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Woord vooraf

[  ]

In het voorliggende Jaarverslag  rapporteren wij over onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden in het verslagjaar,
alsmede 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 afleggen 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.
Het eerder uitgebrachte jaarboek , getiteld Impact – ook in
het Engels verkrijgbaar onder dezelfde titel – maakt onderdeel uit
van de verantwoording over het jaar . In haar jaarboek gaat
de Universiteit Leiden meer in detail in op haar prestaties op het
gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Deze publieksuitgave is, net als de digitale versie van dit universitaire Jaarverslag, ook te downloaden via de website van de universiteit:
www.leidenuniv.nl.
Het College van Bestuur spreekt zijn dank uit voor de in dit verslagjaar getoonde inzet van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden, de medewerkers en de studenten van de Universiteit Leiden.

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

Drs. H.W. te Beest
Vice-voorzitter

Prof.dr. S. E. Buitendijk
Vice-rector Magnificus

                            

Leiden,  mei 
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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 beleid 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
universiteit betrekking hebbende wetten en de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen alsook de ‘Code Goed Bestuur Universiteiten’  naleeft. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met
raad bij.

De Auditcommissie uit de Raad is tweemaal bijeengekomen, in
het bijzonder ter voorbereiding van de besluitvorming van de
Raad van Toezicht over het verslag en de Jaarrekening van ,
respectievelijk over de universitaire begroting -, alsook
ter bespreking van de jaarlijkse Management Letter van KPMG.
De Raad van Toezicht heeft daarnaast overleg gevoerd met de
Universiteitsraad. Daarbij zijn procedurele afspraken gemaakt
over de omgang met de wijziging in de WHW, inhoudende dat
een van de leden van de Raad van Toezicht voortaan wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn in het verslagjaar geen wijzigingen opgetreden.

In de samenstelling van het College van Bestuur trad een wijziging op als gevolg van het vertrek van prof.dr. M.C.E. van Dam
als vice-rector magnificus per  september . De Raad van Toezicht benoemde prof.dr. S.E. Buitendijk met ingang van die
datum voor een termijn van vier jaar als haar opvolger.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijf maal met het
College van Bestuur vergaderd. In één geval werd dit voorafgegaan door een onderlinge vergadering van de Raad.

De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod
- en -, zoals vastgelegd in het Leids Register van
Opleidingen.
De Raad keurde een wijziging in het Bestuurs- en beheersreglement goed, die verband houdt met de wettelijke mogelijkheid
(WHW art. .a) om de inschrijving van studenten in bepaalde
opleidingen te weigeren c.q. te beëindigen vanwege ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
De voortgang van de uitvoering van de begroting  werd door
de Raad van Toezicht gevolgd door de bespreking van de bestuurlijke 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 grote financiële discipline van de universitaire eenheden.
De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van  mei de
Jaarrekening en het verslag over  goedgekeurd en ook de Kadernota - besproken. De begroting voor het jaar 
werd in zijn vergadering van  december goedgekeurd. Het verheugt de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur erin geslaagd is voor het jaar  opnieuw tot een begroting met een
positief resultaat te komen.

                            

De Raad bestaat op dit moment (voorjaar ) uit:
■ Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter), voormalig President van de
Nederlandsche Bank, lid van de Raad van Toezicht van het
Centraal Bureau voor de Genealogie, voorzitter van de Stichting Architectuurprijs Achterhoek en voorzitter van de Wim
Drees Stichting voor Openbare Financiën;
■ Mw. dr. A.G.Z. Kemna, Chief investment Officer bij APG en
CEO van APG Asset Management;
■ Prof.dr.mr C.J.M. Schuyt, lid van de Raad van State, lid van de
KNAW, buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie
van België voor de Wetenschappen en de Kunsten, voorzitter
van de LOWI, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam;
■ Drs. R.W.P. Reibestein (vice-voorzitter), voorheen Director bij
McKinsey & Company (tot  december ), voorzitter van
het Bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest, lid van
de Board of Overseers of Columbia University Business School
te New York, lid van de Raad van Commissarissen van ING
Group, lid van de Raad van Commissarissen van IMC en lid
van de Advisory Board van het WWF;
■ Mw. drs. M. Sijmons, lid van de hoofddirectie ANWB, lid van
het Bestuur van de Stichting Volkskrant, lid van de Raad van
Commissarissen van ENECO, lid van de Raad van Toezicht
van zorginstelling VNW, lid van de Raad van Toezicht van Den
Haag Marketing.

[  ]

De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan de door het
College van Bestuur voorgenomen aanbesteding van de eerste
fase van de beoogde nieuwbouw van de Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen. Daarnaast stemde de Raad in met het
voornemen van het College van Bestuur tot het ondertekenen
van de overeenkomsten inzake de huisvesting van het University
College aan het Anna van Buerenplein in Den Haag.
De Raad van Toezicht nam kennis van het evaluatieonderzoek
door Capgemini naar het project ‘Vervanging ISIS’ en liet zich informeren over de voorgenomen implementatie van de aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkwamen.
De Raad van Toezicht stemde in met de verlenging met vier jaar
van het contract met KPMG als accountant van de Universiteit
Leiden.

                            

De Raad van Toezicht nam kennis van de Strategische Agenda
Hoger Onderwijs en Onderzoek van het kabinet en de implicaties hiervan voor de universiteit. Bespreking van en besluitvorming over de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken van de
universiteit met de staatssecretaris van OCW is voor  voorzien.
De Raad van Toezicht sprak in zijn vergaderingen intensief met
het College van Bestuur over de voorgenomen samenwerking
tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en
de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE), zowel over de inhoudelijke als de institutionele modaliteiten hiervan. De voorzitter
van de Raad voerde hierover ook periodiek overleg met de voorzitters van de Raden van Toezicht van de Technische Universiteit
Delft en de Erasmus Universiteit. Daarnaast kwamen de drie
Raden van Toezicht eenmaal plenair in vergadering bijeen over
dit onderwerp.

Leiden,  mei 

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet
en inspanning van het College van Bestuur, de faculteitsbesturen,
de medezeggenschapsraden, de medewerkers en de 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.

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

Profiel, missie en strategie

Missie
De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit. Haar academisch onderwijs is verweven met hoogwaardig onderzoek, in een uitdagende studieomgeving met een
internationaal karakter. Het onderzoek van de Universiteit
Leiden kan zich meten met de hoogste internationale standaarden. Het richt zich op kennisvermeerdering en innovatie en
draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een duurzame
samenleving. De studenten bereiden zich in Leiden voor op wetenschappelijke of andere posities op de arbeidsmarkt, waarin zij
hun academische kennis en vaardigheden zullen benutten.
De Universiteit Leiden laat zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.

Kernwaarden
Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, 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
De wetenschappelijke medewerkers laten zich in hun professionele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van
hun handelen en uitspraken, zowel in het wetenschappelijke als
het publieke debat en in het volle besef van hun wetenschappelijke integriteit. Studenten van de Universiteit Leiden ontwikkelen zich tot verantwoordelijke academici. Zij hebben besef van
ethische consequenties 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.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het College van Bestuur heeft zijn visie op de maatschappelijke
positie van de universiteit vertaald in de missie en kernwaarden
die zijn vastgelegd in het instellingsplan. In dit Jaarverslag en in
het jaarboek , Impact, rapporteert de Universiteit Leiden over
de prestaties die in  zijn geleverd om deze maatschappelijke
positie (meer) gestalte te geven. Duurzaamheidsaspecten van de
bedrijfsvoering komen in andere hoofdstukken van dit Jaarverslag aan bod.
Als universiteit staan we midden in de maatschappij. Alleen zo
kunnen we onze kennis optimaal benutten en verantwoording
afleggen over de middelen die wij aanwenden. Tegelijkertijd bewaken we de ruimte voor explorerend onderzoek, waarvan niet
op voorhand vaststaat of resultaten tot toepassing zullen leiden.
Dit is essentieel voor de ontwikkeling van de wetenschap.
Onze wetenschappers leggen de samenleving uit waarmee zij
bezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn in de media. Zo
dragen zij met hun specialistische kennis bij aan een goede beeldvorming over het belang van de wetenschap.
Alumni zijn belangrijke ambassadeurs in de maatschappij. Zij
dragen in die rol bij aan ons imago. We hechten grote waarde aan
hun adviezen en regelmatige contacten met hen. Het alumnibeleid richt zich op het behouden en versterken van hun verbondenheid met onze universiteit. Een goede en vruchtbare relatie
met het Leids Universiteits Fonds (LUF) is hiermee gegeven.
De maatschappelijke druk om direct toepasbare kennis te genereren is groot. We laten ons bij het onderzoek mede leiden door
de vraag welke kennis voor een welvarende en duurzame samenleving in de toekomst van belang is. Het doel is om onze kennis
nog beter te benutten. Ook de wetenschap is hiermee gediend.
Onze onderzoekers ontwikkelen daartoe samen met ondernemers kennis en nemen deel in innovatieve netwerken, strategische allianties en onderzoeksconsortia.
We dragen bij aan een duurzame samenleving in de breedste zin
van het woord; ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
richten zich onder meer op het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en op een veilige en duurzame leefomgeving
op wereldschaal.

                            

In haar Instellingsplan - - Inspiratie en Groei heeft de
Universiteit Leiden haar missie en kernwaarden geformuleerd

[  ]

[  ]

Strategische agenda OCW en Hoofdlijnenakkoord
OCW-VSNU

                            

Op  juli  verscheen de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De universiteiten is gevraagd
om in voorjaar van  aan te geven op welke wijze zij invulling
geven aan de hoofdthema’s van de Strategische Agenda: verbetering van studiesucces, onderwijsprofilering, onderzoeksprofilering en valorisatie. De staatssecretaris en de VSNU hebben in het
najaar van  een Hoofdlijnenakkoord gesloten, waarin zij de
randvoorwaarden hiervoor hebben vastgelegd. De VSNU is gevraagd om de reacties van de universiteiten op de Strategische
Agenda, voor zover mogelijk, af te stemmen.
In dit kader heeft de Universiteit Leiden in december  een
profielschets opgesteld die als basis dient voor de in het voorjaar
van  aan de staatssecretaris aan te bieden Leidse reactie op de
Strategische Agenda. De hoofdthema’s van de Strategische
Agenda komen hierin terug. De profielschets beschrijft de huidige stand van zaken aan de Leidse universiteit en plaatst deze in
het perspectief van de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar. Tevens geeft de profielschets een eerste (nog voorlopige) indicatie
van de voornemens voor beleid van de Universiteit Leiden op de
genoemde hoofdthema’s.
De voornemens passen goed in het beleidskader zoals geschetst
in het Instellingsplan - en geven geen aanleiding om dit
kader te herzien. Bij specifieke maatregelen zal, waar dat aan de
orde is, het daarvoor geldende besluitvormingsproces worden
doorlopen.
Parallel aan de opstelling van de profielschets en de uitwerking
van de plannen is onderzocht op welke terreinen samen met de
Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Erasmus Universiteit Rotterdam toekomstig beleid kan worden geformuleerd.
Samenwerking Universiteit Leiden, TU Delft, en Erasmus
Universiteit
In  hebben de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE) het initiatief genomen om de
voordelen van sterkere onderlinge samenwerking te onderzoeken. Met een strategische alliantie beogen de drie instellingen de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te laten toenemen,
met een scherpere profilering van het onderwijsaanbod en versterking van de (internationale) positionering van het onderzoek.
Op  februari  heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van alle faculteitsdecanen en Colleges van Bestuur van de
drie universiteiten. Op deze bijeenkomst zijn de doelen van de

samenwerking bediscussieerd en is het fundament voor de vervolgstappen gelegd.
De strategische conferentie van de Universiteit Leiden op  juni
 met faculteitsbesturen, wetenschappelijk directeuren, en
vertegenwoordigers van de fracties uit de Universiteitsraad,
stond volledig in het teken van de komende alliantie tussen de
drie universiteiten. De agenda was gericht op het bespreken van
de kansen voor de onderwijs- en onderzoeksagenda bij een intensieve samenwerking in LDE-verband en op de vormgeving
van het verdere proces.
Bij de opening van het Academisch jaar - van de drie instellingen zijn de samenwerkingsplannen officieel bekendgemaakt. Dit na zorgvuldige afstemming met de Raden van Toezicht van de betrokken universiteiten.
Gedurende het najaar zijn de mogelijkheden voor samenwerking
verder uitgewerkt. Hierbij is in verschillende domeinen, zoals de
Geesteswetenschappen, de Rechtswetenschappen en Science &
Engineering, gekeken naar de sterktes van de drie instellingen en
de mogelijkheden voor synergie of juist behoud van differentiatie, op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Daarnaast
is ook gezocht naar samenwerking op thematische gebieden in
aansluiting op de zogenoemde grand challenges uit het EU-financieringsprogramma voor onderzoek, getiteld Horizon , en de
agenda’s van de Nederlandse topsectoren. Zowel in de domeinen
als in de thema’s blijkt meerwaarde voor samenwerking vast te
stellen. De universiteiten zullen hun gezamenlijke plannen aanbieden samen met de afzonderlijke instellingsreacties op de Strategische Agenda van OCW en overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord.

Universitair bestuur

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
en onkostenvergoedingen van de individuele leden van het college worden in de toelichting op de Jaarrekening vermeld. Hun
nevenwerkzaamheden behoeven de goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Van die nevenwerkzaamheden
houdt de secretaris van de Raad van Toezicht een register.
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 Geesteswetenschappen), prof.mr. C.J.J.M. Stolker (Faculteit Rechtsgeleerdheid/tot  september ), prof.mr. R.A. Lawson (Faculteit
Rechtsgeleerdheid/m.i.v.  september ), prof.dr. Ph. Spinhoven (Faculteit Sociale Wetenschappen), prof.dr. S.M. Verduyn
Lunel (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen), 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 Jaarrekening rekening en verantwoording af over het gevoerde
beleid en beheer. Jaarverslag en Jaarrekening zijn ingericht conform de desbetreffende ministeriële richtlijn. Voor het beheer
van de financiële middelen en voor het daarmee verbonden vermogensbeheer is een Treasury Statuut vastgesteld.

