1) 717 669 659 422 165

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 58% 64% 63% 65% 54% 788

/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 53% 51% 47% 53% 51% 839

Bachelorrendement in 5 jaar 59% 54% 62% 59% 874

Bachelorrendement in 6 jaar 57% 66% 62% 910

Bachelorrendement in > 6 jaar 67% 64% 919

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 77% 74% 74% 72% 71% 577

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 86% 85% 84% 82% 603

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 88% 88% 86% 632

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 90% 88% 665
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1) Het aantal masterdiploma’s in studiejaar / is exclusief  masterdiploma’s van Master International Relations and Diplomacy. Daarmee komt het totaal van

de faculteit op  masterdiploma’s.



Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 33 36 25 28 18

Wetenschappelijke publicaties 504 490 600 586 583

Vakpublicaties 110 114 109 122 115

Onderzoeksinzet in fte 187 188 192 192 179

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

91 55 60% 69 76%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 83

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 207,4 214,4 211,8 210,1 211,7

Promovendi 97,1 93,0 92,3 88,8 89,1

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 35,4 35,3 38,3 37,8 35,0

Ondersteunend personeel 75,4 88,5 93,2 92,9 96,0

Totaal fte inclusief student-assistenten 417,5 432,8 437,0 433,1 432,7

Financiën (in M€)     

Omzet 36,4 34,6 33,3 33,5 32,4

Personele lasten 30,7 30,5 29,3 28,4 27,0

Overige lasten 5,4 5,7 6,1 5,5 5,5

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
NB: De cijfers van de faculteit zijn inclusief CML, Nationaal Herbarium en Hortus Botanicus

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 409 442 335 362 322

Eerstejaarsinstroom master 306 290 290 249 233

Totaal ingeschrevenen 1.897 1.794 1.604 1.607 1.535

Waarvan masters 662 555 486 438 400

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 295 276 248 220 209

Doctoraaldiploma’s 18 24 40 81 141

Bachelordiploma’s 229 200 155 145 105

Masterdiploma’s1) 193 180 200 121 111

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in 2 jaar 72% 70% 59% 68% 60% 182

[  ]
















 












 







 




1) Het aantal masterdiploma’s in studiejaar / is inclusief  masterdiploma’s van ALGANT Erasmus Mundus Masters.



/ / / / / N (gemiddelde)

Bachelorrendement in 4 jaar 41% 40% 38% 35% 30% 181

Bachelorrendement in 5 jaar 57% 53% 45% 36% 183

Bachelorrendement in 6 jaar 59% 54% 41% 192

Bachelorrendement in > 6 jaar 58% 46% 194

Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar 66% 54% 53% 53% 52% 119

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar 77% 74% 68% 63% 123

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar 81% 81% 72% 126

Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar 85% 78% 121

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 94 84 90 75 70

Wetenschappelijke publicaties 1.259 1.204 1.235 1.158 777

Onderzoeksinzet in fte 567 559 537 512 495

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

361 235 65% 283 77%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 300

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel 386,6 392,0 382,8 364,8 354,2

Promovendi 327,4 318,2 306,9 300,4 264,0

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 145,5 164,1 169,8 171,5 179,1

Ondersteunend personeel 146,6 172,1 177,9 179,5 176,0

Totaal fte inclusief student-assistenten 1009,5 1050,1 1041,0 1020,9 976,9

Financiën (in M€)     

Omzet 96,3 95,1 93,4 87,1 81,6

Personele lasten 67,4 63,3 61,8 59,3 56,5

Materiële lasten 28,9 31,4 32,1 25,9 22,6
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Campus Den Haag

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor nvt nvt nvt 57 115

Eerstejaarsinstroom master 22 55 70 73 52

Totaal ingeschrevenen 148 257 337 447 525

Waarvan masters 110 133 134 90 65

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 1 25 50 79 104

Bachelordiploma’s 56 47 71 67 50

Doctoraaldiploma’s 10 9 9 19 42

Masterdiploma’s 51 47 34 18 8

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel1) 15,7 12,6 8,8 8,2 6,2

Promovendi 4,6 1,6

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 2,2 2,0 1,0

Ondersteunend personeel 26,6 23,1 23,0 25,3 18,5

Totaal fte inclusief student-assistenten 49,6 41,0 33,7 34,9 25,7

Omzet in M€     

6,6 5,3 5,5 3,9 3,0

1) Het onderwijs wordt deels verzorgd door WP in dienst van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.



Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

Studenten     

Eerstejaarsinstroom 183 159 124 137 128

Diploma’s (1)     

Diploma’s lerarenopleiding 103 125 95 133 123

Onderzoek     

Promoties 2 3 2 1 3

Wetenschappelijke publicaties 81 103 109 82 84

Vakpublicaties 30 15 20 23 24

Onderzoeksinzet in fte 11 12 11 13 13

Promotierendement Instroom Promotie Rendement Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties
- <  jaar <  jaar

9 4 44% 7 78%

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel 22,6 20,8 23,0 24,9 24,4

Promovendi 3,8 5,4 8,6 9,7 8,5

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 10,9 11,5 13,5 15,8 16,2

Ondersteunend personeel 23,1 23,7 23,7 28,6 28,1

Totaal fte inclusief student-assistenten 60,4 61,4 68,9 78,9 77,2

Omzet in M€     

6,8 6,7 6,5 6,8 6,2

1) De diplomagegevens kennen een andere definitie dan bij de overige faculteiten/eenheden. De gegevens t/m  betreffen de cijfers t.b.v. externe bekostiging 

conform opgaaf aan OCW. De cijfers over  en  komen uit een telling die qua definitie past bij de reeks t/m . Voor de telling van diploma’s wordt een an-

dere studiejaar gehanteerd dan gebruikelijk:  betreft de periode .. t/m .. etc.
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Definities en bronnen kerncijfers

Algemene toelichting eerstejaarsinstroom en totaal
ingeschrevenen
In voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van de telling uit het
studentenadministratiesysteem ISIS met peildatum  december.
Die telling bestaat niet meer sinds de introductie van het nieuwe
systeem uSis. Om die reden is overgestapt op de EéncijferHO-tel-
ling uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs
(CRIHO), die  oktober hanteert als peildatum. Vanwege ver-
schillen in bron en methodiek zijn alle jaarreeksen opnieuw be-
rekend. Hierdoor treden verschillen op in aantallen studenten
ten opzichte van de cijfers in de jaarverslagen van voorgaande
jaren. De cijfers van studiejaar  zijn afkomstig uit uSis (con-
form de methodiek van EéncijferHO-telling) omdat CRIHO nog
veel informatie miste over Leidse studenten ten tijde van het
maken van de EéncijferHO-telling.

Eerstejaarsinstroom bachelor
Eerstejaarsopleiding-instelling-propedeuse. Het betreft de in-
stroom in de propedeutische fase van de bacheloropleidingen en
van de doctoraalopleiding Geneeskunde, ontdubbeld op basis
van hoofdstudie.

Eerstejaarsinstroom master
Eerstejaars opleiding-instelling-master: nieuwe studenten in de
masteropleidingen (geen ontdubbeling toegepast). Het betreft
instroom in de masteropleidingen gedurende geheel studiejaar
(volumetelling). Recentst studiejaar betreft voorlopige cijfers t/m
 maart . De instroom is inclusief de lerarenmasters.

Totaal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt, inclusief extraneï), ontdub-
beld op basis van hoofdstudie.

Diploma’s
Aantal diploma’s op basis van de EéncijferHO-gegevens uit
CRIHO per studiejaar (een studiejaar is de periode vanaf  sep-
tember t/m  augustus, met uitzondering van lerarenopleiding,
waar vanaf  oktober t/m  september wordt geteld). 

Rendementen onderwijs (bachelor/doctoraal)
Gebaseerd op de EéncijferHO-gegevens uit CRIHO die door het
CBS voor de universiteiten worden bewerkt. De cohorten van de
instroomjaren zijn berekend volgens een nieuwe interne stan-
daardselectie: voltijdse instroom in de propedeuse met één in-

schrijving in het Hoger Onderwijs binnen betreffend studiejaar.
Bij postpropedeuserendement wordt het cohort vervolgens be-
perkt tot de studenten die geslaagd zijn voor de propedeuse. N
geeft het gemiddeld aantal studenten van de getoonde cohorten
waar het rendementscijfer betrekking op heeft. Om een zuiver
beeld te verkrijgen van rendementen is bij cijfers per faculteit en
universitair totaal gekozen voor de definitie Eerstejaars Instel-
ling: studenten die in het cohortjaar voor het eerst aan de Uni-
versiteit Leiden komen studeren. Hiermee wordt voorkomen dat
overstappers binnen de universiteit de cijfers vertroebelen. Bij
opleidingsrendementen is eerstejaars opleiding-instelling geko-
zen. Standaard is gekozen voor rendementen van bacheloroplei-
dingen (dus vanaf cohort -), behalve bij de opleiding
Geneeskunde, die bij de getoonde cohorten nog niet was overge-
stapt naar het bachelormastersysteem.

De propedeuserendementen betreffen overal het rendement
binnen de opleiding. Bij de overige rendementscijfers is per geval
de meest voor de hand liggende keuze gemaakt:
■ rendement per faculteit betref het rendement in eigen HOOP-
gebied (voor de meeste faculteiten is dat rendement binnen
eigen faculteit);

■ rendement van de universiteit als geheel betreft rendement
binnen de universiteit;

■ de rendementscijfers van de apart getoonde opleidingen 
Geneeskunde en Biomedische wetenschappen betreffen ui-
teraard het rendement binnen de opleiding zelf. 

Postdoctoraalrendement (Geneeskunde) betreft het percentage
studenten van een instroomcohort in de propedeuse dat binnen
een bepaald aantal jaren na de eerste inschrijving voor de oplei-
ding Geneeskunde het artsendiploma heeft gehaald.

Aantal promoties
Alleen promoties aan de Universiteit Leiden zijn geteld; de gege-
vens zijn gebaseerd op de registratie van promoties bij de pedel.

Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het onder-
zoeksinformatiesysteem METIS (datum telling:  april na afloop
betreffend kalenderjaar). LUMC/Geneeskunde levert de cijfers
uit eigen registratiesysteem. 

Vakpublicaties
Aantal vakpublicaties geregistreerd in het onderzoeksinforma-
tiesysteem METIS (datum telling:  april na afloop betreffend ka-
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lenderjaar). Dit kengetal is niet van toepassing op alle facultei-
ten/eenheden.

Onderzoeksinzet in fte
De arbeidstijd die het WP (zowel in dienst als niet-in-dienst, alle
geldstromen) aan onderzoek besteedt. Dit wordt in samenwer-
king met de faculteiten modelmatig berekend op basis van ge-
middelde capaciteit in fte over het kalenderjaar.

Promotierendementen
Betreft de rendementen van promovendi in dienst van de univer-
siteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotiege-
gevens van pedel). 

Gemiddelde promotieduur
Betreft de promotieduur van promovendi in dienst van de uni-
versiteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotie-
gegevens van pedel). De berekening is gebaseerd op het promo-
tiejaar, niet op instroomjaar. Bij eenheden waar het totaal aantal
gepromoveerden van de geselecteerde categorie (promovendi in
dienst) lager dan vijf is, is geen promotieduur opgenomen. 

Personeel in dienst in fte ultimo
Personeel in dienst van de universiteit (in fte) per  december
van betreffend jaar, uit personeelsregistratiesysteem SAP/HR.
Het totaal is inclusief het deel van student-assistenten dat nog in
dienst is van de universtiteit (deze categorie wordt in toene-
mende mate via uitzendbureaus ingehuurd en wordt niet in
SAP/HR geregistreerd als zijnde in dienst).

Financiën
Cijfers uit SAP/FI, berekend door FEZ conform richtlijnen jaar-
rekening.
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Bijlage C
Opleidingenaanbod

Bacheloropleidingen

Faculteit Bacheloropleiding

Archeologie BA Archeologie

Geesteswetenschappen BA Duitse taal en cultuur

BA Engelse taal en cultuur

BA Franse taal en cultuur

BA Geschiedenis

BA Godgeleerdheid

BA Griekse en Latijnse taal en cultuur

BA Islamitische theologie

BA Italiaanse taal en cultuur

BA Kunstgeschiedenis

BA Film- en literatuurwetenschap

BA Liberal Arts & Sciences

BA Midden-Oostenstudies

BA Nederlandkunde/Dutch studies

BA Nederlandse taal en cultuur

BA Oude culturen van de mediterrane wereld

BA Ruslandkunde

BA Slavische talen en culturen

BA Talen en culturen van Afrika

BA Talen en culturen van China

BA Talen en culturen van Japan

BA Talen en culturen van Korea

BA Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans

BA Talen en culturen vand Zuid- en Zuid-Oost Azië

BA Taalwetenschap

BA Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

BA Wereldgodsdiensten

BA Wijsbegeerte
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Faculteit Bacheloropleiding

Geneeskunde/LUMC BSc Biomedische wetenschappen

BSc Geneeskunde

Rechtsgeleerdheid BSc Criminologie

LL.B Fiscaal recht

LL.B Notarieel recht

LL.B Rechtsgeleerdheid

Sociale wetenschappen BSc Bestuurskunde

BA Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

BSc Pedagogische wetenschappen

BA Politicologie

BSc Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen

BSc Biologie

BSc Informatica

BSc Life Science and Technology

BSc Molecular Science and Technology

BSc Natuurkunde

BSc Sterrenkunde

BSc Wiskunde

Masteropleidingen

Faculteit Masteropleiding

Archeologie MA/MSc Archaeology

MA/MSc Archaeology (Research)

Geesteswetenschappen MA African Languages and Cultures

MA African Linguistics

MA African Studies (Research)

MA Arabic, Persian and Turkish Languages and Cultures

MA Area Studies: Asia and the Middle East (Research)

MA Art History

MA Book and Digital Media Studies

MA Chinese Studies

MA Classics

MA Classics and Ancient Ancient Near Eastern Civilisations (Research)

MA Comparative Indo-European Linguistics
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Faculteit Masteropleiding

Geesteswetenschappen MA Dutch Studies

Vervolg MA English Language and Culture

MA Egyptology

MA European Union Studies

MA Film and Photographic studies

MA French Language and Culture

MA German Language and Culture

MA Italian Language and Culture

MA Hebrew and Aramaic Languages and Cultures

MA History

MA History: Societies and Institutions (Research)

MA Indian American Studies

MA Indian and Tibetan Studies

MA Indonesian Studies

MA Islamic Studies

MA Islamic Theology

MA Japanese Studies

MA Korean Studies

MA Languages and Cultures of Mesopotamia and Anatolia

MA Latin American Studies

MA Latin American and Caribbean Studies (Research)

MA Linguistics

MA Linguistics: Structure and Variation in the Languages of the World (Research)

MA Literary Studies

MA Nederlandse taal en cultuur

MA Philosophy

MA Philosophy of a Specific Discipline

MA Religious Studies

MA Russian Studies

MA Slavic Languages and Cultures

MA Study of Art and Literature (Research)

Geneeskunde/LUMC MSc Biomedical Sciences

MSc Geneeskunde

MSc Vitality and Ageing

[  ]
















 












 







 






Faculteit Masteropleiding

Rechtsgeleerdheid MSc Criminologie

LL.M. Fiscaal Recht

LL.M. Notarieel Recht

LL.M. Rechtsgeleerdheid

LL.M. in Advanced Studies in Air and Space Law

LL.M. in Advanced Studies in European and International Business Law

LL.M. in Advanced Studies in International Tax Law

LL.M. in Advanced Studies in Public International Law

Sociale Wetenschappen MA Cultural Anthropology and Development Sociology

MSc Education and Child Studies

MSc Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research)

MSc International Relations and Diplomacy

MSc Political Science (Leiden / Campus Den Haag)

MSc Political Science (Research): Institutional Analysis

MSc Psychology

MSc Psychology (Research): Decision Making and Action Control in Self-Regulation of Human Behaviour

MSc Public Administration

MSc Public Administration (Research): Institutional Change and Reform

Wiskunde en Natuurwetenschappen MSc Astronomy

MSc Bio-Pharmaceutical Sciences

MSc Biology

MSc Chemistry

MSc Industrial Ecology

MSc Computer Science

MSc ICT in Business

MSc Life Science and Technology

MSc Mathematics

MSc Media Technology

MSc Physics

Postmaster lerarenopleidingen Algemene economie, Biologie, Duits, Engels, Filosofie, Frans, Geschiedenis en Staatsinrichting, Godsdienst & 
Levensbeschouwing, Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming, Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige
Vorming / Kunst Algemeen, Maatschappijleer, Management en Organisatie, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Spaans,
Turks en Wiskunde
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Bijlage D
Hoogleraren: benoemingen en oraties/afscheidscolleges

Benoemingen

Archeologie

Prof.dr. J.J. Hublin Paleoantropologie

Geesteswetenschappen

Prof.dr. P.C. Bisschop Sankrit and ancient cultures of South Asia

Prof.dr. J.C.H. Blom Vraagstukken van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid

Prof.dr. J. Duindam Early modern European history

Prof.dr. A.W.M. Gerrits Russian history and politics

Prof.dr. H.J. den Heijer Zeegeschiedenis

Prof.dr. D.E.F. Henley Contemporary Indonesia studies

Prof.dr. J.C. de Jong Journalistiek en nieuwe media

Prof.dr. M.J. Klokke Kunst en materiële cultuur van Zuidoost-Azië

Prof.dr. F.N. Pieke Modern China

Prof.dr. M.L.J.C. Schrover Geschiedenis van migratie en sociale verschillen

Prof.dr. N.K. Wickramasinghe Modern South Asian studies

Prof.dr.ir. P.P.S. Ho Chinese economy and development

Geneeskunde

Prof.dr. W.P. Achterberg Institutionele zorg en ouderengeneeskunde

Prof.dr. S.H. van den Burg Immunotherapie van solide tumoren , i.h.b. immunomonitoring

Prof.dr. F.W. Dekker Onderwijs in wetenschappelijke vorming

Prof.dr. A.J. Gelderblom Interne geneeskunde, i.h.b. de experimentele oncologisch farmacotherapie

Prof.dr. J.J. Houwing-Duistermaat Genetische statistiek

Prof.dr. S.A. Ossendorp Moleculair gedefinieerde vacccinbiologie

Prof.dr. H. Putter Longitudinale data-analyse

Prof.dr. M.C. de Ruiter Klinische en experimentele anatomie

Prof.dr. R.E.M. Toes Experimentele reumatologie

Prof.dr.med. J.K. Veelken Inwendige geneeskunde, i.h.b. de hematologie

Prof.dr. S.H. Verburg Immunotherapie van solide tumoren, i.h.b. de immunomonitoring

Prof.dr. J.J.G.M. Verschuren Neuromusculaire ziekten
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Rechtsgeleerdheid

Prof.dr. A.A.J. Blokland Criminology and criminal justice

Prof.mr. W.T. Eijsbouts Europees recht

Prof.dr. M.E. Koppenol-Laforce Internationaal commercieel contracteren/international commercial contract law

Prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg Familievermogensrecht

Prof.dr. C. Stahn International criminal law and global justice

Sociale Wetenschappen

Prof.dr. E. Bakker Terrorisme en contraterrorisme

Prof.dr. A.J. Dietz Ontwikkeling in Afrika

Prof.dr. P.J. ter Keurs Antropologie van materiële cultuur

Prof.dr. C. Rieffe Sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen

Prof.dr. P.F. Wouters Scientometrie

Prof.dr. R.W.J. Tijssen Science and innovation studies

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof.dr. M. Bhargava Analytische algebraïsche getaltheorie

Prof.dr. E. Bouwman Anorganische chemie

Prof.dr. M. Fridlund Space observations and exoplanets

Prof.dr. W. Jaffe Instrumentele sterrenkunde

Prof. G.J. Kramer Sustainable energy

Prof.dr. R.J.W. Tijssen Science and innovation studies

Prof.dr. M. Ubbink Protein chemistry

Prof.dr. G.P. van Wezel Moleculaire biotechnologie

Prof.dr. J.R. Wijbrans Geologie
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Oraties/afscheidscolleges