De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister benoemd. 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 worden genomen in het verkeer tussen de Raad van Toezicht 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 functioneren van het College als dat van de individuele bestuurders en de conclusies die daaraan worden verbonden.
Een regeling van de interne werkwijze is in de gedragsregels opgenomen.
De gedragsregels voorzien verder in een Auditcommissie en in
een Commissie voor Personele zaken. De belangrijkste taken van
deze laatste Commissie betreffen de selectie, de periodieke beoordeling en de voorbereiding van het te voeren personeelsbeleid, 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 benoemd door het College van Bestuur. Bij de
Universiteit Leiden geschiedt deze benoeming niet dan na vooraf
verleende instemming van de Raad van Toezicht. Het hoofd van
de afdeling Audit en Interne Controle (AIC) en de externe accountant wonen doorgaans de halfjaarlijkse vergaderingen van
de Auditcommissie bij. Zij wonen 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.
De Universiteit Leiden hecht veel belang aan transparantie en integriteit, in alle geledingen van de organisatie. Dit komt onder
meer tot uiting in de activiteiten van de Commissie wetenschappelijke integriteit (ter uitvoering van de VSNU-code over dit
onderwerp), het ‘Fraudeprotocol’, de ‘Regeling nevenwerk’ en het
‘Auditprotocol’. Bewustzijn van de standaarden bij de medewerkers wordt actief bevorderd, bijvoorbeeld bij de introductie en in
opleidingsprogramma’s; de naleving wordt onder meer gemonitord door de afdeling AIC als onderdeel van het jaarlijkse Auditplan.

                            

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 toepassing
zijn. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College 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.

[  ]

[  ]
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Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
Bestuursbureau
1)

2)

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

Universiteitsraad - medezeggenschap

Om de medezeggenschap verder te verbeteren en te professionaliseren zijn in  en  discussiemiddagen gehouden. Als gevolg hiervan zijn in  een flink aantal aanpassingen gedaan om
de onderlinge contacten tussen de diverse Raden te verbeteren.
Zo gaat de Universiteitsraad op werkbezoek naar alle faculteiten
om achtereenvolgens met de faculteitsraad en het faculteitsbestuur te praten. Ook een rondleiding door de gebouwen van de
faculteit staat steeds op het programma. Daarnaast is het zogenoemde Buddy-systeem ingevoerd: leden van de UR zijn door dit
systeem regelmatig vertegenwoordigd op de publieke tribune
van de openbare vergaderingen van de faculteitsraden. Meteen
na de invoering van het Buddy-systeem blijkt dat overkoepelende thema’s en faculteitoverschrijdende onderwerpen beter in
perspectief kunnen worden gezet en dat er minder last is van te
veel onderwerpen op te veel tafels.
De leden van de medezeggenschapraden worden voorbereid op
hun raadswerk door middel van een jaarlijkse scholingsdag in
september. Die dag werd goed bezocht maar de deelnemers gaven
wel aan dat meer scholing nodig was gedurende het jaar. Eind
 is daarom het initiatief genomen voor een tweede, meer inhoudelijke scholingsbijeenkomst in januari . Het betrof een
discussiemiddag met als onderwerp het Hoofdlijnenakkoord van
staatssecretaris Zijlstra en de weg die de Universiteit Leiden aflegt
richting de prestatieafspraken. Deze middag was nadrukkelijk
ook bedoeld om de onderlinge communicatie verder te verbeteren en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.
De Universiteitsraad is in  achttien maal in formele vergadering bijeengekomen, waarvan zeven keer met het College van Bestuur. Daarnaast hebben enkele informele overleggen tussen
Raad en College plaatsgevonden, evenals overleg met de Raad
van Toezicht. Op het gebied van externe communicatie is ook dit
jaar de Facebookpagina bijgehouden en is er getwitterd: volg
@URLeiden voor medezeggenschapsnieuws.

Tot slot was  een feestelijk jaar voor de Leidse Universiteitsraad. Op  november bestond de Raad precies  jaar. Dit jubileum is samen met veel (oud-)raadsleden en  (oud-)voorzitters
gevierd met een feestelijk samenzijn, een overzichtstentoonstelling en vele mooie herinneringen.
De samenstelling van de Universiteitsraad was per  september
 als volgt:
■ Mw. F.F. Bodrij
■ Dhr. T.M. Fleur
■ Dhr. R.T.P. Glasbeek
■ 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
■ Mw. A.H. Leichsenring
■ Dhr. A.P. Maaskant
■ Dhr. V. Meliksetian
■ Dhr. E. Ndeke
■ 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
■ Voorzitter: mw. J. Mioch

                            

De Leidse medezeggenschap bestaat uit medezeggenschapsraden
bij de ondersteundende diensten, zes faculteitsraden, de Studentenraad van het LUMC en de Universiteitsraad (UR). Na de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisaties is aan deze universiteit gekozen voor een ongedeeld
systeem, dat wil zeggen dat de studenten- en personeelsgeledingen samen in een Raad vergaderen.
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Blijken van erkenning

■

■

■

■

■

■

■

■

Prof.dr. Hajo van Bockel
Hoogleraar Heelkunde, i.h.b. de vaatchirurgie, afdelingshoofd
en voorzitter Divisie 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 december 
Cees van der Boon
Bootsman Universitair Sport Centrum/Leidse Studenten
Roeivereniging Asopos de Vliet
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 november 
Prof.dr. Peterhans van den Broek
Hoogleraar Infectieziekten, i.h.b. de preventie en bestrijding
van ziekenhuisinfecties, en internist Infectieziekten
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 mei 
Prof.dr. Rietje van Dam-Mieras
Voormalig vice-rector magnificus Universiteit Leiden en
hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsvernieuwing
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 september 
Mr. Albert Dekker
Bibliothecaris Van Vollenhove Instituut
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 april 
Mr. Thijs Drupsteen
Staatsraad, oud-decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Staats- en bestuursrecht
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 april 
Prof.dr. Els Goulmy
Hoogleraar Transplantatiebiologie, i.h.b. de minor histocompatibiliteitsantigenen
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 november 
Prof.dr. Vincent Icke
Emeritus hoogleraar Theoretische Sterrenkunde en Bijzonder
hoogleraar Kosmologie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 oktober 

■

■

■

■

■

■

Simon van Iterson
Oud-studieadviseur Faculteit Rechtsgeleerdheid
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 april 
Prof.dr. Arie van der Kooij
Emeritus hoogleraar Uitlegging van het Oude Testament
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 april 
Hans Ladan
Medewerker Hortus botanicus
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 april 
Prof.dr.ir. Hans Reiber
Hoogleraar Medische beeldverwerking, i.h.b. het cardiovasculaire apparaat, en hoofd Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking (LKEB).
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 oktober 
Prof.dr. René de Vries
Hoogleraar Immunogenetica, i.h.b. de genetische predispositie voor autoimmuun- en infectieziekten, en hoofd Bloedtransfusiedienst
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 oktober 
Prof.dr. Frans Zitman
Hoogleraar Psychiatrie en afdelingshoofd
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 november 

Buitenlandse onderscheidingen
Eredoctoraten voor Leidse hoogleraren
■ Prof.dr. Willem Adelaar (Leiden University Center for Linguistics) ontving een eredoctoraat van de Pontifica Universidad Católica del Perú
■ Prof.dr. Jürgen Zangenberg (Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen) ontving een eredoctoraat van de Universitatea din Bucure ti, Roemenië

                            

Koninklijke onderscheidingen
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NWO-persoonsgebonden subsidies
Vernieuwingsimpuls

                            

Veni
De Universiteit Leiden heeft in  twintig van de  Veni-subsidies gekregen. De subsidie bedraagt maximaal . euro per
onderzoeker. De onderzoekers kunnen hiermee gedurende drie
jaar ideeën ontwikkelen en onderzoek doen.
■ Dr. Roy van Beek (Archeologie)
■ Dr. Saskia Bonjour (Instituut voor Geschiedenis)
■ Dr. Rutger Claassen (Instituut Politieke wetenschap)
■ Dr. Mohammed Ghaly (Leids instituut voor Godsdienstwetenschappen)
■ Dr. Jacob Gubbens (Leids instituut voor Chemisch onderzoek)
■ Dr. Mark Heerink (Instituut voor Culturele disciplines)
■ Dr. Hermen Jan Hupkes (Mathematisch instituut)
■ Dr. Charlene Kalle (Mathematisch instituut)
■ Dr. Geeske Langejans (Archeologie)
■ Dr. Martijn Luijsterburg (LUMC, Toxicogenetica)
■ Dr. Vincent Merckx (Nationaal Herbarium Nederland/Leiden)
■ Dr. Violeta Navarro Paredes (Leids instituut voor Onderzoek
in de natuurkunde)
■ Dr. Yaël Nossent (LUMC, Vasculaire chirurgie)
■ Dr. Arjan te Pas ( (LUMC, Neonatologie)
■ Dr. Francesco Ragazzi (Instituut Politieke wetenschap)
■ Dr. Marius Staring (LUMC, Radiologie)
■ Dr. Dimiter Toshkov (Instituut Bestuurskunde)
■ Dr. Janine Ubink (Instituut voor Metajuridica )
■ Dr. Marieke Wermer (LUMC, Neurologie)
■ Dr. Kai Ye (Leiden Institute for Advanced Computer Sciences)
Vidi
NWO heeft in  geen Vidi-subsidies toegekend.
Mozaïek
Eén van de  Mozaïeksubsidies voor jonge talentvolle allochtone
afgestudeerden ging naar een Leidse aanvrager. Het doel van het
Mozaïekprogramma is om meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen. Een Mozaïeksubsidie bedraagt . euro.
■ Drs. Setareh Moghadasi (LUMC, Genetica/Oncologie)

Rubicon
Pas gepromoveerde onderzoekers kunnen met de Rubiconsubsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse
onderzoekers kunnen voor onderzoek naar Nederland komen.
■ Niki Antypa MSc: twee jaar naar de Universita di Bologna,
Italië (Psychiatrie)
■ Dr. Celia Berkers: twee jaar naar het Beatson Institute for Cancer Research, GB (Oncologie)
■ Dr. Wouter van den Bos: twee jaar naar Stanford University, VS
(Psychologie)
■ Dr. Tim van Erven : twee jaar naar de Université de Paris-Sud,
Frankrijk (Wiskunde)
■ Dr. Carmen Gerlach: twee jaar naar Harvard Medical School,
VS (Pathologie)
■ Drs. Wouter Halfwerk: twee jaar naar het Smithsonian Tropical Research Institute, Panama (Biologie)
■ Dr. Dorothee Out: twee jaar naar Johns Hopkins University,
Center for Interdisciplinary Salivary Bioscience Research, VS
(Pedagogiek)
■ Dr. Mikko Peltola, University of Tampere, Finland, komt anderhalf jaar naar naar Leiden (Pedagogiek)
■ Dr. Sytse Piersma: twee jaar naar het Washington University
Medical Center, St. Louis, en het Howard Hughes Medical Institute, VS (Reumatologie)
■ Dr. Bram Slütter: twee jaar naar de University of Iowa, VS (Microbiologie)
■ Dr. Jojanneke van der Toorn, New York University, VS, komt
een jaar naar Leiden (Psychologie)
■ Aartjan te Velthuis MSc: twee jaar naar naar de University of
Oxford, GB (Biologie)
■ Drs. Reinout van Weeren: twee jaar naar de University of Cambridge, GB (Sterrenkunde)

Europese subsidies
ERC-grants zijn persoonsgebonden subsidies die worden toegekend door de European Research Coucil (ERC).
European Research Council Starting Grants
De ERC Starting Grants worden toegekend aan excellente gepromoveerde onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen
jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij kunnen een eigen groep opzetten. De subsidie bedraagt maximaal , miljoen euro.
■ Dr. Bleda Düring (Archeologie)
■ Prof.dr. Peter Ho (Leiden University Institute for Area Studies)
■ Dr. Henk Hoekstra (Sterrewacht)

■
■

Dr. Sander Nieuwenhuis (Instituut voor Psychologie)
Prof.dr. Joop Schaye (Sterrewacht)

European Research Council Advanced Grants
Voor de ERC Advanced Grants komen excellente, gepromoveerde onderzoekers in aanmerking die minimaal negen jaar geleden zijn gepromoveerd en die met een subsidie vernieuwend
onderzoek willen doen. De subsidie bedraagt maximaal , miljoen euro.
■ Prof.dr. Ewine van Dishoeck (Sterrewacht)
■ Prof.dr. Hermen Overkleeft (Leids instituut voor Chemisch
onderzoek)
■ Prof.dr. Maarten Jansen (Archeologie)
■ Prof.dr. Willem Adelaar (Leiden University Centre for Linguistics)
Marie Curie-subsidies
Het Marie Curieprogramma van de EU is bedoeld om de mobiliteit en carrièreontwikkeling van onderzoekers te stimuleren gedurende de hele loopbaan en om wetenschappelijke kennis in
Europa te bevorderen. Er zijn verschillende fasen in de ontwikkeling als onderzoeker. Daaraan zijn verschillende subsidiebedragen verbonden. De volgende onderzoekers kregen een Marie
Curiesubsidie.
■ Dr. Igrid Falque (Leiden University Institute for Cultural Disciplines)
■ Dr. Aimee Little (Archeologie)
■ Dr. Peter Racz (Instituut Biologie Leiden)
■ Dr. Holger Stork (Leids instituut voor Chemisch onderzoek)
■ Dr. Guido Tintori (Instituut voor Geschiedenis)

Jonge Akademie is een zelfstandig opererend onderdeel van de
KNAW. Zij organiseert interdisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomsten, geeft haar mening over maatschappelijke en politieke thema’s en wil het brede publiek enthousiasmeren voor de
wetenschap.
In  werden tien nieuwe leden gekozen waaronder één uit
Leiden.
■ Dr. Erik Kwakkel (Institute for Cultural Disciplines)
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Blijken van erkenning door de Universiteit Leiden
afgegeven
Eredoctoraat
■ Prof.dr. Walter Van Gerven (Europees recht), emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, ontving een eredoctoraat van de Universiteit Leiden
Universiteitspenning
■ Aan alumnus mr. Ruurt Hazewinkel werd de Zilveren Universiteitspenning uitgereikt
LSr Onderwijsprijs
■ Bart van Horck MSc, Bestuurskunde, ontving de LSR Onderwijs voor beste docent

Academieleden
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) heeft twintig nieuwe leden gekozen. Verkiezing vindt
jaarlijks plaats op grond van wetenschappelijke prestaties en op
voorspraak van de wetenschappelijke gemeenschap. Eén nieuw
Leids lid werd gekozen.
■ Prof.dr. Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale psychologie van
de Organisatie
De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is in  opgericht om jonge onderzoekers
in contact te brengen met collega’s uit andere vakgebieden. De

                            

KNAW
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Onderwijs
Volgens het huidige strategisch plan van de Universiteit Leiden,
Inspiratie en Groei, zijn speerpunten van het universitaire beleid:
de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, het bevorderen van studiesucces, van excellentie, en de internationalisering
van het onderwijs. Vanuit deze speerpunten is in  verder gewerkt aan de volgende thema’s:
■ vernieuwing en herordening opleidingenaanbod
■ consolideren minorstelsel
■ bevorderen van excellentie
■ stimuleren van de belangstelling voor bèta-opleidingen
■ in- en uitstroombeleid
■ bevorderen diversiteit
■ bevorderen studiesucces
■ kwaliteitszorg
■ internationalisering
■ ICT & Onderwijs

Opleidingen
De Universiteit Leiden hanteert, conform haar strategische plannen, een aantal uitgangspunten bij de ontwikkeling van het opleidingenportfolio van haar opleidingen. Zij zet daarbij in op:
■ het instandhouden van haar brede profiel met disciplinaire
opleidingen;
■ verbreding van haar opleidingen waar dat zinvol is;
■ ontwikkeling van joint degree-opleidingen samen met regionale en internationale partners;
■ verdere profilering van de locatie Den Haag;
■ heroverweging van het aanbod van opleidingen met (zeer)
kleine studentaantallen.
Dit heeft voor  geresulteerd in de hierna beschreven ontwikkelingen.
Aanbod bacheloropleidingen
De Universiteit Leiden verzorgde per  september   bacheloropleidingen. Dat is twee minder dan per  september .
De reductie is het gevolg van de samenvoeging van enkele bacheloropleidingen in het domein Geesteswetenschappen tot bredere
opleidingen met afstudeervarianten. Het betreft de bacheloropleidingen Ruslandkunde en Slavische talen en culturen, samen-

gevoegd tot de bacheloropleiding Russische studies, en de bacheloropleiding Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, die is
samengevoegd met/opgegaan in de opleiding Taalwetenschap.
Bij zes opleidingen is een naamswijziging doorgevoerd. Het betreft de opleidingen: Afrikaanse talen en culturen (was Talen en
culturen van Afrika); Chinastudies (was Talen en culturen van
China); Japanstudies (was Talen en culturen van Japan); Koreastudies (was Talen en culturen van Korea); Latijns-Amerikastudies (was Talen en culturen van Latijns-Amerika/Spaans); Zuiden Zuid-Oost Aziëstudies (was Talen en culturen van Zuid- en
Zuidoost-Azië).
In  heeft de NVAO enkele samenwerkingsinitiatieven gehonoreerd: het voorstel van de Technische Universiteit Delft (TU
Delft) en de Universiteit Leiden om de twee bacheloropleidingen
Life Science and Technology en Molecular Science and Technology als joint degree-opleidingen aan te bieden is goedgekeurd.
Ook bij de bacheloropleidingen Informatica en Wiskunde wordt
samengewerkt met de TU Delft, maar nog niet in de vorm van
een joint degree. De afstudeerrichting Informatica en economie
van de bacheloropleiding Informatica wordt samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgd.
Bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs is een aanvraag ingediend voor International Studies als een zelfstandige
opleiding. De commissie heeft de aanvraag op basis van doelmatigheidscriteria afgewezen. International Studies wordt per  september  in Den Haag aangeboden als een Engelstalige afstudeerrichting van de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences:
Global Challenges.
Aanbod masteropleidingen
De Universiteit Leiden biedt per  september   masteropleidingen aan, waarvan  educatieve masters,  postinitiële masteropleidingen en  researchmasters.
De reductie van het aantal masteropleidingen is het gevolg van
verschillende wijzigingen. In  zijn de lerarenopleidingen in het
domein van de Geesteswetenschappen samengevoegd tot één
lerarenopleiding Educatieve Master Geesteswetenschappen. De
researchmasters Political Science Research: Institutional Analysis
en Public Administration: Institutional Change and Reform zijn
samengevoegd tot de nieuwe researchmaster Political Science and
Public Administration. De researchmasters Philosophy: Rationa-

                            

Inleiding
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lity en Religious Studies en de masteropleiding Nanoscience worden niet meer aangeboden.
In het domein Geesteswetenschappen is gestart met de voorbereidingen om de masteropleidingen te herordenen volgens de
landelijke afspraken daarover, waarbij het aantal masters wordt
teruggebracht. Het nieuwe masteraanbod geldt per .
Van twee opleidingen is de naam gewijzigd. De researchmaster
Psychology: Decision Making and Action Control in Self-Regulations of Human Behavior wordt nu aangeboden onder de
naam Psychology (research). De lerarenopleiding Leraar VHO in
Maatschappijleer is omgedoopt in Leraar VHO in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.
Bij de bètawetenschappen zijn verdere stappen in de samenwerking met andere universiteiten gezet. De NVAO is akkoord gegaan met het aanbieden van de master Industrial Ecology in 
als een joint degree-opleiding van de Universiteit Leiden en de
TU Delft. Per  maakt Industrial Ecology deel uit van het Erasmus Mundus programma MIND, waarbij naast Delft en
Leiden onder meer ook Graz (Oostenrijk) en Göteborg (Zweden) betrokken zijn.
Tenslotte heeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
onze aanvraag voor het instellen van een initiële masteropleiding
Jeugdrecht positief beoordeeld. Het voorstel voor een ‘toets
nieuwe opleiding’ is inmiddels voorgelegd aan de NVAO.

                            

In samenwerking met de Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland zijn in de afgelopen jaren al diverse doorstroomtrajecten ontwikkeld die hbo-bachelors toegang geven tot Leidse universitaire masters. Sinds het begin van
 wordt bij Rechten een pre-mastertraject met civiel effect
aangeboden.
Minorstelsel
Het minorstelsel dat per  september  is ingevoerd functioneert inmiddels voor het derde jaar. Doel van het stelsel is studenten meer keuzemogelijkheden bieden en de mogelijkheid om
over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Net als
in - hebben de studenten het minorenaanbod positief
beoordeeld. Het aantal studenten dat voor een minor kiest vertoont een stijgende lijn. In  vindt een brede evaluatie van het
stelsel plaats om na te gaan of het aan het doel beantwoordt.
De minor van  studiepunten is een van de mogelijkheden
– naast keuzevakken, een academische stage of een verblijf bij een
universiteit elders – om de keuzeruimte van  tot  studiepunten in de bacheloropleiding te benutten. Het minoronderwijs is
bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten. Het streven om

ook Engelstalige minoren aan te bieden heeft voor - geresulteerd in negen minoren die in het Engels worden gegeven.
Daarmee vergroot de universiteit het onderwijsaanbod voor de
internationale markt in de bachelorfase. De Engelstalige minoren worden ook aangeboden aan uitwisselingsstudenten en in
het kader van het Study Abroad Programme. Analoog aan het landelijk beeld trekt ook in Leiden de educatieve minor vrij veel studenten.
Het minoraanbod van - was grotendeels gelijk aan dat
van -.
Opleiden en deskundigheidsbevordering van leraren
De Universiteit Leiden ziet het als haar maatschappelijke taak bij
te dragen aan de opleiding tot leraar en de professionalisering
van het lerarenschap. In aanvulling op de educatieve minor in de
bachelorfase en de eerstegraads lerarenopleiding in de masterfase
heeft het ICLON in  de volgende activiteiten verzorgd:
■ good-practice-dagen en in-service training op scholen, en training van begeleiders op school;
■ vanuit het expertisecentrum Moderne vreemde talen professionaliseringsactiviteiten en vakdidactische ondersteuning voor
leerkrachten op het terrein van de moderne vreemde talen;
■ vanuit het expertisecentrum Leren van Docenten het ontsluiten en aanbieden van informatie over leren, opleiden en het
professionaliseren van docenten ten behoeve van scholen, lerarenopleidingen en nascholingsinstellingen;
■ in het kader van de stimuleringsmaatregel Krachtig Meesterschap uitvoering van het project ‘Excellentie voor de Klas’ in
samenwerking met de Wolfert van Borselen Scholengroep en
het Stedelijk Gymnasium Leiden.
HOPE-programma
HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) is een gezamenlijk project van de Erasmus Universiteit, de TU Delft en de Universiteit Leiden. Doel is het ondernemerschap bij studenten te
stimuleren door extra aandacht voor ondernemen in het onderwijs en in extracurriculaire activiteiten.
De Universiteit Leiden richtte zich vooral op onderzoeksgedreven ondernemerschap: het realiseren van nieuwe bedrijvigheid
op basis van kansen en mogelijkheden die voortkomen uit
onderzoek, met name in de natuurwetenschappen.
In  vond samenwerking plaats met het Science Career Event
(BètaBanenMarkt), gericht op de bewustwording van ondernemerschap als carrièreoptie. Belangrijke activiteiten: netwerkbijeenkomsten, speeddating events en workshops over de mogelijkheden om de studie ondernemend in te richten. Andere bewust-

Formeel is  het laatste jaar van HOPE. Het programma heeft
de afgelopen jaren veel succes gehad, onder meer zichtbaar in de
stijgende lijn van deelnemers aan ondernemerschapactiviteiten,
bedrijfsgericht onderwijs en het pre-incubatieprogramma.
Het voornemen is daarom om de HOPE-samenwerking de komende jaren voort te zetten. Via HOPE kunnen de centers of entrepreneurship van de drie universiteiten samenwerken, nieuwe
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen en zorgen voor meer afstemming en uitwisseling van studenten, docenten en kennis.
Om de basiskerntaken van HOPE (coördinatie, communicatie
en profilering) uit te kunnen voeren, wordt . euro per jaar
per deelnemende universiteit gevraagd. Aanvullende initiatieven
vanuit HOPE kunnen worden voorgelegd en geaccordeerd door
de supervisory board. De financiering kan geschieden via subsidies, door het bedrijfsleven, vanuit een bijdrage van de drie universiteiten, of door middel van een combinatie hiervan.

Bevorderen van excellentie
De Universiteit Leiden wil excellentie bevorderen. Studenten die
meer willen en kunnen hebben de mogelijkheid honours-onder-

wijs te volgen. Doelstelling is dat in   procent van de studenten die instromen deelnemen aan een vorm van excellentieonderwijs dat de universiteit aanbiedt. Het Leidse excellentieprogramma bestaat uit vier onderdelen: voor vwo’ers is er het PreUniversity College, in de bachelorfase het Honours College en het
University College The Hague (LUCTH) en in de masterfase het
Leidse Leadership Programme. Voor het Honours College en het
University College ontving de Universiteit Leiden in  voor de
periode - een subsidie van  miljoen euro in het kader
van het landelijke Siriusprogramma voor het bevorderen van
excellentie. In  ontving de universiteit voor het Leidse Leadershipprogramma een Siriussubsidie van . euro.
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De programma’s van het Pre-University College, Honours College en LUC The Hague bieden onderwijs vanuit dezelfde doelstelling: het optimaal ontplooien van individueel talent in een
academic community, een academische gemeenschap van studenten en docenten. De samenhang tussen de onderdelen van het
Leidse excellentieprogramma komt tot uitdrukking in gezamenlijke uitgangspunten voor werving en selectie, gezamenlijke training van docenten, tutors en talentcoaches, uitwisseling van programmaonderdelen, gezamenlijke onderwijsontwikkeling en de
vorming van een community waarin lezingen, debatten en
masterclasses worden gehouden.
Pre-University College
Sinds  biedt het Pre-University College een tweejarig programma met een omvang van  studiepunten waarin getalenteerde en gemotiveerde vwo-scholieren kennismaken met wetenschap en universiteit. Scholieren die voor het programma
worden geselecteerd volgen in de laatste twee jaar van hun
middelbare school – naast hun reguliere onderwijsprogramma –
gedurende een middag in de week een programma dat bestaat uit
vijf onderwijsblokken die verschillende thema’s hebben en verschillend van opzet zijn. In  zijn  eerstejaars gestart bij het
Pre-University College.
Op de diplomauitreiking van  april  werd voor de derde
maal de Jan Kijne Onderzoeksprijs uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor studenten die het beste onderzoeksverslag hebben ingeleverd.
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

                            

wordingsactiviteiten zijn de Global Entrepreneurship Week, de
ABN AMRO Summerschool en de Entrepreneurship Annotation
Week.
In  werden – net als in  – diverse cursussen aangeboden:
de minor Science & Research Based Business; de minor Business
and Entrepeneurship; mastercursussen op het gebied van science
& research based business, waaronder de door de TU Delft georganiseerde cursussen Starting New Ventures en Technology
Transfer & Business Development. Hoogtepunt was het door
Rotterdam, Delft en Leiden gezamenlijk ontwikkelde vak Learning from Silicon Valley met een studiereis naar bedrijven in Californië. Dit was een grote stimulans voor studenten met aspiraties om te gaan ondernemen.
Verder is, in samenwerking met Biopartner Center Leiden, de
Vereniging van Ondernemers op het BioScience Park, de BioScience Park Leiden Foundation, Leiden University Research and
Innovation Services en de Gemeente Leiden – een plan uitgewerkt voor een pre-incubatieprogramma: The Biopartner Leiden
Starters Office. Dit gaat in het voorjaar van  van start. Doel is
technologiegedreven aspirant-ondernemers een netwerk te bieden dat hen ondersteunt en stimuleert bij de laatste stappen voor
de financiering en start van hun onderneming.
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om naast een reguliere bacheloropleiding extra studieactiviteiten
te volgen voor (minimaal)  studiepunten. Daartoe hebben alle
faculteiten  honourstrajecten ontwikkeld die ruimte bieden
voor zowel verbreding als verdieping op het terrein van onderwijs en onderzoek. Van de  studiepunten zijn er  gereserveerd
voor het volgen van een interdisciplinaire Honours Class. In 
werden, na een oriëntatie- en selectiefase in de propedeuse, 
studenten tot het Honours College toegelaten. In  was dat
aantal ongeveer even groot.

                            

Leiden University College The Hague
Voor gemotiveerde en talentvolle studenten die een voorkeur
hebben voor een brede internationale bacheloropleiding, heeft
de universiteit sinds  september  het Leiden University College in Den Haag (LUCTH). De oprichting van het LUCTH werd
mogelijk gemaakt met behulp van subsidiegelden van de gemeente Den Haag, het Programma Pieken in de Delta en het Siriusprogramma. Bij het University College werden in   eerstejaars toegelaten. Per  wordt het mogelijk ook op  februari
aan de opleiding te beginnen (tweede instroommoment).
Leiden Leadership Programme
In  is het excellentieprogramma uitgebreid met het Leiden
Leadership Programme, dat excellente studenten de mogelijkheid biedt om naast hun reguliere masteropleiding leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Dit programma is een aanvulling op
het bestaande aanbod voor studenten in de masterfase. In het
eerste jaar zijn hiervoor  studenten geselecteerd. De bedoeling
is dat dat aantal in de periode - oploopt naar  per jaar.
In het Leidse Leadership Programme werkt de universiteit nauw
samen met een vijftiental organisaties en bedrijven, waaronder:
de gemeenten Leiden en Den Haag, AkzoNobel, Rabobank,
Oxfam Novib, TNT en Rijksoverheid. Een belangrijk onderdeel
van het programma is een praktijkopdracht die studenten in
multidisciplinaire teams uitvoeren bij een van de participerende
bedrijven en organisaties.
Audit Siriusonderdelen
In oktober  is het Leidse excellentieprogramma onderworpen aan een eerste audit door het Siriusplatform. De audit had
betrekking op het University College, het Honours College en (in
mindere mate) het Leidse Leadershipprogramma. In dit stadium
had de audit vooral een leerkarakter en was deze gericht op het
identificeren van aandachts- en verbeterpunten voor de komende periode. In het najaar van  vindt een volgende audit
plaats die een meer beoordelend karakter krijgt. Dan wordt vast-

gesteld of Leiden de afgesproken prestatie-indicatoren aan het
einde van de subsidieperiode (/) gaat halen.
De conclusie van de Auditcommissie was dat Leiden het bevorderen van excellentie voortvarend en met enthousiasme aanpakt.
De Commissie heeft waardering uitgesproken voor de ketenbenadering van de universiteit. Die bestaat eruit dat al in een vroeg
stadium talentvolle vwo-scholieren worden geworven voor het
Pre-University College en dat zij en andere talentvolle studenten
vervolgens in alle fasen van de studie op zowel bachelor- als
masterniveau excellentie-onderwijs kunnen volgen. Daarnaast
heeft de Commissie aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de programma’s en de inbedding daarvan in de
Leidse universitaire organisatie. Deze aanbevelingen worden in
 uitgevoerd.