O/A Naam Vakgebied Titel oratie/afscheidscollege

O Prof.dr. J.C.H. Blom Cleveringahoogleraar Hoe was het mogelijk? De Holocaust in de context van de Tweede 
Wereldoorlog

Geesteswetenschappen

A Prof.dr. L.J.F. Beheydt De Nederlanden in de wereld Tekens van identiteit

A Prof.dr. W.P. Blockmans Middeleeuwse geschiedenis Land en water. De verbindende kracht van de Europese maritieme 
netwerken

A Prof.dr. F.S. Gaastra Zeegeschiedenis Scheepsvolk

A Prof.dr. A. van der Kooij Exegese van het Oude Testament, de Monarchie of aristocratie
geschiedenis van de Israelitische godsdienst en 
de Israelitische letterkunde

O Prof.dr. R.P.E. Sybesma Chinese taalkunde Het loze van tijdenloosheid

A Prof.dr. J.J. Witkam Handschriftenkunde van de islamitische Het einde van het islamitische handschrift
wereld

Geneeskunde

O Prof.dr. L.P.H.J. Aarts Anesthesiologie Anesthesiologie in het huis van de kruisende levenspaden

O Prof.dr. N.A. Blom Kindercardiologie Samenspel op maat

O Prof.dr. R. Brand Good research data management Datorum Scientia Scientiae; wetenschap van gegevens, gegeven 
voor de wetenschap

O Prof.dr. J.T. den Dunnen Medische genoomtechnologie A G C T, wat kun je d’r mee

A Prof.dr. A. Gittenberger-De Groot Anatomie en embryologie Dynamiek in de hartontwikkeling

O Prof.dr. B. van Hoek Maag-, darm- en leverziekten In en om de lever

O Prof.dr. F.W. Jansen Klinische evaluatie van minimaal invasieve Minimaal invasieve chirurgie: technologie met de witte jas
chirurgische instrumenten

O Prof.dr.E. de Jonge Intensive care-geneeskunde Kwaliteit van Intensive care; over meting, interpretatie en gevolgen

A Prof.dr. E.R. de Kloet Neurochirurgie Tussenbalans 

O Prof.dr. C. van Kooten Experimentele nefrologie TOPsport op Gladde Bruggen 

O Prof.dr. S. Osanto Oncologie Panta rhei (πάντα ῥεῖ, Herakleitos); Alles in dit universum stroomt 

O Prof.dr. W.C. Peul Neurochirurgie Spiegel der rationele zorg

O Prof.dr. R.C.M. Pelger Urologie ‘Primum non nocere’; doe ten aanzien van ziekten twee dingen: 
helpen, of (althans) niet schaden. Epidemieën, Hippocrates

O Prof.dr. R. Reis Medische antropologie Verschil maken; uitdagingen voor een antropologische public health

O Prof.dr. B. Roep Diabetologie De nieuwe bètacellen van de keizer

O Prof.dr. F.J.T. Staal Moleculaire stamcelbiologie To T or not to T

A Prof.dr. C.C. Sterk Oogheelkunde Fundoscopie en reflectie; spiegelen en bespiegelen

O Prof.dr. H.F.A. Vasen Preventie bij erfelijke tumoren Erfelijke kanker; de lange weg naar preventie op maat
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O/A Naam Vakgebied Titel oratie/afscheidscollege

Rechtsgeleerdheid

O Prof.dr. S. Van den Bogaert Europees recht ‘Ik bin ein €uropäer’; een uitweg uit de monetaire crisis? 

O Prof.mr. J.G. de Hoop Scheffer Vrede, recht en veiligheid Opkomst G20: bedreiging voor gevestigde instituties? Over 
topconferenties en instituties, presidenten en premiers, 
verantwoordelijkheid en verantwoording

O Prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce Internationaal commercieel contracteren De voetangels en klemmen van internationaal ondernemen

A Prof.dr. J.G. Kuijl Bedrijfseconomie inclusief de fiscale Forensische accountancy in de krimi’s van Donna Leon en
comptabiliteit Veit Heinichen

O Prof.dr. T.R. Ottervanger Europees recht Maatschappelijk verantwoord concurreren: mededingingsrecht in 
een veranderende wereld

O Prof.mr. P.R. Rodrigues Immigratierecht De grenzen van het vreemdelingenrecht

A Prof.dr. A. Schmidt Recht en informatietechnologie Met de kennis van nu

Sociale Wetenschappen

O Prof.dr. I. van Biezen Politicologie De maakbare partijendemocratie? Over de (grond)wettelijke 
regulering van politieke partijen

O Prof.dr. C.A. Espin Diagnostiek door leerkrachten van leer- en Realistic and Relentless; using data-based decision making to build
gedragsproblemen bij adolescenten effective programs for secondary-school students with learning and 

behavior difficulties

A Prof.dr. L.J. de Haan Ontwikkeling in sub-Sahara Afrika Perspectieven op Afrikastudies en op ontwikkeling in Sub-Sahara 
Afrika

O Prof.dr. J. Mesman Opvoeding en onderwijs in de multiculturele Oud geleerd, jong gedaan. Investeren in ouders bevordert
samenleving onderwijskansen van kinderen

O Prof.dr. G.A. Persoon Milieu en ontwikkeling Inheemse volken in Zuid-Oost Azië: tussen cultuur, milieu en 
ontwikkeling

O Prof.dr. C. Rieffe Sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen Emoties móét je leren
auditieve en/of communicatieve beperkingen

Wiskunde en Natuurwetenschappen

A Prof.dr. L.C.M. Kallenberg Besliskunde U kunt wel gaan

O Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer Evolutionaire plantenecologie Wat leren we van evolutie? Van groene kruiden tot paarse tomaten 

O Prof.dr. C.A.J. Knibbe Grondslagen van de individuele Voorspelbare Variatie
farmacotherapie

O Prof.dr. B. Koren Numerieke wiskunde Numerieke wiskunde: wetenschap en gereedschap

O Prof.dr. J. Kuiper Therapeutische immuno-modulatie Fascinatie voor vaccinatie

O Prof.dr. S.F. Portegies Zwart Numerieke sterdynamica Wetenschap als kinderspel

O Prof.dr. P.J. Punt Industriële biotechnologie Draden in dimensies

O Prof.dr. H.J.A. Röttgering Observationele cosmologie De zoektocht naar de eerste clusters, quasars en melkwegstelsels; 
Astronomische waarnemingen van het vroege heelal



Bijlage E
Promoties

Promovendus Titel promotie Promotor(en)

Archeologie

N.M. Ashton Challenges to the Occupation of north-west Europe during the late Middle Pleistocene Prof.dr. W. Roebroeks

B. Maldonado Alvarado Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen

V.H. Ruiz Ortiz Espacio Sagrado y Geometría: Herencia de México Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen

A. Russell Retracing the Steppes Prof.dr. P.M.M.G. Akkermans, 
Prof.dr. J. van der Plicht

A.V.M. Samson Renewing the house Prof.dr. C.L. Hofman

N. Shirai The Archaeology of the First Farmer-Herders in Egypt Prof.dr. J. Bintliff

E. Tourloukis The Early and Middle Pleistocene Archaeological Record of Greece Prof.dr. J.W.M. Roebroeks

Geesteswetenschappen

S.N. Barasa Language, Mobile Phones and Internet Prof.dr. M.P.G.M. Mous

S.A. Belderbos Van kunstwerk tot religieus ritueel Prof.dr. F.C. de Ruiter, 
Prof.dr. H.A. Alma (Universiteit 
voor Humanistiek), Prof.dr.  
M. Barnard (Protestantse 
Theologische Universiteit)

B. Bexten Was macht Hypertext mit Text? Prof.dr. A. Visser

F. Bloem Bedachtzame revolutionairen Prof.dr. M.E.H.N. Mout

M. Boletsi Barbarism, Otherwise Prof.dr. E.J. van Alphen, 
Prof.dr. M.G. Bal (UvA)

R. Bolli A Grammar of Tadaksahak Prof.dr. M.P.M.G. Mous

L.C. de Bruin Mind in Practice Prof.dr. G. Glas

M. del Carmen Pérez González A Comparative Visual Analysis of Nineteenth-Century Iranian Portrait Photography and Prof.dr. K. Zijlmans, 
Persian Painting Prof.dr. J.J. Witkam

Y.D. Cetinkaya Muslim Merchants and Working Class in Action Prof.dr. E.J. Zürcher

Y.J. Chen Embodying Nation in Food Consumption Prof.dr. A. Schneider

A.C.M. Coumans Als een beeld ik zegt... Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

L. Dammert Guardia La encrucijada del temor Prof.dr. P. Silva

M. Duijker The worship of Bhima Prof.dr. A.J.J. Mekking

J.B. van Es Samuel Jessurun de Mesquita: leerstelligheid versus werken in trance Prof.dr. T.M. Eliëns

H. Guo Writing Chinese Art History in Late Qing and Republican China Prof.dr. B.J. ter Haar

M. Hageman La Réception du théâtre de Voltaire dans les Provinces-Unies au XVIIIème siècle Prof.dr. P.J. Smith, 
Prof.dr. S. Menant 
(Univ. Sorbonne)
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[  ] Promovendus Titel promotie Promotor(en)

A. Hammer The acquisition of verbal morphology in Cochlear Implanted and Specific Language Impaired Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck, 
children Prof.dr. S.Gillis (Univ. Antwerp.), 

Prof.dr. M.M.R. Coene (VU)

M.A.J. Heerink Echoing Hylas. Metapoetics in Hellenistic and Roman Poetry Prof.dr. J. Booth

B. Hekman De affaire De Lalande-Lestevenon Prof.dr. W. van Anrooij

A.C. Hellenthal A grammar of Sheko Prof.dr. M.P.G.M Mous

A.H. Jagersma A descriptive grammar of Sumerian Prof.dr. F.H.H. Kortlandt

M.A. Jansen Fashionably Traditional Prof.dr. L.P.H.M. Buskens

S.D. de Jong Rediscovering Architecture Prof.dr. C.A. van Eck

E. Jonker Het Amsterdams Perikopenboek Prof.dr. W. van Anrooij

H.H. Koning The Other Poet Prof.dr. I. Sluiter

S. Laker British Celtic Influence on English Phonology Prof.dr. R.H. Bremmer, 
Prof.dr. P.C.H. Schrijver

G.M. Langfeld Die Kanonisierung moderner deutscher Kunst in New York, - Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

M.B. Leach Things Hold Together Prof.dr. M.P.G.M. Mous

I.M. Maczka Alles Banane? Fiktionale Erinnerungen an DDR und Wende in den ersten zwanzig Jahren nach Prof.dr. A. Visser
dem Mauerfall

A. Marks Kabuki brain puzzles Prof.dr. M.F.M. Forrer

R.A. Márquez Arellano La ‘Medida’ de lo Posible Prof.dr. P. Silva

G.A. de la Maza Escobar Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile Prof.dr. P. Silva

A. Meral Western ideas percolating into Ottoman minds Prof.dr. R. Kruk

J.F. van der Meulen In het hart van Europa Prof.dr. F.P. van Oostrom

A.M. Novak Ruimte voor beleving Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

Z. Novák A Priori Truth in the Natural World Prof.dr. G. Sundholm

K. Pärna Believing in the Net Prof.dr. M.B. ter Borg

E.G. Paskaleva The Architecture of the Four-Iwan Building Tradition as a Representation of Paradise and Prof.dr. A.J.J. Mekking
Dynastic Power Aspirations

M. Peyrot The Tocharian subjunctive Prof.dr. A.M. Lubotsky

M. Poss Under Construction Prof.dr. A. Verhagen, 
Prof.dr. I.A. Sag (Stanford Univ.)

M. van Roon Goud, zilver en zijde Prof.dr. T.M. Eliëns

F. Sachse Reconstructive Description of Eighteenth-century Xinka Grammar Prof.dr. W.F.H. Adelaar, 
Prof.dr. N. Grube (Univ. Bonn)

B.E. Santibáñez Tijerina Industria y Trabajadores Textiles en Tlaxcala Prof.dr. P. Silva

J.T. Santoso A study of architect Cosman Citroen (-) and his works in Surabaya Prof.dr. C.A. van Eck

B. Snelders Identity and Christian-Muslim Interaction Prof.dr. B. ter Haar Romeny

D. de Souza Leão Vieira Topografias imaginárias Prof.dr. L.M.L. Rodriguez

A. van Steensel Edelen in Zeeland Prof.dr. W.P. Blockmans


















 












 







 




[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

A. Terrone Bya rog prog zhu, the Raven Crest Prof.dr. B.J. ter Haar

O. Tofighian Myth and Philosophy on Stage in Platonic Dialogues Prof.dr. F.A.J. de Haas

M. Unger-de Boer Sieraad in context Prof.dr. T.M. Eliëns, 
Prof.dr. C.W. Fock

G.M.C Vaartjes Rebel en dame Prof.dr. A.G.H. Anbeek van der 
Meijden

A.J.J. Verbist The acquisition of personal pronouns in cochlear-implanted children Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck, 
Prof.dr. S.Gillis (Univ. Antwerp.)

A.R. Verboon Lines of thought Prof.dr. W.P. Blockmans, 
Prof.dr. E.P. Bos

M. van der Vorm-Croughs The Old Greek of Isaiah: An Analysis of its Pluses and Minuses Prof.dr. A. van der Kooij

W.J.I. Waal The Source as Object Prof.dr. W.H. van Soldt, 
Prof.dr. Th. P.J. van den Hout 
(Univ. of Chicago)

J.A. Wentz The Relationship between Gesture, Affect and Rhythmic Freedom in the Performance of Prof.dr. F. de Ruiter
French Tragic Opera from Lully to Rameau

L. Zuidema Verbeelding en ontbeelding Prof.dr. R. Falkenburg, 
Prof.dr. W.P. Blockmans

Geneeskunde

M.P. Arts Tubular Discectomy for the Treatment of Lumbar Disc Herniation; New Standard or Prof.dr. W.C. Peul, 
Transient Fashion? Prof.dr. R. Brand

N.A. Aziz Huntington’s disease Prof.dr. R.A.C. Roos, 
Prof.dr. H. Pijl

J. van Baardewijk Self-reported psychopathic traits and socio-emotional functioning in - year old children Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren, 
from the community Prof.dr. G.T.M. Stegge (VU), 

Prof.dr. T.A.H. Doreleijers (VU)

L.M. Ball Clinical and laboratory features of mesenchymal stromal cells in pediatric stem cell Prof.dr. R.M.Egeler, 
transplantation Prof.dr. W.E Fibbe

C.I.A. Balog Metabolomics, peptidomics and glycoproteomics studies on human schistosomiasis mansoni Prof.dr. A.M. Deelder

C.J. Bax Clinical characteristics, serology and serovar studies on Chlamydia trachomatis infections Prof.dr. J.B.M.Z. Trimbos

T. van Bemmel High blood pressure at old age Prof.dr. R.G.J. Westendorp, 
Prof.dr. J. Gussekloo

S.A.A. van den Berg High fat diet induced disturbances of energy metabolism Prof.dr. L.M. Havekes

M.E. Bernardo Human mesenchymal stem cells: Biological characterization and clinical application Prof.dr. W.E. Fibbe

A. Berry Oxidative stress, neuroendocrine function and behavior in an animal model of extended Prof.dr. E.R. de Kloet
longevity

A.E. van der Bijl TNF blockade in daily practice Prof.dr. T.W.J. Huizinga

S. Bijland Modulation of VLDL triglyceride metabolism Prof.dr. L.M. Havekes

K.E.A. van der Bogt Stem cell therapy for cardiovascular disease Prof.dr. J.F. Hamming, 
Prof.dr. R.C. Robbins 
(Stanford Univ.)

E.M.A. Boormans Rapid Aneuploidy Detection in Prenatal Diagnosis Prof.dr. J.M.M. van Lith, 
Prof.dr. G.J. Bonsel (EMC)


















 












 







 




[  ] Promovendus Titel promotie Promotor(en)

C.J.W. Borleffs Implantable Cardioverter Defibrillator Treatment: Benefits and Pitfalls in the Currently Prof.dr. M.J. Schalij, 
Indicated Population Prof.dr. J.J. Bax

S.D. Bos Genes and Mediators of Inflammation and Development in Osteoarthritis Prof.dr. P.E.Slagboom

S.R. Braam Human embryonic stem cells Prof.dr. C.L. Mummery

A.K. Brouwer Spatial and Dynamic Organization of Nuclear Structures in the Cell Nucleus Prof.dr. H.J. Tanke

A. Callegaro Using survival data in gene mapping Prof.dr. H.C. van Houwelingen, 
Prof.dr. J.J. Houwing Duistermaat

S.C. Christiansen Clinical and biochemical risk factors for first and recurrent episodes of venous thrombosis Prof.dr. F.R. Rosendaal

V. Delgado Novel cardiac imaging technologies: implications in clinical decision making Prof.dr. J.J. Bax, 
Prof.dr. M.J. Schalij

J.W.F. van Dierssen Molecular pathology of mismatch repair deficient tumours with emphasis on immune Prof.dr. J. Morreau, 
escape mechanisms Prof.dr. C.J. Cornelisse

H. van Dongen From undifferentiated arthritis to rheumatoid arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga, 
Prof.dr. R.E.M. Toes

P.G. Doornebosch Transanal endoscopic microsurgery in rectal cancer Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar

L.A.J. D’Orsogna HLA Alloreactivity from Human Viral Specific Memory T-cells Prof.dr. F. Claas

Y.L. Douglas The role of the second heart field in pulmonary vein development Prof.dr. A.C. Gittenberger-
de Groot, Prof.dr. M.C. de Ruiter

C. Drechsler Metabolic alterations in dialysis patients Prof.dr. F.R. Rosendaal, 
Prof.dr. C. Wanner (Würzburg), 
Prof.dr. F.W. Dekker

D. van Duijn Psychopathology in Huntington’s disease Prof.dr. R.C. van der Mast, 
Prof.dr. R.A.C. Roos, 
Prof.dr. F.G. Zitman

S.G.C. van Elderen MRI evaluation of end-organ damage, in Diabetes and Hypertension Prof.dr. A. de Roos, 
Prof.dr. J.W.A. Smit

W.P.J. den Elzen Anemia in old age Prof.dr. J. Gussekloo, 
Prof.dr. W.J.J. Assendelft, 
Prof.dr. R.G.J. Westendorp

B.J. Emmer On Lupus of the Brain Prof.dr. M.A. van Buchem, 
Prof.dr. T.W.J. Huizinga

J.A.M. Emons Regulators of growth plate maturation Prof.dr. J.M. Wit

B. Everts Molecular interplay between dendritic cells and schistosomes: consequences for immune Prof.dr. M. Yazdanbakhsh
polarization

A.L. Feitsma Immunogenetic and immunological aspects of rheumatoid arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga, 
Prof.dr. R.R.P. de Vries

H.C. Flu Quality of Provided Care in Vascular Surgery; Outcome assessment and improvement strategies Prof.dr. J.F. Hamming

L.B.S. Gelinck Immunizations in immunocompromised hosts: effects of immune modulating drugs and HIV Prof.dr. J.T. van Dissel
on the humoral immune response

F.J. van der Giesen Rehabilitation strategies to improve physical functioning in patients with musculoskeletal Prof.dr. T.W.J. Huizinga, 
diseases Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

A.C.J. Gijsbers High-resolution karyotyping by oligonucleotide microarrays: the next revolution in Prof.dr. E. Bakker, 
cytogenetics Prof.dr. M.H. Breuning


















 












 







 




[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

W.P. Godefroy Vestibular Schwannoma Treatment: Patients’ Perceptions and Outcomes Prof.dr. J.H.M. Frijns, 
Prof.dr. A.A. Kaptein