Aansluiting vwo-wo, instroom, doorstroom en
uitstroom
Aansluitingsprogramma
De Universiteit besteedt veel aandacht aan de aansluiting van het
vwo op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Doel van het Aansluitingsprogramma is aankomende studenten te ondersteunen
bij hun studiekeuze om zo studiesucces te bevorderen en studieuitval vanwege een verkeerde studiekeuze terug te dringen. In het
Leidse Aansluitingsprogramma participeren  scholen. Het
programma is daarmee het grootste in zijn soort in Nederland.
Met de aangesloten scholen vindt twee maal per jaar overleg
plaatsen.
In  werden de navolgende activiteiten ondernomen:
De universiteit in de klas
In het cursusjaar - hebben ruim  docenten van de Universiteit Leiden zich beschikbaar gesteld om gastlessen op scholen te verzorgen. In totaal zijn  lessen gegeven.
Proefstuderen
Proefstuderen is bestemd voor leerlingen van - en -vwo die
overwegen een bepaalde opleiding aan de universiteit te gaan volgen, maar die willen weten of hun voorkeur op reële verwachtingen steunt. In  mocht de universiteit zich verheugen in 
aanmeldingen van scholieren. De programma’s van de opleidingen Geneeskunde en Psychologie werden wegens grote belangstelling twee maal aangeboden.

Wisebits
In het najaar van  heeft de Universiteit Leiden subsidie gekregen om in een samenwerkingsproject van prof.dr. Bas Haring
(Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) en de omroeporganisatie NTR (voorheen RVU) Wisebits . te ontwikkelen.
Wisebits zijn filmpjes over uiteenlopende vakgebieden en bijbehorende vraagstukken, die aansluiten bij de leerstof van de
middelbare school. Ten behoeve van docenten zijn bij de filmpjes
didactische opdrachten ontwikkeld. Uiteindelijk ontstond zo een
complete digitale wisebits-academy. In  is dit project afgerond
en bekroond met de De gouden Reiger voor innovatieve ICT-projecten.
Wetenschapscongres
Op  juni  is alweer voor de vijfde keer het Wetenschapscongres voor leerlingen gehouden. Op het congres staat het onderzoek centraal dat leerlingen op school verrichten voor hun profielwerkstuk. De beste onderzoekspresentaties worden beloond
met een prijs. Een wetenschappelijke jury beoordeelt alle presentaties.
Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students
(LAPP-Top) en Pre-University College
Dit onderdeel van het Aansluitingsprogramma is bedoeld om getalenteerde studenten aan te trekken. Van deze studenten gaat een
kwaliteitsverhogende impuls uit en medestudenten kunnen zich
hieraan optrekken. Het LAPP-Topprogramma bestaat uit blokken van (maximaal) acht bijeenkomsten waarin een vwo-leerling
zich verdiept in één onderwerp. Het aantal na selectie geaccepteerde leerlingen is met  hoog gebleven. Het aantal participerende scholen blijft groot en bestaat vooral uit gymnasia en lycea
in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en

Utrecht. De belangstelling binnen de universiteit om programma’s aan te bieden groeit: in  hebben bijvoorbeeld opleidingen als Rechten en Molecular Science and Technology nieuwe
programma’s ontwikkeld. Ook het Pre-University College is
onderdeel van het Leidse Aansluitingsprogramma (zie hiervoor
de paragraaf Bevorderen van excellentie).
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Instroom
De instroom in de bacheloropleidingen is in absolute zin de laatste jaren redelijk stabiel. Desondanks daalt het marktaandeel
langzaam omdat bij de andere universiteiten sprake is van een
grotere instroom. De Universiteit Leiden streeft ernaar haar
marktaandeel te bestendigen en waar mogelijk te vergroten
onder de voorwaarde dat de kwaliteit van onderwijs gegarandeerd blijft. Dit betekent dat ook in  de numerus fixus voor
diverse opleidingen gehandhaafd bleef. Het betrof: Criminologie
 voltijd /  deeltijd – was /, Psychologie  voltijd / 
deeltijd – was /. Biomedische wetenschappen bleef  voltijd, en Geneeskunde  voltijd. Voor de opleiding Rechtsgeleerdheid is in  de capaciteitsgrens afgeschaft.
Bij alle vier opleidingen met een numeris fixus is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot decentrale selectie: studenten die
het Pre-University College afrondden konden op basis van lokale
criteria instromen. Overwogen wordt of in de toekomst de mogelijkheid tot decentrale selectie breder zal worden ingezet om de
kwaliteit van de instroom te bevorderen.
Doorstroom
De Leidse universiteit 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 kunnen adviseren over de studievoortgang. In het kader van het
bevorderen van studiesucces worden de BSA-resultaten jaarlijks
gemonitord en is het verbeteren van het volg- en adviseringssysteem een permanent aandachtspunt. Uit de BSA-resultaten
van voltijdstudenten in studiejaar - en de jaren daarvoor
(zie tabel) blijkt dat het aantal niet-negatieve adviezen is gestegen van  naar  procent en het aantal negatieve adviezen navenant van  naar  procent is afgenomen. Het percentage studenten dat de propedeuse in een jaar haalt, is in het verslagjaar 
procent. Momenteel wordt in een aantal pilots bij opleidingen de
universiteitsbrede implementatie van het Studieplan voorbereid,

                            

Aansluitingsmodulen
Aansluitingsmodulen zijn bedoeld voor leerlingen van - en vwo die heel gericht kennis willen maken met het onderwijs van
hun toekomstige opleiding of die zich verder in een bepaalde materie willen verdiepen. Daarnaast wordt ook de aansluitingsmodule Studievaardigheden aangeboden. Die is ontwikkeld met
subsidie van SURF in het kader van de SURF-tender Nationaal
Actieplan E-learning. Wegens de grote belangstelling is in het
Aansluitingsprogramma het aanbod in  verder verruimd met
de aansluitingsmodulen van de opleidingen Geneeskunde en
Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie. Het aantal
aanmeldingen voor aansluitingsmodulen laat een groei zien van
 aanmeldingen in  naar  aanmeldingen in .
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Eerstejaars instroom: bachelor en master

Eerstejaarsinstroom bachelor (propedeuse)
Waarvan deeltijd
Eerstejaarsinstroom master
Waarvan buitenlandse vooropleiding

/

/

/

/

/

3.832

3.731

4.020

3.854

4.102

7%

7%

5%

3%

3%

2.406

2.467

2.766

3.291

3.233

16%

16%

17%

17%

19%

Instroom masterinstroom / loopt nog door; de instroom zal t/m drukproef van het Jaarverslag worden geactualiseerd; percentage buitenlandse vooropleiding voor /
wordt dan ook berekend.

Ingeschreven studenten

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)
Waarvan bacheloropleidingen

/

/

/

/

/

17.626

17.735

18.550

19.021

19.328

11.506

11.716

12.469

12.895

13.092

Waarvan masteropleidingen

3.274

3.782

4.315

5.121

5.519

Waarvan doctoraalopleidingen

2.846

2.237

1.766

1.005

717

Percentage vrouw

62%

62%

62%

61%

61%

Percentage deeltijd

11%

9%

8%

6%

5%

Resultaten Bindend studieadvies. BSA-adviezen voltijders na het eerste studiejaar (e advies in augustus)
/

/

/

/

/

3.040

3.201

3.223

3.201

3.778

71%

72%

74%

74%

80%

Persoonlijke omstandigheden

4%

4%

4%

5%

4%

Hardheidsclausule

3%

2%

1%

2%

1%

77%

78%

80%

81%

85%

1%

0%

0%

0%

0%

Negatief

22%

21%

20%

19%

15%

Totaal bindend negatief

23%

22%

20%

19%

15%

40 studiepunten of meer behaald

71%

73%

74%

72%

76%

60 studiepunten of meer behaald

35%

36%

40%

36%

40%

43

44

45

44

46

Omvang cohort

                            

Positief

Totaal niet negatief advies
Aanvullend eis

Gemiddeld behaalde studiepunten

Eerstejaarsinstroom bachelor: man-vrouw

Eerstejaarsinstroom master: man-vrouw en % buitenlands
70%

3.500

68%

3.000

66%

2.500

2.500

64%

2.000

2.000

62%

1.500

60%

1.000

58%

500

56%

0

4.500
4.000
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25%

3.500
3.000

1.500

20%

15%

1.000
500
0

/

/

/

/

/

/

/

Man

Man

Vrouw

Vrouw

Percentage vrouw

Percentage buitenlands

/

/

/

10%

Ingeschreven studenten: man-vrouw
70%

20.000
18.000

68%

16.000
14.000

66%

12.000

64%

10.000
62%

8.000
6.000

60%

4.000

0

/

/

Man
Vrouw
Percentage vrouw

/

/

/

56%

                            

58%

2.000
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Onderwijsrendement

Propedeuserendement in  jaar

Bachelorrendement in  jaar

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

65%

64%

66%

67%

67%

2.787

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

43%

39%

43%

43%

48%

2.468

55%

Bachelorrendement in  jaar

54%

51%

54%

Bachelorrendement in  jaar

60%

57%

59%

Bachelorrendement in >  jaar

65%

60%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar

61%

59%

63%

64%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar

76%

76%

78%

80%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar

83%

84%

84%

Postpropedeuserendement bachelor in >  jaar

88%

88%

2.466
70%

Postpropedeuserendement bachelor
(standaardselectie, eerstejaarsstudenten van de instelling)

80

100

70

90
80
70

50

60

40

50

30

40
30

20

20

10
0

10
/ / / / / /

1.642
1.608
1.625
1.666

Bachelorrendement
(standaardselectie, eerstejaarsstudenten van de instelling)

60

                            

2.411
2.421

0

/ / / / / /

In 3 jaar

In 3 jaar

In 4 jaar

In 4 jaar

In 5 jaar

In 5 jaar

In 6 jaar

In 6 jaar

In > 6 jaar

In > 6 jaar

Diploma’s

[  ]
/

/

/

/

/

Propedeusediploma's

2.718

2.634

2.842

2.804

2.981

Doctoraaldiploma's

1.202

755

494

612

286

236

265

249

267

272

Postdoctoraaldiploma's
Bachelordiploma's

1.907

1.929

2.082

2.383

2.427

Masterdiploma's

1.085

1.743

1.937

2.101

2.312

Ontwikkeling diploma’s: doctoraal versus bachelor-master
2.500

2.000

1.500

1.000

500

/

/

/

/

/

Doctoraaldiploma’s
Bachelordiploma’s
Masterdiploma’s

                            

0
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bedoeld om de doorstroom van studenten na het eerste jaar te
bevorderen (zie paragraaf Bevorderen studiesucces).
Leidse studenten kunnen in principe zonder selectie instromen
in de bij de vooropleiding passende doorstroommaster. Instromen in de overige masteropleidingen is veelal aan selectie gebonden; de toelating is afhankelijk van de vooropleiding. Elke master
kent in principe twee (en soms meer) instroommomenten om de
doorstroom vanuit de bachelorfase naar de masterfase te bevorderen. Studiekeuzegesprekken in de bachelorfase bieden de student ondersteuning bij de keuze van een masteropleiding.
Uitstroom
De meest recente informatie over de uitstroom van Leidse studenten naar de arbeidsmarkt stamt uit de wo-monitor  (wo:
wetenschappelijk onderwijs). Elke twee jaar wordt ten behoeve
van deze monitor een enquête afgenomen onder wo-afgestudeerden, een half tot anderhalf jaar na het afstuderen. De respons
op dit onderzoek onder Leidse afgestudeerden was in  bijna
 procent. Vrijwel alle alumni hadden een goede positie op de
arbeidsmarkt. De alumni kijken met plezier terug op hun opleiding, al zouden de verbinding met de beroepspraktijk en de
voorlichting over het werkveld meer aandacht mogen krijgen tijdens de studie.

                            

Stimulering van de belangstelling voor
bètaopleidingen
Sinds  heeft het Platform Bèta Techniek subsidie verleend
aan de Universiteit Leiden.
Inmiddels zijn de meeste subsidieprogramma’s beëindigd. Alleen
het Orion-programma en het Sprint-Up-programma lopen nog
door tot in .
De doelstelling van het Bèta Platform Techniek is te zorgen voor
voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici. De
vraag naar bètatechnisch opgeleiden is in Nederland namelijk
groot. Een kenniseconomie draait op kenniswerkers en zo’n driekwart van die kenniswerkers is bèta of technicus.
Orion
Het Orionprogramma (gestart in ) richt zich op de stimulering van regionale Wetenschapsknooppunten: duurzame regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van talentontwikkeling in het primair onderwijs. In het Wetenschapsknooppunt
Leiden staat het Junior Science Lab van de Universiteit Leiden
centraal. In dit laboratorium maken basisschoolkinderen en

middelbare scholieren kennis met natuurwetenschappen aan de
universiteit. Voor groep zeven en acht van de basisschool en voor
alle leerjaren van havo en vwo zijn practica beschikbaar. In 
hebben  basisscholen (iets meer dan . kinderen) en  klassen uit het voortgezet onderwijs (rond de  scholieren) practica gevolgd. Daarnaast zijn er in samenwerking met Naturalis in
  onderwijsmodules met een natuurwetenschappelijke
insteek ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs, verdeeld over twee schooljaren. In  hebben 
basisscholen gebruikgemaakt van deze modules.
Sprint-Up
Het programma Sprint-Up, gestart in , is een mobiliteitsprogramma waarin docenten van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen tijdelijk worden ingezet in het voortgezet
onderwijs en vice versa.
In  is een landelijke evaluatie van de lopende programma’s
uitgevoerd. In de slotconclusies wordt onder andere vastgesteld
dat de Sprint-Up projecten een verbeterde aansluiting tussen het
voortgezet- en hoger onderwijs hebben bereikt. Voor het aanpakken van de dreigende tekorten aan eerstegraadsdocenten in het
voortgezet onderwijs is het programma Sprint-Up echter niet
bijzonder effectief gebleken. Wel leidde het door professionalisering en het opdoen van inspiratie tot niveauverbetering bij de
deelnemende vo-docenten. Specifiek voor de Universiteit Leiden
is de conclusie dat bijeenkomsten voor het ontwikkelen van
nieuwe practica zowel aan de kant van de scholen als aan de kant
van de universiteit, de kennis van de deelnemende docenten heeft
vergroot. Ook in dit programma heeft het Junior Science Lab zijn
meerwaarde bewezen.

Diversiteit
De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij en streeft
naar diversiteit binnen haar muren. Hierbij richt de universiteit
zich op het stimuleren van al het beschikbare talent, ongeacht
maatschappelijke achtergrond van studenten, docenten en
medewerkers. Door middel van verschillende projecten wil de
Universiteit Leiden jongeren voor wie de toegang tot en de doorstroom in het wetenschappelijk onderwijs wat lastiger is, stimuleren en ondersteunen. In  wordt het diversiteitbeleid aan de
hand van de behaalde resultaten herijkt en wordt een meerjarenplan opgesteld waarin niet alleen de positie van niet-westerse allochtonen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een
kernpunt wordt, maar ook die van vrouwen.

Project Studiesucces door Diversiteit
Het project ‘Studiesucces door Diversiteit -’ bouwt voort
op het ‘Diversiteitproject -’ en richt zich op bevordering
van de in- en uitstroom en talentontwikkeling van studenten met
een niet-westerse, allochtone achtergrond. Het projectplan is gebaseerd op onderzoek naar studiesucces onder studenten, ervaringen bij andere instellingen en ervaringen uit eerdere projecten
in de afgelopen jaren.
In het project staan drie thema’s centraal: studiekeuze, goede
start/binding, en taalvaardigheid en communicatieve vaardigheden. Doel van het project is instrumenten te ontwikkelen die
concreet, overdraagbaar en bewezen succesvol zijn en zowel instroom als studiesucces en talentontwikkeling van studenten in
het algemeen bevorderen, met specifieke aandacht voor aankomende en (eerstejaars)bachelorstudenten met een diverse sociaal-culturele achtergrond.
Voorzieningen
De universiteit heeft ervoor gekozen om de ontwikkelde voorzieningen niet doelgroepspecifiek, maar generiek in te zetten ten behoeve van de gehele studentenpopulatie. Voorzieningen die in
het kader van het project zijn ontwikkeld betreffen: een buddysysteem en ondersteuningspunt voor eerstejaarsstudenten (Faculteit Sociale Wetenschappen), de Taalwijzer om (vrijwillig)
taalachterstand te achterhalen en de Taalhulp waarmee studenten de eventuele achterstand kunnen verbeteren door middel van
online oefeningen en instructies. Daarnaast is aandacht besteed
aan de vertegenwoordiging van diverse groepen in wervings- en
voorlichtingsmateriaal en op de website van de Universiteit
Leiden. Gekeken is naar de vertegenwoordiging van allochtone
studenten in de bachelor- en masterbrochures en ander wervingsmateriaal. De studiesite is verrijkt met korte videofragmenten uit de informatievideo die is vervaardigd in het deelproject
‘Goede start/binding’. En om de informatievoorziening over het
wonen en studeren in Leiden voor scholieren in Curaçao te verbeteren is de webpagina ‘Van Curaçao naar Leiden’ aangemaakt
op de studiesite www.studereninleiden.nl.
Tenslotte heeft de universiteit zich ingespannen voor bewustwording van en bekendheid met het belang van diversiteit binnen de
instelling door middel van voordrachten voor de ECHO Award,
en de Week van de Diversiteit.

ECHO Award
De ECHO Award is een jaarlijkse prijs van ECHO (expertisecentrum Diversiteitbeleid) bedoeld voor talentvolle en maatschappelijk betrokken studenten van allochtone afkomst. Voor deze
prijs is een interne procedure opgesteld om deelname te stimuleren. In  heeft geneeskundestudent Arda Göceroglu van de
Universiteit Leiden de Award in ontvangst mogen nemen.
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Week van de Diversiteit
De Week van de Diversiteit is een jaarlijks terugkerend evenement, waarmee de universiteit medewerkers en studenten bewust wil maken van diversiteit binnen en buiten de universiteit.
In  is de Week van de Diversiteit voor de derde keer gehouden, waarbij het thema ‘diversiteit’ in uiteenlopende activiteiten
centraal stond: in symposia, filmvertoningen, lezingen en debatten. Veel studie- en studentenverenigingen en de faculteiten leverden een bijdrage aan het programma van deze week.
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 faciliteiten die ze voor het studeren nodig hebben. Het College van Bestuur voert daartoe periodiek overleg over het universitaire beleid met PARES, het studentenplatform van het Disability Centre
Fenestra.
Om studeren met een functiebeperking te ondersteunen is in
 het Disability Centre Fenestra opgericht als centraal steunpunt en aanspreekpunt voor informatie, begeleiding en advies
over studeren met een functiebeperking. De begeleiding voor
studenten met een functiebeperking bestaat uit een netwerk van
eerstelijns- (studieadviseur), tweedelijns- (Fenestra) en derdelijnssignalering (GGZ). Fenestra volgt alle studenten met een
functiebeperking die zich melden. Per september  is voor eerstejaarsstudenten universiteitsbreed een persoonsgeboden faciliteitenpas ingevoerd. Hierop staan de faciliteiten vermeld waarop
de student met een functiebeperking recht heeft. In de komende
tijd wil de universiteit zich blijven richten op: bekendheid onder
docenten met de gevolgen van een functiebeperking voor het
studeren, verduidelijking van de procedure rond studeren met
een functiebeperking, het toegankelijk maken van alle gebouwen, het beschikbaar maken van speciale (tentamen)voorzieningen en aanpassingen aan de universitaire website.

                            

In  voerde de universiteit de volgende activiteiten uit:
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Bevorderen van studiesucces

                            

De Universiteit Leiden heeft een aantal jaren geleden een Taskforce Studiesucces ingesteld die maatregelen heeft voorgesteld,
met name om de bachelor-studieduur te verlagen en de uitval in
de bachelorfase te verminderen. Deze inmiddels ingevoerde
maatregelen, onder meer het Bindend Studie Advies (BSA) en
het mentoraat voor alle eerstejaarsbachelorstudenten, worden
het Leids Studiesyteem genoemd.
In  heeft de universiteit het beleid voor het bevorderen van
studiesucces met kracht voortgezet. Uitgangspunt is dat de student de bacheloropleiding in drie jaar afrondt met een maximale
uitloop van een jaar. De daaraan gekoppelde doelstellingen voor
universitair beleid die zijn vastgelegd in de Meerjarenafspraken
van de VSNU met OCW, zijn de volgende:
■ De verwijzende en selectieve functie van het eerste bachelorjaar wordt versterkt. Dit houdt in dat vóór de studie of zo vroeg
mogelijk in de studie (veelal in het eerste semester) wordt geconcludeerd of de student de voor hem of haar best passende
opleiding volgt.
■ De studie-uitval in het tweede en derde bachelorjaar wordt tot
een minimum teruggebracht.
■ In principe  procent van de studenten die na het eerste jaar
herinschrijven, ronden de bachelorstudie in vier jaar af.
Over het bereiken van de doelstellingen heeft het College van Bestuur bestuursafspraken gemaakt met de faculteitsbesturen voor
de periode -. In het voorjaar van  is een voortgangsrapportage opgesteld. Daaruit blijkt dat de norm van nominaal
studeren nog lang geen realiteit is (zie voor de exacte gegevens de
tabel). Het bevorderen van studiesucces blijft daarom om forse
inspanningen vragen.
In  is gewerkt aan de prioriteiten die in  universiteitsbreed zijn ingezet.
Studieplan
Op basis van een positieve tussentijdse evaluatie van de pilots bij
drie opleidingen in - in het kader van de invoering van
het Studieplan, is met ingang van het cursusjaar - het
aantal pilots uitgebreid naar negen. In het Studieplan geeft de
student met ingang van het tweede studiejaar aan welke vakken
wanneer worden gepland, hoe eventuele achterstand wordt ingelopen en hoe de keuzeruimte wordt ingevuld. Het Studieplan
wordt ondersteund en gemonitord met behulp van het nieuwe
studentenvolgsysteem uSis. Ten minste twee keer per jaar wordt
met studenten die vertraging oplopen een voortgangsgesprek ge-

voerd. Studenten die nominaal studeren ontvangen na elk semester een positieve aanmoediging. De pilots worden in het
voorjaar van  geëvalueerd, op basis waarvan besloten wordt
op welke wijze het Studieplan universiteitsbreed wordt ingevoerd.
Toetsplan
Alle bacheloropleidingen hebben met ingang van cursusjaar
- een Toetsplan opgesteld volgens een universitair format. In het Toetsplan geeft elke opleiding aan op welke wijze aan
het universitaire toetsbeleid invulling wordt gegeven: zo weinig
mogelijk herkansingen aanbieden; gebruik van deeltoetsen per
vak; onder voorwaarden gebruikmaken van compensatie (als
mogelijk) en bewaking van de kwaliteit van toetsen. Volgens een
evaluatie van de toetsplannen wordt aan de meeste eisen voldaan.
Met ingang van het komend studiejaar wordt het toetsbeleid verder aangescherpt met twee richtlijnen: één herkansing per jaar
met de mogelijkheid voor faculteiten om nadere voorwaarden
aan een herkansing te verbinden en de mogelijkheid afwijkend
beleid te formuleren voor onderwijseenheden met veel deeltoetsen. Daarnaast wordt van opleidingen gevraagd dat zij in principe voor alle cursuseenheden met een omvang van vijf studiepunten één of meer deeltoetsen invoeren.
Verbeteren studiebegeleiding
Op basis van een inventarisatie van de organisatie en inrichting
van de studiebegeleiding bij faculteiten, is een plan opgesteld om
universiteitsbreed de studiebegeleiding te intensiveren. Daartoe
is een model voor studiebegeleiding opgesteld waarin voor elke
fase van de studie is aangegeven welke studiebegeleidingfaciliteiten worden aangeboden. Het model waaraan alle faculteiten zich
hebben gecommitteerd, wordt in - ingevoerd.
Overige activiteiten
De Universiteit Leiden heeft in  nog andere universiteitsbrede
initiatieven genomen om het studiesucces te bevorderen. In het
kort betreft het de volgende acties:
■ In het kader van het Aansluitingsprogramma vwo-wo zijn verschillende initiatieven genomen om de aansluiting vwo-wo te
verbeteren, waaronder uitbreiding van het aantal aansluitingsmodules.
■ Het werken aan de scriptie is met ingang van cursusjaar  in de vorm van een cursus gestructureerd (met begin- en
eindpunt) en gefaseerd in een aantal stappen zoals ook een
professionele onderzoeker die volgt. De effecten op de studievoortgang worden in  geëvalueerd.

■

Er is uitvoering gegeven aan maatregelen om de docentkwaliteit te bewaken en te garanderen. Sinds  januari  is het
certificaat Basiskwaliteit Onderwijs (BKO), nu voor aankomende docenten, ook verplicht gesteld voor zittende docenten
die bevorderd worden. Daarnaast geldt sinds januari  de
verplichting dat in het Resultaat- en Ontwikkelgesprek met
docenten de kwaliteit van het onderwijs aan de orde komt,
mede op basis van studentevaluaties.
Specifiek onderzoek werd gedaan naar de effecten van aanpassing van het eerste jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid.
Aanpassing vond plaats om het studiesucces te bevorderen.
Het betrof onder meer verplichte deelname aan werkgroepen
en beperking van de mogelijkheid van herkansen. Uitkomst
van het onderzoek, uitgevoerd door het ICLON, was dat zowel
het aantal positieve BSA-adviezen als de slaagpercentages significant waren gestegen.

Aanscherping beleid Studiesucces
In reactie op de Strategische agenda van OCW zijn in het najaar
van  de voorbereidingen gestart om het beleid met betrekking tot studiesucces verder aan te scherpen. Op basis van de instrumenten die in de Strategische Agenda in stelling worden gebracht ter vermindering van studie-uitval en verbetering van
studieprestaties, heeft de Leidse universiteit nadere voorstellen
uitgewerkt: invoering van intakegesprekken; ophoging van het
BSA in het eerste jaar en invoering van een voortgangseis in het
tweede jaar; uitbreiding Leids Studiesysteem; decentrale selectiemogelijkheden voor opleidingen met een numerus fixus; intensivering van onderwijs en professionalisering van docenten.