S.A. van Gool Regulation and modulation of growth Prof.dr. J.M. Wit

M. van Hagen Regulation of hypoxia-inducible factors by small ubiquitin-like modifiers Prof.dr. H.J. Tanke

W.G.H. Han Immunomodulation by dendritic cells and regulatory T cells Prof.dr. T.W.J. Huizinga, 
Prof.dr. R.E.M. Toes

S. Heidt Characterization of B cell responses in relation to organ transplantation Prof.dr. F.H.J. Claas

J.W.J. van Heijst Tracing T cell differentiation by genetic barcoding Prof.dr. T.N.M. Schumacher

P. Henneman Genetics of Metabolic Syndrome and related traits Prof.dr. R.R. Frants, 
Prof.dr. C.M. van Duijn (EUR)

M.S. Hestand In silico and wet lab approaches to study transcriptional regulation Prof.dr. G.J.B. van Ommen, 
Prof.dr. J.T. den Dunnen

L.W.A. van Hooijdonk Glucocorticoid receptor knockdown and adult hippocampal neurogenesis Prof.dr. E.R. de Kloet

M. Houtlosser In goede handen Prof.dr. D.P. Engberts

M.M.C. Hovens Aspirin in the prevention of cardiovascular disease in patients with type  diabetes Prof.dr. J.A. Romijn

M. Inouye Algorithms and Analysis of Human Disease Genomics Prof.dr. G.J.B. van Ommen, 
Prof.dr. L. Peltonen (Cambridge)

G.E. Jacobs Pharmacological aspects of corticotrophinergic and vasopressinergic function tests for (HPA) Prof.dr. J.M.A van Gerven, 
axis activation Prof.dr. A.F. Cohen, 

Prof.dr. F.G. Zitman

S.H.J. Keus Physiotherapy in Parkinson’s disease Prof.dr. R.A.C. Roos, 
Prof.dr. B.R. Bloem (Univ. 
Nijmegen)

E.R. Klaassens Bouncing Back: Trauma and the HPA-axis in healthy adults Prof.dr. F.G. Zitman

F.A. Klok Pulmonary embolism Prof.dr. J.A. Romijn

P.J. Koelink -ASA-Colorectal cancer-Cell death Prof.dr. C.B.H.W. Lamers, 
Prof.dr. D.W. Hommes

E.R. Koomen Drug effects on melanoma Prof.dr. H.J. Guchelaar

A.M.H. Korver Impact and benefits of early hearing screening Prof.dr. H.M. Oudesluys-Murphy, 
Prof.dr. J.H.M. Frijns, 
Prof.dr. F.W. Dekker

M.C. Kruit Migraine and Brain Lesions Prof.dr. M.A. van Buchem, 
Prof.dr. M.D. Ferrari

T.S. Lapperre Airway pathology in COPD: smoking cessation and pharmacological treatment intervention Prof.dr. P.S. Hiemstra, 
Prof.dr. P.J. Sterk, 
Prof.dr. W. Timens (RUG)

H.T. van der Leest Photoperiodic Encoding by the Neuronal Network of the Suprachiasmatic Nucleus Prof.dr. J.H. Meijer

N. van Leeuwen Mineralocorticoid receptor gene variants Prof.dr. E.R. de Kloet, 
Prof.dr. F.G. Zitman

J.M.P. Liefhebber Hepatitis C virus intracellular host interactions Prof.dr. W.J.M. Spaan

J.C.T. van der Lugt The Souter-Strathclyde elbow prosthesis in rheumatoid patients Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen


















 












 







 




[  ] Promovendus Titel promotie Promotor(en)

M.F.G. de Maat Clinical applications of DNA methylation in gastrointestinal cancers Prof.dr. C.J.H. van de Velde, 
Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar

L. May Innate immune response and regulation of humna life-histories under adverse conditions Prof.dr. R.G.J. Westendorp

V. van der Meer Internet-based self-management in asthma Prof.dr. J. Kievit, 
Prof.dr. W.J.J. Assendelft

L.A. Menke Oxandrolone in growth hormone-treated girls with Turner syndrome Prof.dr. J.M. Wit

A.E. van der Merwe Health and Demography in Late th Century Kimberley Prof.dr. G.J.R. Maat, 
Prof.dr. M. Steyn (Univ. Pretoria)

J.W. Middeldorp Genetics and Tumor Genomics in Familial Colorectal Cancer Prof.dr. H. Morreau, 
Prof.dr. P. Devilee

S.A. Mollema Echocardiographic Evaluation of Left Ventricular Function in Ischemic Heart Disease Prof.dr. J.J. Bax, 
Prof.dr. M.J. Schalij

A.G. van Montfoort Antigen targeting to Fc receptors on dendritic cells Prof.dr. C.J.M. Melief

J. Moser Nucleotide excision repair Prof.dr. L.H.F. Mullenders

J.M. Muche Clinical significance of t-cell clonality in mycosis fungoides and other cutaneous t-cell Prof.dr. R. Willemze
lymphomas

E.B.M. Nascimento The role of PRAS40 in insulin action Prof.dr. P. ten Dijke, 
Prof.dr. J.A. Maassen

D.D. Nedialkova Exploring regulatory functions and enzymatic activities in the nidovirus replicase Prof.dr. E.J. Snijder, 
Prof.dr. A. E. Gorbalenya

R.M. Overmeer Post-incision events induced by UV Prof.dr. L.H.F. Mullenders

E.T. Parlevliet Gut hormones Prof.dr. H. Pijl

S.A. Pasman Fetal fluid and protein dynamics Prof.dr. H.H.H.Kanhai

M. Petersen Transforming Growth Factor-beta in the Pathogenesis of Breast Cancer and Fibrosis Prof.dr. P. ten Dijke

S.J. Piersma Regulation and subversion of HPV16-specific immunity in cancer patients Prof.dr. J.W.R. Nortier, 
Prof.dr. C.J.M. Melief, 
Prof.dr. G.G. Kenter

E.I. Plasmeijer Exploring betapapillomavirus infections and their associations with squamous-cell carcinoma Prof.dr. A.C.M. Kroes, 
development Prof.dr. A.C. Green (Univ. of 

Queensland)

J.J. de Poorter Gene Therapy and cement injection for the treatment of hip prosthesis loosening in elderly Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen, 
patients Prof.dr. T.W.J. Huizinga

H.W. Reiling The Genetics of Type  Diabetes Prof.dr. P. ten Dijke, 
Prof.dr. J.A. Maassen

M.A. van Rijn Dystonia in Complex Regional Pain Syndrome Prof.dr. J.J. van Hilten

S.D. Roes Magnetic Resonance Imaging Techniques for Risk Stratification in Cardiovascular Disease Prof.dr. A. de Roos, 
Prof.dr. J.J. Bax

S. Romeo Chondroblastoma and chondromyxoid fibroma Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

A.M. de Rooij Genetic and epidemiological aspects of Complex Regional Pain Syndrome Prof.dr. J.J.van Hilten

H.H. van Rossum Pharmacodynamic monitoring of calcineurin inhibition therapy Prof.dr. J.W. de Fijter

A.H.E. Roukens Travel Medicine: Knowledge, Attitude, Practice and immunisation Prof.dr. J.T. van Dissel


















 












 







 




[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

M.G. Roukens Regulation of the Ets transcription factor Tel Prof.dr. P. ten Dijke

R.A. Sarabdjitsingh Glucocorticoid pulsatility Prof.dr. E.R. de Kloet, 
Prof.dr. S.L. Lightman (Univ. of 
Bristol)

G.J. Schenk Understanding Doublecortin-Like Kinase gene function through transgenesis Prof.dr. E.R. de Kloet

M.J. Sigtermans Ketamine’s Second Life Prof.dr. A. Dahan

F. Steenbrink Compensatory muscle activation in patients with glenohumeral cuff tears Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen, 
Prof.dr. P.M. Rozing

A. Suinesiaputra Computer-aided Detection of Wall Motion Abnormalities in Cardiac MRI Prof.dr.ir. J.H.C. Reiber

M.J. Titulaer Prediction of small cell lung cancer in the Lambert-Eaton myasthenic syndrome Prof.dr. J.J.G.M. Verschuuren, 
Prof.dr. R.A.C. Roos

B.B. Todorov Diseases of the Nervous System Associated with Calcium Channelopathies Prof.dr. R.R. Frants, 
Prof.dr. C. I. de Zeeuw (EMC)

R.B.M. van Tongeren Experimental therapeutic strategies in restenosis and critical limb ischemia Prof.dr. J.H. van Bockel

L.F. Tops Multimodality Imaging to Guide Cardiac Interventional Procedures Prof.dr. J.J. Bax, 
Prof.dr. M.J. Schalij

L.L. Trannoy Pathogen inactivation in cellular blood products by photodynamic treatment Prof.dr. A. Brand

S. Trompet Genes, inflammation, and age-realted diseases Prof.dr. R.G.J. Westendorp, 
Prof.dr. J.W. Jukema

G. Veen Dynamics of cortisol in depression and anxiety disorders Prof.dr. F.G. Zitman

H.P.A.A. van Veen Difficult-to-treat asthma Prof.dr. K.F. Rabe, 
Prof.dr. E.H. Bel (AMC)

J.F. van Veen The Embarrassed Brain Prof.dr. F.G. Zitman

B.M. Verbist Cochlear Imaging in the era of cochlear implantation Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, 
Prof.dr. M.A. van Buchem

M.C. Verweij Unmasking the masters of evasion: TAP inhibition by varicellovirus UL49.5 proteins Prof.dr. E.J.H.J. Wiertz, 
Prof.dr. A.C.M. Kroes

S. Vidarsdóttir Endocrine and metabolic effects of antipsychotic drugs Prof.dr. H. Pijl, 
Prof.dr. J.A. Romijn

P.W.J. Vincken MR imaging of the knee Prof.dr. J.L. Bloem

H.A.A.M. van Vliet Hormonal Contraceptives Prof.dr. F.M. Helmerhorst, 
Prof.dr. F.R. Rosendaal

P. van Vliet Determinants of cognitive function in old age Prof.dr. R.G.J. Westendorp

C.M.J. Vrijmoet-Wiersma Child and parental adaptation to pediatric oncology Prof.dr. R.M. Egeler

M.J.E. Wassenaar Acromegaly Prof.dr. J.A. Romijn

A.J. van der Weij CETP and Inflammation in Lipid Metabolism and Atherosclerosis Prof.dr. L.M. Havekes, 
Prof.dr. R.R. Frants

D. van de Wetering Regulation of the Th1 immune response Prof.dr. J.T. van Dissel

F.M.P. Zitman Gangliosides and anti-ganglioside antibodies in neuromuscular synaptic function Prof.dr. R.A.C. Roos

I.M. de Zwart MRI for Evaluation of gastric Physiology Prof.dr. A. de Roos, 
Prof.dr. A.A.M. Masclee (Univ. 
Maastricht)


















 












 







 




[  ] Promovendus Titel promotie Promotor(en)

Rechtsgeleerdheid

J.J.F.M. Borking Privacyrecht is Code Prof.mr. H. Franken

J.H. Crijns De strafrechtelijke overeenkomst Prof.mr. C.P.M. Cleiren, 
Prof.dr. Jac. Hijma

M.C.I.M. Duijnstee L’enseignement du droit civil à l’université d’Orléans du début de la guerre de Cent ans () Prof.mr. W.D.H. Asser
jusqu’au siège de la ville ()

N.E. Haas Public Support for Vigilantism Prof.dr. G.J.N. Bruinsma

C. Jimenez Monroy Legal and Institutional Aspects of Latin-American Space Cooperation AQUARELSat Prof.dr. P. Mendes de Leon

H.H. Kielman Politiële gegevensverwerking en Privacy Prof.dr. H.J. van den Herik, 
Prof.mr. A.H.J. Schmidt

E. Koops Vormen van subsidiariteit Prof.mr. W.J. Zwalve

R.F. Kötter De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd Prof.dr. G.J.J. Heerma van Voss

T.E. Lambooij Corporate social responsibility Prof.mr. A.G. Castermans, 
Prof.mr. L. Timmerman (EUR)

L. Li Legality, discretion and informal practices in China’s courts Prof.mr. J.M. Otto, 
Prof.dr. B. van Rooij (UvA)

M.P. Lycklama à Nijeholt Goodwill and Value Creation of Acquisition Prof.dr. J.G. Kuijl, 
Prof.dr. J.M.J. Blommaert

T.M. Maroef The Shareholder Settlement Program Prof.dr. H. Franken, 
Prof.dr. J. G. Kuijl, 
Prof.dr. V. Timmerman (EUR)

P.P.J. van der Meij De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek Prof.mr. C.P.M. Cleiren

R.Y.C. Ong Mobile Communication and The Protection of Children Prof.dr. H.J. van den Herik

H.M. Punt Het vennootschapsrecht van Holland Prof.mr. W.J. Zwalve, 
Prof.mr. L. Timmerman (EUR)

M.A. Safitri Forest Tenure in Indonesia Prof.dr. J.M. Otto

G. van der Schyff Judicial Review of Legislation Prof.dr. P.B. Cliteur

K. Siewicz Towards an Improved Regulatory Framework of Free Software Prof.dr. H.J. van den Herik, 
Prof.mr. A.H.J. Schmidt

M.K.G. Tjepkema Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel Prof.mr. T. Barkhuysen, 
Prof.mr. J.E.M. Polak

J. Vis Ondernemend waarderen: Waarderend ondernemen Prof.dr. J.G. Kuijl

B.J. de Vos Horizontale werking van grondrechten Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis

M.B. Voulon Automatisch contracteren Prof.dr. H. Franken, 
Prof.dr. H.J. van den Herik

M.A.H. van der Woude Wetgeving in een Veiligheidscultuur Prof.mr. C.P.M. Cleiren, 
Prof.mr. L.M. Moerings


















 












 







 




[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

Sociale Wetenschappen

N. Ayub National Diversity and Conflict: The Role of Social Attitudes and Beliefs Prof.dr. K.A. Jehn

T. Bampilis ‘Greek whisky’, The localization of a global commodity Prof.dr. P.J. Pels

D.J. Berkhout Political activities of interest organizations: Conflicting interests, converging strategies Prof.dr. D. Lowery

D. Bleeker Representing or Defecting? Prof.dr. N. Ellemers

H.E.M. Braakhuis Xbalanque’s Marriage Prof.dr. J.G. Oosten, 
Prof.dr. W. van Beek (Univ. 
Tilburg)

F.M.T.A. Busing Advances in Multidimensional Unfolding Prof.dr. W.J. Heiser

L. van den Dries Development after international adoption Prof.dr. F. Juffer, 
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn, 
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg

M.G. Groeneveld Quality in home-based childcare Prof.dr. M.H. Van IJzendoorn

I. Harbers Political Organization in Multi-Level Settings Prof.dr. P. Mair

A.W. Keizer The Neurocognitive Basis of Feature Integration Prof.dr. B. Hommel

C.C. Kessels The influence of induction programs on beginning teachers’ well-being and professional Prof.dr. N. Verloop, 
development Prof.dr. D. Beijaard (TU Eindh.)

L. van Leijenhorst Why teens take risks Prof.dr. E.A. Crone, 
Prof.dr. P.M. Westenberg

P.C.M. Luijk Infant attachment and stress regulation: A neurobiological study Prof.dr. M.H. van IJzendoorn, 
Prof.dr. F.C. Verhulst (EMC), 
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg

M. Maric Challenged by Cognition Prof.dr. P.M. Westenberg

C.V. Mbagaya Child Maltreatment in Kenya, Zambia and The Netherlands: A cross-cultural comparison of Prof.dr. M.H. van IJzendoorn, 
prevalence, psychopathological sequelae, and mediation by PTSS Prof.dr. M.J. Bakermans-

Kranenburg

A.C. Miers Bias or Reality? Prof.dr. P.M. Westenberg

T. Minter The Agta of the Northern Sierra Madre Prof.dr. G.A. Persoon, 
Prof.dr. R. Schefold

S.E. Mol To Read or Not to Read Prof.dr. A.G. Bus

N.Y.L. Oei Memory function after stress Prof.dr. P. Spinhoven

D. Out Parenting unraveled: Predictors of infant attachment and responses to crying Prof.dr. M.H. van IJzendoorn, 
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg

P. Overeem The Politics-Administration Dichotomy Prof.dr. M.R. Rutgers

P.L. Perez Deep-Rooted Hopes and Green Entanglements Prof.dr. G.A. Persoon, 
Prof.dr. R. Schefold

M. Pervez The socially constructed security dilemma between India and Pakistan: an exploration of Prof.dr. R. de Wijk
norms for a security community


















 












 







 




[  ] Promovendus Titel promotie Promotor(en)

T.L. Platteel Knowledge development of secondary school L1 teachers on concept-context rich education Prof.dr. H. Hulshof, 
in an action-research setting Prof.dr. N. Verloop

I.Y. Qasem Neo-Rentier Theory: The Case of Saudi Arabia (-) Prof.dr. M.O. Hosli

D. Rad State and Religion in Contemporary Iran: Modernity, Tradition, and Political Islam (-) Prof.dr. P. Mair

J. Rupert Diversity Faultlines and Team Learning Prof.dr. K.A. Jehn

F.M. Sauter The @school project Prof.dr. P.M. Westenberg, 
Prof.dr. R.J.J.M. Vermeieren

G.E. Scherlis Perel Patronage and Party Organization in Argentina Prof.dr. P. Maier

S. Shafir Zmigrod Feature integration across multimodel perception and action Prof.dr. B. Hommel

A.A. Spek Cognitive profiles of adults with high functioning autism (HFA) and Asperger syndrome Prof.dr. I.A. van Berckelaer-Onnes, 
Prof.dr. E. Scholte

S.R. Sumter Growing up to be Fearful? Prof.dr. P.M. Westenberg

B.C.M. Thijs Eight Clusters Prof.dr. A.F.J. van Raan, 
Prof.dr. W. Glänzel (KU Leuven)

B. Verkuil Perseverative cognition Prof.dr. C.M.J.G. Maes

J. Wulffaert Genetic Syndromes in the Family Prof.dr. I.A. van Berckelaer-Onnes, 
Prof.dr. E.M. Scholte

Wiskunde en Natuurwetenschappen

O.W.G.M.K. Ackaert Transdermal iontophoresis of dopaminergic (pro)drugs Prof.dr. J.A Bouwstra, 
Prof.dr. M. Danhof

A. Ali Protecting group strategies in carbohydrate and peptide chemistry Prof.dr. G.A. van der Marel

L.J.P. Ament Resonant Inelastic X-ray Scattering Studies of Elementary Excitations Prof.dr. J. van den Brink

M. Askari Seyahooei Life-history evolution in hymenopteran parasitoids Prof.dr. J. J. M. van Alphen

A.N. Atmaja Applications of AdS/CFT in Quark Gluon Plasma Prof.dr. J. de Boer

L. Avena Random walks in dynamic random environments Prof.dr. W.T.F. den Hollander

Q. Bashir Dynamics in Electron Transfer Protein Complexes Prof.dr. M. Ubbink

C. Beekman Strain, size and field effects in (La,Ca)MnO3 thin films Prof.dr. J. Aarts

P.M.L. Beirao Interstellar Medium Conditions in Starburst Galaxies Prof.dr. F.P. Israel

C.R. Berkers Probing proteasome activity and function Prof.dr. H.S. Overkleeft, 
Prof.dr. J.J. Neefjes

G.N.J.C. Bierkens Long Term Dynamics of Stochastic Evolutions Equations Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

C. Bödeker Phylogenetic, taxonomic and biogeographical studies in the Pithophoraceae (Cladophorales, Prof.dr. E. Smets
Chlorophyta)

J. Bouwman Spectroscopy and Chemistry of Interstellar Ice Analogues Prof.dr. H.V.J. Linnartz

M. Braaksma A functional genomics study of extracellular protease production by Aspergillus niger Prof.dr. C.A.M.J.J. van den Hondel, 
Prof.dr. P.J. Punt

R. Breukelaar Interaction and Evolutionary Algorithms Prof.dr. T.H.W. Bäck, 
Prof.dr. J.N. Kok

P.J. Bruin Modular curves, Arakelov theory, algorithmic applications Prof.dr. S.J. Edixhoven


















 












 







 




[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

J.S. de Bruin Service-Oriented Discovery of Knowledge Prof.dr. J.N. Kok

C.D. Chau A Stochastic Quasi-Newton method for molecular simulations Prof.dr. J.G.E.M. Fraaije

S.C. Chen Structural aspects of encapsidation signals in RNA viruses Prof.dr. C.W.A. Pleij

M.C. Damen The build-up of massive galaxies Prof.dr. M. Franx, 
Prof.dr. P.G. van Dokkum 
(Yale Univ.)