Kwaliteitszorg
Op  januari  is een nieuw, vereenvoudigd accreditatiestelsel
van kracht geworden. Prominent element in het nieuwe stelsel is
de instellingsaudit die, bij positief gevolg, recht geeft op het hanteren van een beperkt kader voor opleidingsbeoordelingen met
meer nadruk op de inhoud van het onderwijsprogramma. Begin
 heeft de Universiteit Leiden besloten zich aan te melden bij
de NVAO voor de instellingstoets. Vooruitlopend hierop hebben
in  de eerste opleidingsbeoordelingen in het nieuwe kader
plaatsgevonden. Ook is verder gewerkt aan een aantal acties die
al in  in gang zijn gezet om versterking van de kwaliteitszorg
te realiseren. Universiteitsbreed zijn het in  ingevoerde opleidingsjaarverslag en de opleidingskaart geëvalueerd en verbeterd.
De opleidingskaart met managementinformatie per opleiding
wordt grotendeels geautomatiseerd in de vorm van E-reports. In

 is voorts aandacht geschonken aan het functioneren van opleidingscommissies en examencommissies (kwaliteitsborging
toetsen) en aan de communicatie over de kwaliteit van het
onderwijs.
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Midterm review
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 beoordelaars. De review is bedoeld om de tussenstand op te nemen in de
periode tussen twee externe visitaties. In  heeft de Faculteit
Geesteswetenschappen op opleidingsniveau een midterm review
uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft het Faculteitsbestuur
een uitgebreid Plan van Aanpak opgesteld en dat besproken met
het College van Bestuur.
Onderwijsvisitaties
Bestuurskunde. In  heeft de beoordeling van de bacheloren masteropleidingen Bestuurskunde plaatsgevonden. De beoordeling gebeurde nog volgens de ‘oude’ opleidingsbeoordeling. Op alle  facetten scoorde de opleiding voldoende. Het
was dan ook geen verassing dat de opleidingen Bestuurskunde
een positief accreditatieoordeel van de NVAO kregen.
■ Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Notarieel Recht. De beoordeling van de bachelor- en masteropleidingen Rechten hebben
in  plaatsgevonden en de rapporten zijn ook in dat jaar uitgekomen. De oordelen zijn positief en wij verwachten op korte
termijn een heraccreditatiebesluit van de NVAO.
■ International Relations and Diplomacy (IRD). De niet-bekostigde masteropleiding IRD is in  beoordeeld volgens het
nieuwe kader voor de beperkte opleidingsbeoordeling. Het
oordeel van het panel van peers heeft zeer goed uitgepakt: op
twee van de drie facetten is de opleiding excellent bevonden en
als internationale best practice erkend.
■ Advanced Masters in Law. De onbekostigde masteropleidingen
Advanced Masters in Public International Law, European
International Buisiness Law, International Tax Law en Air and
Space Law zijn eveneens op de drie standaarden van het
nieuwe stelsel beoordeeld. Het internationale visitatiepanel
was vol lof en dit heeft geresulteerd in een uitzonderlijk goede
beoordeling van alle vier de Advanced Masters: Op alle standaarden zijn de opleidingen excellent bevonden en erkend als
internationale best practice.
■

                            

■
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Internationalisering

                            

Werkprogramma Internationalisering -
In het verslagjaar is de organisatie rond de internationalisering
van de Universiteit Leiden verder versterkt. De Universiteit is in
 overgegaan tot mainstreaming van de internationaliseringsactiviteiten. Dit houdt in dat deze activiteiten en het internationaliseringsbeleid zoveel mogelijk ingebed worden in de
bestaande organisatie. Dit had als consequentie dat het International Office in zijn bestaande vorm werd opgeheven. De taken
van het voormalige International Office zijn ondergebracht bij
het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken en de directies Strategische Communicatie & Marketing en Academische
Zaken van het Bestuursbureau.
De belangrijkste doelstellingen van het internationaliseringbeleid van de Universiteit Leiden zijn:
■ De universiteit behaalt een substantiële groei in de instroom
van internationale studenten in de Graduate Schools en in de
Engelstalige bacheloropleidingen en Engelstalige onderdelen
van de reguliere bachelorprogramma’s.
■ De universiteit biedt buitenlandse en Nederlandse studenten
een internationale universitaire omgeving.
■ De Leidse bachelor-, master- en PhD-opleidingen bieden een
internationale oriëntatie zodat een student zich optimaal kan
voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt en kennissamenleving of op een wetenschappelijke vervolgopleiding.
De doelstellingen zijn omgezet in het Werkprogramma Internationalisering 2011-2014. In het verslagjaar is begonnen met het
uitzetten van activiteiten uit het Werkprogramma. Deze variëren
van meer gerichte marketing en werving tot het stimuleren van
uitgaande mobiliteit en van het doorvoeren van tweetaligheid
binnen de universitaire organisatie tot de versnelling van de
doorlooptijden tussen aanmelding en inschrijving. Hierna worden enkele activiteiten nader toegelicht.
Internationale Marketing Strategie
De internationale marketing is ondergebracht bij de directie
Strategische Communicatie en Marketing (SCM). In het verslagjaar is een Internationale Marketing Strategie opgesteld voor de
periode - om de werving van talentvolle buitenlandse
studenten te verbeteren.
Eén van de belangrijkste mijlpalen in  is het in samenspraak
met de faculteiten identificeren van een beperkt aantal doellanden waarop de centrale werving zich gaat richten. Deze landen
worden begin  vastgesteld. In aanloop naar de vaststelling

van doellanden zijn in China, India en Indonesië wervingsactiviteiten ontplooid voor de masteropleidingen. Het ging om
beursbezoeken, persoonlijke afspraken, direct mail, social media,
nieuwsbrieven en bijeenkomsten waarbij aankomende studenten alumni konden ontmoeten.
Om studenten te werven voor het Engelstalige bacheloraanbod is
Leiden lid geworden van de Council of International Schools
(CIS) en de Overseas Association for College Admission Counseling (OACAC). In onder meer Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk is een begin gemaakt
met het opbouwen van een netwerk met college counselors en het
afleggen van school- en beursbezoeken.
Verder blijft de Universiteit Leiden voor de nationale en internationale werving social media zoals Twitter, Facebook en YouTube
inzetten en ontwikkelen om de aandacht van potentiële studenten te trekken en hen beter te informeren. Ook is er in  een
keuze gemaakt voor een beperkt aantal externe websites waarop
het Leidse opleidingenaanbod gepresenteerd wordt. Hodex
wordt gebruikt om deze websites te voeden.
De communicatie omtrent de International Student Barometer
(ISB) is verbeterd en uitgebreid. Daardoor is de respons vergroot.
Ook is er een communicatiekalender opgesteld om de resultaten
beter voor het voetlicht te brengen.
Kortere doorlooptijden aanmeldingen
In  is onderzocht welke factoren het meest van invloed zijn
op de doorlooptijden tussen de aanmelding en de uiteindelijke
inschrijving. Op basis van deze analyse werd onder meer geconstateerd dat veel tijd gewonnen kon worden door de invoering
van een compleet digitaal systeem. Hierbij hoeven geen papieren
dossiers meer heen en weer te worden gestuurd en is de beslissing
van de faculteit voor alle partijen meteen zichtbaar.
In / is, na consultatie met alle belanghebbenden, een
functioneel ontwerp gemaakt voor een geheel digitaal aanmelden toelatingssysteem voor internationale studenten, gebaseerd
op het bestaande online aanmeldsysteem oIEM. De eerste fase
van dit systeem wordt in de loop van  ingevoerd.
Crisismanagement
In  is, mede naar aanleiding van internationale crises in
Egypte, Japan en Syrië, gedurende welke zowel Leidse studenten
als medewerkers in deze landen verbleven, een werkgroep Internationaal crisismanagement opgericht. Resultaten van deze
werkgroep zijn:

■

■

■

■

■

Opening van een /-crisisnummer dat  uur per dag, 
dagen per week bemenst wordt.
Een meldnummer waarnaar internationale studenten die zich
in Leiden onveilig voelen kunnen bellen voor hulp. Ook dit
nummer is / bereikbaar.
Er zijn preventieve maatregelen geformuleerd die uitgaande
studenten kunnen nemen om zo veilig mogelijk op reis te gaan.
Deze maatregelen worden meegestuurd met alle beurstoekenningen aan studenten, staan op de website en zijn beschikbaar
via de buitenlandcoördinatoren van de faculteiten.
Er is een pilot gestart met het / beschikbaar stellen van informatie over uitgaande studenten voor een beperkte groep
betrokkenen (centraal en decentraal) via de elektronische leeromgeving Blackboard.
Er is bij SOZ een monitoring-procedure opgezet voor het bijhouden van de (negatieve) reisadviezen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse bachelor- en masterstudenten
Het aantal buitenlandse studenten in een Leidse bachelor- of
masteropleiding laat in het verslagjaar een kleine stijging zien.
Het aantal nieuw ingeschreven studenten in het academisch jaar
- uit het buitenland daalde echter ten opzichte van .
De ingestroomde studenten vertegenwoordigden  nationaliteiten. Dit brengt het totaal aantal nationaliteiten bij de Leidse
studenten op .

Uitwisseling
Het aantal Leidse studenten dat in - een periode van minimaal twee maanden in het buitenland heeft doorgebracht voor
studie of stage bedraagt . Dit is een daling ten opzichte van het
studiejaar - toen nog  studenten in het kader van
hun studie de grens over gingen. Van de uitgaande studenten in
- gingen er  met een Erasmusbeurs naar het buitenland.
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Beurzen
Beurzen Inkomende studenten
In  heeft de Universiteit Leiden ongeveer  bursalen mogen
verwelkomen van meer dan  nationaliteiten. De bursalen
nemen met name deel aan masterprogramma’s, PhD-programma’s, exchanges en Short Courses. Voor bachelors waren er weinig beursprogramma’s beschikbaar.
De scholarships zijn afkomstig uit meer dan  verschillende
beursprogramma’s. De meeste bursalen hebben een beurs ontvangen van het Huygens Scholarship Programme (Nuffic), de
China Scholarship Council (CSC) en het Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS). Een aantal scholarships
is gesponsord door het Timmermans-van Iperen Fonds, de Sackler Foundation en de GarantiBank.
De LExS-bursalen zijn evenals vorig jaar bij de opening van het
academisch jaar door de rector magnificus welkom geheten en in
een bijeenkomst op het Leidse gemeentehuis verwelkomd door
burgemeester Lenferink van Leiden en de vice-rector magnificus.

Buitenlandse bachelor- en masterstudenten

Category
Bachelor

Master

Instroom

-
Totaal **

Instroom

-
Totaal **

Instroom *

Totaal **

EER

44

209

68

223

76

241

non-EER

36

178

51

177

45

161

unknown

0

2

0

4

4

5

EER

338

476

431

594

317

618

non-EER

171

283

262

323

195

331

unknown

1

0

0

1

0

1

590

1122

812

1322

637

1356

* Cijfers voor - zijn exclusief de februari-instroom.
** Totaal betreft hoofdinschrijvingen per  oktober.

                            

-
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Beurzen uitgaande studenten
In  zijn  Leidse studenten met een beurs naar het buitenland gegaan. De buitenlandperiode was onderdeel van hun
bachelor-, master- of PhD-opleiding. Anderen gingen voor een
vervolgstudie naar het buitenland. De meeste studenten vertrokken met een Leidse LUSTRA-beurs, gevolgd door de Erasmusbeurs voor studie in het buitenland.

                            

Beurzen uitgaande docenten
In  zijn ook  docenten/stafleden met een beurs naar het
buitenland gegaan. Hiervoor is met name gebruik gemaakt van
de Erasmusbeurs voor docentmobiliteit.
Internationale onderwijssamenwerking
In het verslagjaar is de onderwijssamenwerking binnen de Erasmus Mundusprogramma’s verder verstevigd. Het masterprogramma Industrial Ecology (MIND) en de master- en PhD-programma’s wiskunde (ALGANT) zijn succesvol gestart of
voortgezet.
De Universiteit Leiden neemt ook deel aan vier Erasmus Mundus
Partnerships, met het Midden-Oosten (Syrië, Libanon en Jordanië) en Latijns-Amerika (Brazilië, Uruguay en Paraguay; Argentinië, Bolivia en Peru; Brazilië).
Diverse instituten en opleidingen zijn begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om gezamenlijke programma’s op te
zetten met partners in het buitenland. In  is een start gemaakt met een double degree-bacheloropleiding in Computer
Science. In  is voorts gezocht naar verbreding van de samenwerking naar andere Europese en Chinese universiteiten en naar
samenwerking in de master. Bij het Leiden University Institute
for Area Studies is in  een verkenning gestart om tot hechtere
samenwerking te komen met de National University of Singapore op het gebied van Asian Studies.
In  is een nieuwe overeenkomst met de China Scholarship
Council gesloten, waardoor veelbelovende Chinese PhD-kandidaten in Leiden een promotietraject kunnen doorlopen. De eerste geselecteerden zijn in  van start gegaan. Gedurende het
jaar zijn verschillende overeenkomsten verlengd of hernieuwd.

Internationale samenwerkingsverbanden
League of European Research Universities - LERU
De Rectors’ Assembly, het hoogste orgaan van LERU, vergaderde
in mei bij de Université Pierre et Marie Curie in Parijs en in november bij de Universiteit van Amsterdam. De LERU publiceerde
in  één briefing paper (Academic Health Centres in research-

intensive settings in Europe) en drie advice papers. Onderwerpen
waren Europese investeringen in onderzoek en innovatie, open
access en de European Research Area. De Doctoral Summer
School werd georganiseerd door het University College London
in juli.
Coimbragroep
In  werd de Coimbragroep opgericht, met de oudste universiteiten van Europa waaronder de Universiteit Leiden. De jaarvergadering van de groep vond in mei plaats in Padova (Italië).
De Universiteit Leiden stelde ook dit jaar weer drie onderzoeksbeurzen beschikbaar voor het Latijns-Amerikaprogramma van
de Coimbra Group. Verder participeert de Universiteit Leiden in
de samenwerking tussen de Coimbra Group en Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) in Brazilië. In het kader van het Braziliaanse ‘Science without Borders’
ontvangt Leiden in  een aantal Braziliaanse bachelor- en
PhD-studenten en postdocs, en kunnen enkele studenten en wetenschappers naar een Braziliaanse universiteit
Europaeum
Het Europaeum, een netwerk dat in het begin van de jaren negentig werd opgericht en inmiddels tien leden telt, richt zich op
de studie van onder meer politiek, recht, economie, geschiedenis
en wijsbegeerte in Europa en betrekking hebbend op Europa. De
jaarlijkse Summer School werd ditmaal in september gehouden
in Santander, met als thema The Futures of Europe. Europaeum
organiseerde ook weer drie graduate workshops over Europa.
Eén hiervan (Europe and its Giants of Leadership – Past, Present
and Future?) vond plaats in Leiden en werd georganiseerd door
studenten Politicologie. Sprekers waren onder anderen Laurens
Jan Brinkhorst, Alexander Rinnooy Kan en Abram de Swaan.

ICT en onderwijs
In  is een IC- meerjarenplan - opgesteld waarin voor
de komende vier jaar de doelstellingen voor het ICT&O-beleid
zijn vastgelegd. Het plan kwam tot stand na consultatie van faculteitsbesturen, docenten, studenten, bestuurders en ICTmedewerkers. Daarnaast is een syposium gehouden om de koers
te bespreken. Op basis van deze consultatie zet de Universiteit
Leiden in op het gebruik van ICT ter ondersteuning van studiesucces (studiekeuze, studiebegeleiding, digitaal toetsen en weblectures) en het onderzoeken van de mogelijkheden van Open
Course Ware. Een deel van de projecten wordt uitgevoerd in het
kader van het E-merge Consortium, een samenwerkingsverband

een niet-gecontroleerde omgeving plaatsvinden, en vereist daarmee vooralsnog geen investering in een toetslocatie.

Studiekeuze- en studiebegeleiding
Onder E-merge-vlag wordt in samenwerking met de TU Delft
uitvoering gegeven aan het project ‘Content Rich Recruitment
Tool’. Doel is een door de doelgroep beter gewaardeerde website
voor aanstaande studenten en een door de doelgroep geconstateerde verbetering in vindbaarheid en bruikbaarheid van relevant materiaal op het gebied van studiekeuze, via een vernieuwde
website. Als eerste is een onderzoek opgeleverd, getiteld: ‘Hoe
verloopt het studiekeuzeproces en welke factoren daarin zijn van
belang voor studiesucces?’ Vier fases staan centraal in het keuzeproces van scholieren: oriënteren, verkennen, verdiepen en beslissen. Op basis van deze vier fases is een ontwerp gemaakt voor
de herziene website waarbij de scholier aan de hand van vragen,
checklists en een persoonlijk dossier bijgestaan wordt in het keuzeproces. De invoering vindt in  plaats.