T.T.H. Dao Metabolic changes in Arabidopsis thaliana plants overexpressing chalcone synthase Prof.dr. R. Verpoorte

S.E. Le Dévédec Adhesion signaling and tumor cell migration: a systems microscopy approach towards Prof.dr. B. van de Water
understanding cancer metastasis

Z. Ding Transcutaneous subunit vaccine delivery Prof.dr. J.A Bouwstra, 
Prof.dr. W. Jiskoot

S.C. Djen Amar Gunem Catur in the Sunda Region of West Java Prof.dr. L.J. Slikkerveer

W.H. Ekkelkamp On the Amount of Sieving in Factorization Methods Prof.dr. R.Tijdeman, 
Prof.dr. A.K. Lenstra

T.A.L. van Erven When Data Compression and Statistics Disagree Prof.dr. P. Grünwald

M.F. Flokstra Proximity effects in superconducting spin-valve structures Prof.dr. J. Aarts

K.M. Gangadharan Prasanna Dissociative Chemisorption of Methane on Ni(111) Prof.dr. G.J. Kroes, 
Prof.dr. R.A. Olsen

P.P. Geurink Synthetic tools to illuminate matrix metalloproteinase and proteasome activities Prof.dr. H.S. Overkleeft, 
Prof.dr. G.A. van der Marel

C.W. Groth Anomalous diffusion of Dirac fermions Prof.dr. C.W.J. Beenakker

A. Grüner Testing Object Interactions Prof.dr. F.S. de Boer

M.R. Haas Nature and Nurture in Galaxy Formation Simulations Prof.dr. M. Franx

S.J.M. Habraken Light with a Twist Prof.dr. G. Nienhuis

G. Hasnain The ORCA-ome as a key to understanding alkaloid biosynthesis in Catharanthus roseus Prof.dr. J. Memelink, 
Prof.dr. R. Verpoorte

S. He Cancer and inflammation studies using zebrafish cell lines Prof.dr. H.P. Spaink

M. Hobbes Figuring Rural Development Prof.dr. G.R. de Snoo

K. van den Hof Evolution of Viola stagnina and its sisterspecies by hybridization and polyploidization Prof.dr. E.F. Smets

M. Hu Dynamic Material Flow Analysis to Support Sustainable Built Environment Development Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

F. Huang PIN protein phosphorylation by plant AGC3 kinases and its role in polar auxin transport Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

S. Ioppolo Surface formation routes of interstellar molecules Prof.dr. H.V.J. Linnartz, 
Prof.dr. E.F. van Dishoeck

M.M. Jaghouri Time At Your Service Prof.dr. F.S. de Boer

M. Jahangir Stress response and health affecting compounds in Brassicaceae Prof.dr. R. Verpoorte

M.A. de Jong Geographic variation and thermal adaptation in Bicyclus anynana Prof.dr. P.M. Brakefield

J.J. Kamphorst Systems Biology of Osteoarthritis Prof.dr. T. Hankemeier, 
Prof.dr. J. van der Greef

M.J.G.P. Kaplan Commercieel onderhandelen: een transdisciplinaire aanpak Prof.dr.ir. J. de Smit



Promovendus Titel promotie Promotor(en)

M van der Knaap Site-Selective Incorporation of – and – Amino Acid Derivatives Prof.dr. H.S. Overkleeft, 
Prof.dr. G.A. van der Marel

A.P. Körbes Regulation of ORA59, a key modulator of disease resistance in Arabidopsis Prof.dr. J. Memelink

S.C.S. Lai The electrocatalytic oxidation of ethanol studied on a molecular scale Prof.dr. M.T.M. Koper

E.M.W. Lameijer Interactive Evolutionary Algorithms and Data Mining for Drug Design Prof.dr. A.P. IJzerman, 
Prof.dr. J.N. Kok

X. Leng Restoration of ditch bank plant diversity Prof.dr. G. de Snoo

L.N. Leurs Medicinal, Aromatic and Cosmetic (MAC) Plants for Community Health and Bio-cultural Prof.dr. L.J. Slikkerveer
Diversity Conservation in Bali, Indonesia

H.E. Lindfors Src homology domain-mediated protein interactions Prof.dr. J.P. Abrahams

M.J. Lippits Catalytic behaviour of Cu, Ag and Au nanoparticles Prof.dr. B.E. Nieuwenhuys

L. Luo Biomass Refining for Sustainable Development: Analysis and Directions Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

J.W. van de Meent Making it Big Prof.dr. W. van Saarloos, 
Prof.dr. R.E. Goldstein (Univ. of 
Cambridge)

S. Meijer Transformations for Polyhedral Process Networks Prof.dr. E.F.A. Deprettere

A. Mesaros Dislocations in Stripes and Lattice Dirac Fermions Prof.dr. J. Zaanen

M.H.A.M. van Miltenburg Adhesion signaling in mammary gland development, tumorigenesis and cancer progression Prof.dr. B. van de Water

H.J. Mulder Unraveling the stepwise activation mechanism of HacA, the key regulator of the Unfolded Prof.dr. C.A.M.J.J. van den Hondel
Protein Response in Aspergillus niger

M. Muskulus Distance-based analysis of dynamical systems and time series by optimal transport Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

M.J.T.C. van der Niet Water on well-defined platinum surfaces Prof.dr. M.T.M. Koper

A. Nugroho The Effects of UML Modeling on the Quality of Software Prof.dr. J.N. Kok

A.K. Ordas Transcriptome profiling of infectious diseases and cancer in zebrafish Prof.dr. H.P. Spaink

J.P. Paardekooper Voronoi-Delaunay Radiative Transfer and Cosmic Reionisation Prof.dr. V. Icke

T.L. Palama NMR-based metabolomic analysis of Vanilla planifolia Prof.dr. R. Verpoorte, 
Prof.dr. H. Kodja (Univ. of La 
Reunion)

W.H. Peeters Two-photon interference Prof.dr. J. P. Woerdman

K. Pruesapan The rise and fall of Sauropus (Phyllanthaceae) Prof.dr. E. Smets, 
Prof.dr. P.C. van Welzen

P. van der Putten On Data Mining in Context Prof.dr. J.N. Kok

A.J.P. Raat The Life of Governor Joan Gideon Loten (-) Prof.dr. R.P.W. Visser, 
Prof.dr. J.J.M. van Alphen

P.I. Racz Study of a new member of the Myelin Protein Zero Family Prof.dr. H.P. Spaink

J.A. van Rijn Catalytic allylation of phenols Prof.dr. E. Drent, 
Prof.dr. E. Bouwman

S.V. Saenko Evo-devo of novel traits: the genetic basis of butterfly colour patterns Prof.dr. P.M. Brakefield

D.M. Salter Millimeter Emission from Protoplanetary Disks Prof.dr. E.F. van Dishoeck
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[  ]Promovendus Titel promotie Promotor(en)

F.M.E. Segers Targeting The Unstable Atherosclerotic Plaque: Diagnostic and Therapeutic Implications Prof.dr.ir. E.A.L. Biessen, 
Prof.dr. T.J.C. van Berkel

I. Smeets On continued fraction algorithms Prof.dr. R. Tijdeman

M.H. Soto Vicencio -Dimensional Dynamics of the Galactic Bulge Prof.dr. K.H. Kuijken

H.L.A. van der Spek Transparent Restructuring of Pointer-Linked Data Structures Prof.dr. H.A.G. Wijshoff

R.C. Stan Hot-wiring azurin onto gold surfaces Prof.dr. T.J. Aartsma, 
Prof.dr. G. Canters

O.W. Stockhammer Innate immune signalling of the zebrafish embryo Prof.dr. H.P. Spaink

T.C. Streng Complex multiplication of abelian surfaces Prof.dr. P. Stevenhagen

G. Themudo Newts in time and space: The evolutionary history of Triturus newts at different temporal and Prof.dr. E. Gittenberger
spatial scales

B. Thomée A picture is worth a thousand words Prof.dr. J.N. Kok

R Tsybukh A comparative study of platinum nanodeposits on HOPG(0001), MnO(100) and MnOx/ Prof.dr. B.E. Nieuwenhuys
MnO(100) surfaces by STM and AFM after heat treatment in UHV, O2, CO and H2

H. Ueta Knocking on Surfaces Prof.dr. A.W. Kleyn

M.C. van Verk WRKY Transcription Factors Involved in Salicylic Acid-Induced Defense Gene Expression Prof.dr. J. Memelink, 
Prof.dr. J.F. Bol

D.F. van der Vliet Fuel cell catalysis: Oxygen reduction on Pt-based nanoparticle catalysts Prof.dr. M.T.M. Koper

K.E. Weening Regulation of dynamic cyclic nucleotide signalling in social amoebas Prof.dr. P.J.J. Hooykaas, 
Prof.dr. P. Schaap

A. Wegener Sleeswijk Regional LCA in a global perspective Prof.dr. H.A. Udo de Haes

M.M. Westra Crosstalk between Apoptosis and Inflammation in Atherosclerosis Prof.dr. E.A.L. Biessen, 
Prof.dr. T.J.C van Berkel

R.P.C. Wiersma Simulating the Chemical Enrichment of the Intergalactic Medium Prof.dr. T. de Zeeuw