Weblectures
In het kader van het E-merge-project ‘VideoLearn’ lopen aan de
Universiteit Leiden momenteel vier pilots. Doel is om weblectures breder en effectiever in te zetten ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Van elke pilot komt begin  een casestudie met videobeelden beschikbaar. Op deze manier levert
het project verschillende scenario’s op die ook voor andere opleidingen bruikbaar kunnen zijn.
Daarnaast is in  gewerkt aan de inrichting van de dienstverlening voor weblectures. De verwachting is dat het project per 
maart  wordt afgerond met een formele Dienstenovereenkomst met ISSC over het te verwachten niveau van dienstverlening en de bijbehorende kosten.

Toetsen
Uit een in  uitgevoerd behoefteonderzoek in samenwerking
met de Leidse faculteiten kwam als meest urgente behoefte wat
betreft digitaal toetsen de noodzaak naar voren van een toetslocatie die geschikt zou zijn voor afname van summatieve toetsen
bij grote groepen studenten (minimaal ). In - zijn enkele pilots uitgevoerd en is een exploitatieplan opgesteld. Dit om
zicht te krijgen op de kosten gemoeid met de invoering van
grootschalig digitaal toetsen in het Universitaire Sportcentrum,
en op de tarieven die daaruit voor de afnemende faculteiten
voortvloeien. De ervaringen in de pilots waren positief. Maar op
basis van het exploitatieplan is vanwege de hoge kosten (voorlopig) afgezien van universiteitsbrede invoering. Overigens wijkt
dit resultaat niet af van dat bij andere universiteiten, nationaal en
internationaal, waar men ook worstelt met het vraagstuk van een
betaalbare oplossing voor het gecontroleerd digitaal afnemen
van tentamens bij grote groepen.
Ondertussen groeit de interesse voor een andere manier van digitaal toetsen: formatief (niet certificerend). Een aantal opleidingen is gestart met het invoeren van formatief digitaal toetsen ter
verhoging van studiesucces. Dit wordt gestimuleerd via het Emerge-project ‘Van Pionier naar Mainstream’ en het Leidse
‘Blended Learning’-project, waarvan de voorbereidingen in 
zijn gestart. Tussentijds toetsen heeft de potentie om het studierendement en de kwaliteit van het leerproces te verhogen. Deze
vorm van digitaal toetsen kan in principe via Blackboard en in

Open Courseware
De Universiteit Leiden doet met vier masteropleidingen ervaring
op met open courseware. Op basis van de ervaringen met deze pilots wordt in  het beleid verder bepaald. Beoogd resultaat zijn
vier voorbeelden van masteropleidingen waarvan in januari 
een substantieel deel, minimaal  van de  studiepunten, van
het onderwijsmateriaal open online staat. De universiteit werkt
nauw samen met andere voorlopers, met name de TU Delft, en
met SURF. Het project bouwt voort op de resultaten van het eerdere project in E-merge-verband, ‘Instroom in de Master’, dat in
het voorjaar van  de Leidse open courseware portal http://
ocw.leidenuniv.nl opleverde, met daarop een eerste reeks cursussen van verschillende faculteiten. Open courseware (men spreekt
ook van Open Educational Resources) speelt eveneens een rol in
het ‘Living Lab’-project van Campus Den Haag.
Internationaal kiezen instellingen om diverse redenen voor open
courseware: van het vervullen van een maatschappelijke missie
en internationale exposure tot de overtuiging dat het open leermateriaal een wegingsfactor gaat worden in rankings, van kennisvalorisatie en startpunt voor onderwijsvernieuwing tot kwaliteitsverhoging. Open courseware omvat cursusmateriaal als
literatuurlijsten, opdrachten, weblectures en toetsen met hun
uitwerking. Kenmerkend is verder dat het materiaal kosteloos ter
beschikbaar wordt gesteld en desgewenst mag worden bewerkt.
Open courseware leidt niet tot een certificaat en er is geen begeleiding vanuit een docent.
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op het gebied van ICT tussen de Leidse universiteit, de TU Delft,
de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden.
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Blackboard
In de zomer van  heeft een upgrade van Blackboard plaatsgevonden die goed is verlopen. Verbeterde veiligheid was de belangrijkste reden. Er zijn een aantal functionaliteiten bijgekomen: wiki’s, journals en webblogs.
Het aantal cursussen in Blackboard is toegenomen van  naar
. Campus Den Haag (CDH) is in  begonnen met het gebruik van Blackboard, aanvankelijk naast hun eigen leeromgeving Teletop. In september  is Teletop bij de Campus uitgefaseerd. Het aantal cursussen in Blackboard van CDH nam in
studiejaar - toe van  naar .

Onderzoek
In  heeft het College van Bestuur in samenspraak met de faculteitsdecanen en de trekkers van de profileringsgebieden zes
Leidse profielthema’s geformuleerd die voor de universiteit kenmerkend zijn en haar scherp op de nationale en internationale
kaart plaatsen.
De graduate schools hebben het initiatief genomen tot het inrichten van een Leiden University joint PhD programme met een nietvakspecifiek cursusaanbod voor promovendi.
In  hebben vier externe onderzoeksbeoordelingen plaatsgevonden. Van twee hiervan verschijnen de resultaten in . Twee
visitaties uit  zijn in  met de bestuurlijke hantering afgerond. Verder is een groot aantal interne zelfevaluaties uitgevoerd.
Onderzoeksprofiel
De Universiteit Leiden heeft haar sterke onderzoek geconcentreerd in elf profileringsgebieden die hun basis vinden in het excellente onderzoek van de betrokken instituten. Uitgangspunten
voor de keuze van de gebieden zijn zichtbaarheid van excellent
onderzoek, samenwerking over disciplinaire grenzen, maatschappelijke relevantie en versterking van de werving in de externe geldstromen. Aan de profileringsgebieden is intern een
subsidie van  miljoen euro toegekend over de periode  tot
en met . Het LUMC draagt bij aan de subsidies voor de gebieden waarin de Faculteit Geneeskunde participeert. De subsidies zijn bestemd voor het creëren van promotieplaatsen, de aanschaf van kostbare infrastructuur, het organiseren van
wetenschappelijke samenkomsten als conferenties en seminars
en voor het beschikbaar stellen van kennis aan de samenleving
(valorisatie). In  heeft een start up-evaluatie plaatsgevonden
om na te gaan of de profileringsgebieden tot ontwikkeling waren
gekomen en of de bestedingen in gang zijn gezet. Dat is gebeurd,
zij het dat er verschil is in de fasering van de uitvoering. Het invullen van de promovendiplaatsen heeft bijvoorbeeld tijd gekost.
Eind  is een midterm-evaluatie voorzien met het oog op mogelijke continuering van elk van de gebieden na . Dan spelen
ook nieuwe keuzes over het profielbepalende onderzoek in relatie tot de samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Profielthema’s
In  heeft de universiteit de elf profileringsgebieden verder geordend in zes profielthema’s die het onderzoeksprofiel van de
Universiteit Leiden uitdragen:
■

Fundamentals of Science, op basis van het profileringsgebied:
– Fundamentals of Science

■

Health, Life and Biosciences, op basis van de profileringsgebieden:
– Bioscience: the Science Base of Health
– Translational Drug Discovery and Development
– Vascular and Regenerative Medicine

■

Health across the Human Life Cycle, op basis van de profileringsgebieden:
– Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
– Health, Prevention and the Human Life Cycle

■

Law, Democracy and Governance, Legitimacy in a Multilevel
Setting, op basis van de profileringsgebieden:
– Interaction between Legal Systems
– Political Legitimacy: Institutions and Identities

■

The Asian Challenge, op basis van het profileringsgebied:
– Asian Modernities and Traditions

■

Global Interaction of Civilizations and Languages, op basis van
de profileringsgebieden:
– Global Interaction of People, Culture and Power through
the Ages
– Language Diversity in the World

De profielthema’s zijn inhoudelijk beschreven in termen van
kwaliteit, maatschappelijke relevantie, valorisatie en aansluiting
bij ontwikkelingen in Nederland en Europa. Ze brengen ook
samenwerkingsrelaties van het onderzoeksveld met wetenschappelijke partners en maatschappelijke instellingen in beeld.
Graduate schools en promovendibeleid
Voor de verdere profilering van het graduate onderwijs is in 
gestart met de opzet van een Joint PhD programme. Dit programma, toegankelijk voor alle Leidse promovendi, richt zich op
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Landelijke onderzoekscholen
Hererkenning onderzoekscholen
In  is voor de onderzoekschool Internuniversitair Centrum
voor Onderwijswetenschappen (ICO) een hererkenningsaanvraag ingediend bij de ECOS. Ook de onderzoekscholen Bestuurskunde en Politicologie (NIG) en de Holland Research
School of Molecular Chemistry (HRSMC) hebben in  hererkenning aangevraagd. De Universiteit Leiden participeert in deze
drie scholen. De ECOS neemt in  een besluit over de hererkenningen.
De ECOS heeft in  aan de onderzoekschool N.W. Posthumus
(economische en sociale geschiedenis), waarvan Leiden penvoerder is, erkenning verleend voor een periode van zes jaar. Ook de
onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur
(WMTC), waarin Leiden participeert, is in  erkend.
De ECOS heeft ook de promotieopleidingen die de onderzoekscholen verzorgen getoetst op zowel de onderwijs- als onderzoekscomponent.
In het domein van de Geesteswetenschappen hebben de betreffende faculteiten, landelijk verenigd in het Disciplineorgaan Letteren en Geschiedenis (DLG), een overeenkomst gesloten met
vijftien landelijke onderzoekscholen over rol en taken, kwaliteitszorg en financiering van de penvoerderschappen. Van drie van
deze onderzoekscholen is de Universiteit Leiden penvoerder: ARCHON, Posthumus en NICIS.

Graduate programme NWO
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De Leidse Graduate Programmes van het Leiden De Sitter Programme in Cosmology (Sterrenkunde) en het Leiden University
Centre of Linquistics Graduate Programme (Taalkunde) hebben
in het kader van het Graduate-programma van NWO elk een
subsidie van . euro voor vier promotieplaatsen verworven. In  hebben  graduate schools/onderzoekscholen subsidie aangevraagd waarvan negentien een subsidie hebben ontvangen.
Het doel van dit subsidieprogramma is meer integratie van de
masterstudie en het promotieonderzoek. Selectie van de studenten vindt plaats op basis van persoonlijke kwaliteiten en het
onderzoeksvoorstel van de kandidaten. In plaats van te werken
aan een door een hoogleraar aangedragen onderwerp krijgen
studenten de kans hun eigen onderzoekslijn te volgen en hun
promotor te kiezen.
NOVA
Het kabinet heeft in de plannen voor het hoger onderwijs de financiering van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) verlengd.
De toponderzoekscholen NOVA en het Zernike Institute for Advanced Materials kregen vorig jaar na een evaluatie het predicaat
‘exemplary’ omdat ze hebben bewezen tot de absolute wereldtop
te behoren. Met de verlenging van de financiering is dit nu ook
door het kabinet erkend. NOVA coördineert de sterrenkundige
instituten van de deelnemende universiteiten van Amsterdam,
Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Deze laatste universiteit heeft aangekondigd haar participatie in NOVA in 2012 te
zullen beëindigen.
De rijksfinanciering wordt gebruikt voor een coherent onderzoeksprogramma gericht op de levenscyclus van sterren, planeten en sterrenstelsels, met daaraan gekoppeld het realiseren van
hightech-instrumenten voor internationale sterrenwachten zoals
de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili.
Wetenschappelijke integriteit
In  werd de wetenschappelijke wereld opgeschrikt door wetenschappelijke fraude. De publieke pers had grote belangstelling
voor de wijze waarop de instellingen met fraudegevallen omgaan. De Universiteit Leiden verwacht van de wetenschappelijk
medewerkers dat ze zich in hun professionele optreden laten
leiden door de in  door de VSNU opgestelde ‘Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening; principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek’.

                            

de ontwikkeling van generieke vaardigheden. Cursussen op het
gebied van disciplinaire vaardigheden worden verzorgd vanuit
de verschillende Graduate Schools en landelijke onderzoekscholen.
Om een logische samenhang te realiseren in het bestaande aanbod voor generieke vaardigheden, efficiënt nieuw aanbod te kunnen ontwikkelen en het aanbod toegankelijk te maken voor alle
promovendi van de Universiteit Leiden, wordt het aanbod universiteitsbreed opgezet.
Het samenbrengen van promovendi uit verschillende onderzoeksgroepen en disciplines kan een positief effect hebben op de
community building. Het verder structureren van de PhD-trajecten heeft daarnaast een positieve uitwerking op de (internationale) instroom en het rendement, en het resulteert in breder gevormde gepromoveerden die goed aan de slag kunnen op de
(internationale) arbeidsmarkt.
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De Universiteit Leiden heeft sinds  een Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Iedereen kan bij deze Commissie 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 bij de universiteit.
De Commissie bestaat uit een lid-voorzitter en twee leden. De
leden zijn hoogleraren afkomstig uit de alfa-, beta- en gammadisciplines; alle disciplines dienen vertegenwoordigd te zijn. De
commissie neemt kennis van klachten en brengt advies uit aan
het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van klachten en over op basis daarvan te nemen (disciplinaire) maatregelen.
Het aantal klachten is doorgaans zeer beperkt. Uit het kwantitatief overzicht van de klachten die ter behandeling werden aangeboden blijkt dat de Commissie jaarlijks tussen de één en drie
klachten in behandeling neemt. In  waren het er drie klachten. Alle klachten bleken na bestudering niet-ontvankelijk
waarna de betreffende dossiers werden gesloten.
Klagers kunnen, als ze het niet eens zijn met een besluit van het
College van Bestuur, beroep aantekenen bij het Landelijk Orgaan
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI is ingesteld
door KNAW, VSNU en NWO met als doel het College van Bestuur van een universiteit en de besturen van NWO en KNAW te
adviseren inzake klachten over vermeende schendingen van wetenschappelijke integriteit. Het LOWI neemt uitsluitend klachten in behandeling waarover de instelling waar de vermoede
schending heeft plaatsgevonden, al een beslissing heeft genomen.
In  kreeg een Leidse klacht uit  die het LOWI in  in
behandeling had, een vervolg. Het LOWI adviseerde het College
van Bestuur de zaak opnieuw te beoordelen, nu in het licht van
de door de VSNU opgestelde Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening. In het verslagjaar oordeelde de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit opnieuw en wederom werd het advies ‘niet-ontvankelijk’ uitgebracht.