D.T.H. Worm Semigroups on spaces of measures Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

T. Xia Probing spatial heterogeneity in supercooled glycerol and temporal heterogeneity with Prof.dr. M. Orrit
single-molecule FRET in polyprolines

Z. Zeravcic Vibrations in materials with granularity Prof.dr. W. van Saarloos

S. Zovko Dynamics and structural features of the microtubule plus-ends in interphase mouse fibroblasts Prof.dr. J.P. Abrahams
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Bijlage F
Besturen

College van Bestuur

Rector magnificus & voorzitter Prof.mr. P.F. van der Heijden 08.02.2007-08.02.2015

Vice-rector magnificus Prof.dr. M.C.E. van Dam 01.09.2007-01.09.2011

Vice-voorzitter Drs. H.W. te Beest 01.09.2005-01.09.2013

Faculteit Archeologie

Decaan/onderzoek Prof.dr. W.J.H. Willems 01.11.2006-01.11.2012

Vice-decaan/onderwijs Prof.dr. C.L. Hofman 01.09.2007-01.09.2013

Lid/bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden 01.11.2009-01.09.2010

Lid/bedrijfsvoering Drs. H.C. Pafort 01.09.2010-01.09.2011

Student-lid J. Melis 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid R. Nieuwenkamp 01.09.2010-01.09.2011

Faculteit Geesteswetenschappen 

Decaan/onderzoek Prof.dr. H.W. van den Doel 01.09.2008-01.09.2014

Vice-decaan/onderwijs Prof.dr. W.B. Drees 01.09.2000-01.09.2014

Lid/bedrijfsvoering Drs. J.D. Riel QC 01.09.2008-01.09.2014 

Student-lid A. Bakker 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid E. van Kuppevelt 01.09.2010-01.09.2011

Instituten Faculteit Geesteswetenschappen

Academie der Kunsten

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. F.C. de Ruiter

Instituut voor Culturele Disciplines

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. E.J. van Alphen

Instituut voor Geschiedenis

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. H. te Velde

Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J.K. Zangenberg tot 01.09.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. A.F. de Jong vanaf 01.09.2010

Leids Instituut voor Regiostudies

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. M. van Crevel
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Leiden University Center for Linguistics

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Instituut voor Wijsbegegeerte 

�Wetenschappelijk directeur Prof.dr. E.P. Bos

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Decaan/onderzoek (tot 01.04.2005) Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 01.01.2005-01.01.2011

Vice-decaan/onderwijs Prof.dr. H. Vording 01.01.2008-01.01.2011

Lid/bedrijfsvoering Drs. H.C. Pafort 01.04.2007-01.11.2013

Student-lid S. Bontje 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid L. Tijs 01.09.2010-01.09.2011

Instituten Faculteit Rechtsgeleerdheid

Instituut voor Privaatrecht

Wetenschappelijk directeur Prof.mr. H.J. Snijders

Instituut voor Publiekrecht

Wetenschappelijk directeur Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss

Instituut voor Strafrecht en Criminologie

�Wetenschappelijk directeur Prof.mr. J.L. de Wijkerslooth tot 01.06.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.mr. E.R. Muller vanaf 01.06.2010

Instituut voor Metajuridica

Wetenschappelijk directeur Prof.mr. P.B. Cliteur

Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J.G. Kuijl RA tot 01.11.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.dr.mr. A.O. Lubbers vanaf 01.11.2010

Faculteit Sociale Wetenschappen

Decaan Prof.dr. Ph. Spinhoven 01.01.2008-01.01.2013

Vice-decaan/onderwijs Prof.dr. H.J. Dekker 01.01.2006-01.01.2013

Lid/bedrijfsvoering Mr.dr. M.E. Tuurenhout 01.06.2003-01.01.2013

Student-lid S. Balfoort 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid I. Bronstring 01.09.2010-01.09.2011

Instituten Sociale Wetenschappen

Instituut Bestuurskunde

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. B. Steunenberg

[  ]
















 












 







 






Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. P.J. Pels

Instituut voor Pedagogische Wetenschappen

�Wetenschappelijk directeur Prof.dr. M.H. van IJzendoorn tot 16.09.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. P.H. Vedder vanaf 16.09.2010

Instituut voor Politieke Wetenschap

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. R.A. Koole tot 01.08.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J.J.M. Holsteyn vanaf 01.08.2010

Instituut voor Psychologie

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. W.J. Heiser

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Decaan/onderzoek Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel 01.09.2007-01.09.2012

Vice-decaan/onderwijs Prof.dr. E.J. Groenen 01.05.2008-01.05.2012

Lid/bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden 01.09.2007-01.09.2012

Student-lid W. Bruins 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid E. de Vries 06.09.2010-05.09.2011

Instituten Wiskunde en Natuurwetenschappen

Mathematisch Instituut 

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. P. Stevenhagen

Leiden Institute of Advanced Computer Science

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J.N. Kok 

Sterrewacht Leiden

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. K.H. Kuijken

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek 

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J. Brouwer

Leiden Amsterdam Center for Drug Research

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. M. Danhof

Instituut Biologie Leiden

Wetenschappelijk directeur (wnd.) Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel tot 01.09.2010

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. C.J. Ten Cate vanaf 01.09.2010

[  ]
















 












 







 






Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. E.F. Smets

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. G. de Snoo

Raad van Bestuur LUMC/Faculteit Geneeskunde

Voorzitter Prof.dr. F.C. Breedveld q.q.

Lid Dr.ir. P.C.J. Leijh q.q.

Lid Ir. H.M. le Clercq q.q.

Decaan Prof.dr. E.C. Klasen 01.01.2007-01.01.2014

Student-lid M. van Valburg 01.09.2009-01.09.2010

Student-lid J. Lut 01.09.2010-01.09.2011

Campus Den Haag

Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J. de Vries

Adjunct-directeur Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA

Dean LUCTH Prof.dr. C.S. Goto-Jones

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) 

Hoogleraar-directeur Prof.dr. J.H. van Driel

Directeur bedrijfsvoering Drs. M.P. Voorkamp

Bestuursberaad Universiteit Leiden

Prof.dr. Ph. Spinhoven (voorzitter, Faculteit Sociale Wetenschappen) 

Prof.dr. W.J.H. Willems (Faculteit Archeologie)

Prof.dr. H.W. van den Doel (Faculteit Geesteswetenschappen)

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Prof.dr. E.C. Klasen (Geneeskunde) 
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Bijlage G 
Afkortingen 

AEG Allocatiemodel Eerste Geldstroom

AIC Audit en Interne Controle

ALGANT Algebra, Geometry and Number Theory

AZ Academische Zaken

B2SP Business to Science Portal

BKI Beheersing Kosten Infrastructuur

BKO BasisKwalificatie Onderwijs

BMM BioMedical Materials Program

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BSIK Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CMSB Centre for Medical Systems Biology

CRIHO Centraal Register Inschrijvingen in het Hoger Onderwijs 

CROHO Centraal Register van Opleidingen in het Hoger Onderwijs

CTMM Center for Translational Molecular Medicine

CWTS Centre for Science and Technology Studies (Centrum voor wetenschaps- en technologiestudies)

DUWO Studentenhuisvester

DZB De Zijlbedrijven

ECHO Expterisecentrum ter bevordering van de instroom naar, doorstroom binnen en uitstroom uit instellingen voor hoger onderwijs (diversiteit)

ECOS Erkenningscommissie Onderzoekscholen 

EER Europese Economische Ruimte

EFRO Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ERC European Research Council

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam

EZ Economische Zaken 

FES Fonds Economische Structuurversterking

FPU Flexibel Pension en Uittreden 

HRM Human Resource Management

ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

ICT&O Informatie- en Communicatietechnologie & Onderwijs

ISIS Integrated Student Information System

ISSC ICT Shared Service Centre



IVA Beleidsonderzoek en advies

K7 7e Kaderprogramma van de EU

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

LEH Libertatis Ergo Holding B.V.

LEI (Universiteit) Leiden 

LEXs Leiden University Excellence Scholarship Programme

LLL Leven lang leren

LLPF Leiden Leeuwenhoek PreSeed Fonds 

LOWI Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

LSH Stichting Life Sciences and Health

MGC Medische Genetisch Centrum Zuid-West Nederland

MIND Erasmus Mundus Master’s programme in Industrial Ecology 

MKB Midden- en kleinbedrijf

NBIC Netherlands Bioinformatics Centre

NCB Nederlands Centrum voor Biodiversiteit

NGI Netherlands Genomics Initiative

NGO Niet-gouvernementele organisatie

NFU Nederlands Federatie van Universitair Medische Centra

NIAS Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

NIRM Netherlands Initiative for Regenerative Medicine

NMC Netherlands Metabolomics Centre

NPC Netherlands Proteomics Centre

NVAO Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PiD Pieken in de Delta

PRE Pre-University College

PSO Programma Student-assistent Onderzoek

R&D Research & Development

RGUS Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren 

RS&I Ricico Investarisatie & Evaluatie 

RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

SAP Afkorting van Sapphire

SBE Stralingsbeschermingseenheid 

SCM Strategische Communicatie & Marketing

SEP Standaard Evaluatie Protocol

SIP Specifieke Internationale Projecten

[  ]
















 












 







 






SKE Subsidieprogramma KennisExploitatie

SoFoKles Sociaal Fonds voor de Kennissector

SOZ Studenten- en Onderwijszaken

SPPS Solid phase peptide synthesis 

SURF/NAP Samenwerkingsorgaan ter bevordering van het gebruik van ict in het hoger onderwijs/Nationaal Actieplan e-Learning

THES Times Higher Education Supplement

TI Top Institute (Pharma)

TIES Technical Innovations and Economic Success

TNO Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

TU Technische Universiteit

UDEC Universitaire Dierexperiment Commissie

ULCN Universiteit Leiden Community Network

uSis Universitair Studenteninformatiesysteem

VIRGO Vaccination and other Intervention Strategies for Respiratory Virus Infections

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

WMTC Onderzoeksschool voor Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur

WOZ Waardering onroerende zaken

[  ]
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