Onderzoeksamenwerking
Onderstaande onderzoeksprojecten zijn een selectie als illustratie van de omvangrijke onderzoekssamenwerking van de Leidse
universiteit.
Cross-over congres Neerlandistiek
Op woensdag  januari  vond in Leiden het derde Neerlandistische Cross-over Congres plaats. De term cross-over wil zeggen dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de verschillende

takken van de letterkundige neerlandistiek. Er wordt daarnaast
een oversteek gemaakt naar andere disciplines, zoals filosofie, sociologie en godsdienstwetenschap. De neerlandistiek volgt met
dit congres een trend die al een aantal jaren aan de gang is bij de
geesteswetenschappen. Die is overgewaaid uit de bètawetenschappen en de geneeskunde, waar juist de grensgebieden nieuwe
ontdekkingen opleveren. Gebiedsoverschrijdende samenwerking
is overal aan de orde van de dag en ook NWO heeft over de hele
breedte een sterke voorkeur voor interdisciplinaire projecten.
Sterrenkundeprogramma voor jonge kinderen
De Europese Unie heeft een subsidie van , miljoen euro toegekend aan een internationaal programma van de Leidse emeritus
hoogleraar Sterrenkunde, George Miley. Het programma maakt
zeer jonge kinderen (tussen de vier en tien jaar) in achterstandssituaties enthousiast voor de sterrenkunde. De subsidie, afkomstig uit het e Kaderprogramma van de Europese Unie, is bestemd voor Universe Awareness for Young Children (EUNAWE),
een driejarig project dat educatieve programma’s ondersteunt in
zes landen: Duitsland, Italië, Nederland, Noord-Ierland, Spanje
en Zuid-Afrika. Vanuit de Universiteit Leiden worden diverse activiteiten gecoördineerd, zoals trainingen voor basisschooldocenten en de ontwikkeling van hands on lesmateriaal voor jonge
kinderen. Het internationale UNAWE-programma is opgericht
met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het ministerie van OCW.
Europese studie naar invloed neurowetenschappen
In juni van  is een groot Europees onderzoek van start gegaan
onder leiding van prof.dr. Paul Wouters van het Leids Centrum
voor Wetenschap- en Technologiestudies, samen met prof.dr.ir.
Ale Smidts van de Erasmus Universiteit, naar de invloed van de
neurowetenschappen op economie, marketing en filosofie. NWO
subsidieert het Nederlandse gedeelte van het onderzoek mee.
Projectpartners zijn het Institut Jean Nicod (Parijs), de Universität Mainz (Duitsland), de Said Business School (Oxford) en de
Virtual Knowledge Studio van de KNAW.
Tel Kinrot
Prof.dr. Jürgen Zangenberg (Godsdienstwetenschappen en Archeologie) en zijn collega drs. Stefan Münger van de Universität
Bern in Zwitserland ontvingen een prestigieuze subsidie van
. dollar voor een publicatie over vondsten uit de Vroege IJzertijd, opgegraven bij Tel Kinrot in Israël. De gever is het WhiteLevy Programme for Archaeological Publications, een fonds dat
is ondergebracht bij Harvard University.

Virtual reality
De Europese Commissie is sponsor geworden van een nieuw,
grootschalig project onder de naam Collective Experience of Empathic Data Systems (CEEDS). CEEDS bestrijkt een breed scala
aan specialistische werkterreinen, van archeologie tot neurowetenschap. De archeologie wordt bijvoorbeeld geholpen bij het
doorspitten van grote databestanden, waarbij nieuwe verbanden
kunnen worden gelegd. De coördinatie van CEEDS is in handen
van Goldsmith University in Londen. Er zijn zestien partners bij
betrokken waaronder een team van de Leidse faculteit Archeologie, onder leiding van prof.dr. John Bintliff. CEEDS Leiden ontwikkelt een op virtual reality gebaseerd systeem dat archeologische plaatsen verwerkt in een interactieve presentatie.
Pensioen in beeld
Het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
(Netspar) van de Universiteit Tilburg heeft een onderzoekssubsidie toegekend aan een onderzoeksteam verbonden aan de Afdeling Economie van de Faculteit Rechten. Het betreft het onderzoek ‘Pension Reforms and the Financial Well-Being of Dutch
Elderly Households’. Dat brengt de inkomens- en vermogenspositie van (toekomstige) senioren in kaart. In het project wordt
samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek maakt het mogelijk om te participeren in een omvangrijk internationaal onderzoeksproject van
de OECD en het Allianz Global Institute (AGI) naar de pensioenposities van (toekomstige) gepensioneerden in OECD-landen.
The Hague Institute for Global Justice
Op  juni  is ging de Ridderzaal in Den Haag het The Hague
Institute for Global Justice officieel van start. Hierin participeert
ook de Universiteit Leiden. Het instituut, dat van de grond komt
met een subsidie van ruim  miljoen euro, wil een topinstituut
op het gebied van vrede en recht worden. Madeleine Albright,
voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, is voorzitter van de Adviesraad. Het instituut wil de kennis over recht en
vrede ontwikkelen en verspreiden naar de plaatsen op de wereld
waar juist een gebrek aan die kennis leidt tot politieke, militaire,
sociale en economische instabiliteit en ongelijkheid. Het instituut is het resultaat van samenwerking tussen vele (Haagse) partijen zoals de Carnegie Stichting, Instituut Clingendael, het The

Hague Institute for the Internationalisation of Law, het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit, de
Haagse Hogeschool, het T.M.C. Asser Instituut, het The Hague
Centre for Strategic Studies, de The Hague Conference on Private
International Law en de gemeente Den Haag. Het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft , miljoen
euro uit de FES-gelden gefourneerd als startsubsidie.
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Duurzame energie en voedselvoorziening
Het nationale programma BioSolar Cells met negen kennisinstellingen waaronder de Universiteit Leiden en  bedrijven, wil
de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis versterken voor
de duurzame productie van bio-energie en voedsel door het efficiënter benutten van het biologische proces van fotosynthese, het
natuurlijke systeem waarmee planten zonlicht gebruiken. Het
programma kreeg  miljoen euro van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, NWO, universiteiten en andere
kennisinstellingen, en het bedrijfsleven. De onderzoekers in het
BioSolar Cells-programma zetten in op het vergroten van de efficiëntie van de fotosynthese in planten en micro-organismen, op
artificiële systemen zoals kunstmatige bladeren, en op combinaties daarvan.
Living Lab The Hague
De Europese Unie stelde een subsidie van , miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het Living Lab The Hague.
Via het Living Lab The Hague investeren de Universiteit
Leiden/Faculteit Campus Den Haag en de gemeente in verdere
versterking van de academische kennisinfrastructuur in Den
Haag. In het Living Lab The Hague werken studenten en onderzoekers van de Universiteit Leiden samen met collega’s en vertegenwoordigers van internationale organisaties, bedrijven en
andere Haagse kennisinstellingen en internationale partneruniversiteiten. De samenwerking richt zich op vraagstukken op het
gebied van vrede en recht. Met behulp van moderne ICT-middelen werkt men in de ‘gouden driehoek’ onderwijs/onderzoek/
kennisbenutting op thematische wijze aan studieprojecten en stimulering van de ontwikkeling van clusternetwerken in de
Haagse regio. Jong talent krijgt begeleiding bij de start van eigen
bedrijfjes in de Haagse dienstensector.
Partner in kennis
‘Partner in kennis’ is de titel van het nieuwe beleidsplan voor de
komende vijf jaar van de Universitaire Bibliotheken Leiden
(UBL). Samenwerking is het sleutelwoord. De steeds verdergaande digitalisering heeft tot gevolg dat er voor onderzoekers en

                            

De opgraving bij Tel Kinrot is uitgevoerd in het kader van het
Kinneret Regional Project, opgezet door een consortium bestaande uit de universiteiten van Leiden, Bern, Helsinki en
Mainz.
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studenten steeds meer digitale bronnen beschikbaar komen. Die
handmatig doorzoeken is niet meer mogelijk. De Universiteitsbibliotheek gaat onderzoeksgroepen helpen met de inrichting van
een digitale onderzoeksomgeving die het makkelijk maakt samen
te werken, nationaal en internationaal. Hiertoe werkt de UB
samen met diverse partners in en buiten Nederland, waaronder
Bodleian Library van Oxford, de Bayerische Staatsbibliothek, de
British Library, Princeton University en de Bibliotheca Apostolica Vaticana. De samenwerking betreft onder andere standaardisering, behoud en presentatie van wetenschapsarchieven, prenten en tekeningen, het archiveren van onderzoeksdatabestanden
en het zichtbaar maken van collecties en publicaties.

                            

Leesproblemen
Het Institute of Education Sciences van de Amerikaanse overheid kende een beurs van , miljoen dollar toe aan prof.dr.
Christine Espin en prof.dr. Paul van den Broek (beiden Pedagogische Wetenschappen) samen met prof.dr. Kristen McMaster
(University of Minnesota) voor onderzoek naar leesproblemen.
Uit eerder onderzoek van dit team is gebleken dat kinderen die
moeite hebben met begrip van teksten in te delen zijn in enkele
groepen die elk kampen met een eigen problematiek. Het doel
van dit driejarige project is om specifieke, kleinschalige interventies voor elk van die groepen te ontwikkelen en te testen.

De onderzoekers worden geworven uit verschillende disciplines,
waaronder geschiedenis, archeologie, genetica en sociale antropologie.
NeCEN
Het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN) in
Leiden opende zijn deuren op  oktober . NeCEN geeft wetenschappers en bedrijven toegang tot de meest geavanceerde
cryo-transmissie-elektronenmicroscopen ter wereld. Tien academische partners, lokale en nationale overheden en bedrijven,
werkten samen om dit centrum tot stand te brengen. Met de twee
NeCEN-microscopen kan zo ver worden ingezoomd dat extreem
kleine details als individuele atomen in een virus zichtbaar worden. Dat is een eerste stap om ziektes als tuberculose, malaria en
kanker beter te kunnen begrijpen. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Onderzoekssamenwerking LUMC
Ook hierna een selectie van voorbeelden ter illustratie van de
veelomvattende onderzoekssamenwerking van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De selectie is ook hier niet uitputtend.

Staatssteunrecht
De Europese Commissie kende een subsidie toe aan het project
Application of State Aid Law in National Courts dat de komende
jaren wordt uitgevoerd in het kader van de Leiden Expert Group
on State Aid (LEGSA), in samenwerking met de Universiteit van
Salzburg en de Riga Graduate School of Law. In dit project worden rechters in Nederland, Oostenrijk en Letland getraind in de
toepassing van het Europese staatssteunrecht. LEGSA, ontstaan
in , was aanvankelijk een intern, gespecialiseerd samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden op het terrein van
staatssteun.

Tumoren
De onderzoeksgroep van prof.dr. Clemens Löwik van het LUMC
ontving een subsidie van een half miljoen euro voor onderzoek
naar het zichtbaar maken van tumoren. Deze subsidie wordt toegekend in de projectronde ‘Internationaal Innoveren  voor
opkomende markten’ van Agentschap NL van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het project eindigde in deze projectronde als eerste van vijftien ingediende projecten. Het onderzoek wordt samen met de Nederlandse bedrijven Percuros en Touch Down en het Zuid-Koreaanse bedrijf
Biterials gedaan; deze zijn gespecialiseerd in het maken van nanodeeltjes.

Slavenhandel
De Faculteit Archeologie neemt deel aan een internationaal
onderzoeksnetwerk, gericht op de slavenhandel van de e tot de
e eeuw. Het netwerk, Eurotast, kreeg een Europese subsidie van
, miljoen euro. Eurotast is een nieuw internationaal onderzoeksnetwerk dat tot  de effecten van de trans-Atlantische
slavenhandel van de e tot e eeuw onderzoekt. Vijftien jonge
onderzoekers uit verschillende disciplines krijgen bij de tien
partnerinstellingen van Eurotast een postdoc- of promotieplaats.

Reumaonderzoek
Het LUMC en het Zweedse Karolinska Institutet ontvingen van
het Innovative Medicines Initiative (IMI) een subsidie van 
miljoen euro voor een groot Europees project met als doel
nieuwe therapieën tegen reuma te ontwikkelen. Het project
‘BTCure’ brengt reumaonderzoek van universiteiten en farmaceutische bedrijven samen. Het IMI is een nieuw Europees initiatief dat zich richt op het combineren van universitair en farmaceutisch onderzoek, om zowel ziekteprocessen te leren begrijpen

Gezondheid op latere leeftijd
Met een EU-subsidie van  miljoen euro konden prof.dr. Eline
Slagboom van het LUMC en de Wageningse hoogleraar Bas
Zwaan verder met hun speurtocht naar de wijze waarop vroege
omstandigheden de gezondheid op latere leeftijd kunnen beïnvloeden. Veertien onderzoeksgroepen in de EU en twee bedrijven
participeren in deze samenwerking. De onderzoekers willen kijken wat de latere effecten zijn van bijvoorbeeld ongezonde voeding, maar ook van overgewicht en inactiviteit op jonge leeftijd,
infecties tijdens de zwangerschap en van in vitro fertilisatie
(IVF). Met de EU-subsidie wordt dit onderzoek nu naar een Europees plan getild.
Cystenieren
De Nierstichting heeft een subsidie van , miljoen euro toegewezen aan onderzoek naar een behandeling van erfelijke cystenieren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het
LUMC. Cystenieren zijn een belangrijke oorzaak van nierfalen
bij volwassenen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het
DIPAK-consortium. Hierin werkt het LUMC samen met het
Universitair Medisch Centrum Groningen, het Erasmus MC
Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud
Nijmegen.
Schildklier
De hoogleraren Jacobijn Gussekloo en Rudi Westendorp van het
LUMC kregen samen met buitenlandse collega’s een subsidie van
zes miljoen euro uit het FP-programma van de EU. Hiermee
starten zij een internationaal onderzoeksproject onder ouderen
met een schildklierafwijking. Samengewerkt wordt met experts
in veroudering en hart- en vaatziekten van de universiteiten van
Glasgow, Cork en Bern. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Leyden Academy on Vitality and Ageing.
Endeldarmkanker
Onderzoekers van het LUMC ontvingen een KWF-subsidie van
. euro voor onderzoek naar een nieuwe behandeling van
endeldarmkanker. Doel van deze internationale studie is om na
te gaan of deze nieuwe behandeling een hogere kans op overleving oplevert en minder bijwerkingen voor patiënten. De studie
is een samenwerkingsverband tussen het LUMC, het UMC Groningen, het Karolinksa Institutet en de Uppsala Universitet in
Zweden.

Kwaliteitszorg
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In  is het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) - vastgesteld. Het nieuwe protocol vervangt het eerdere protocol uit
 en 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. In  is het Protocol Onderzoeksbeoordelingen Leiden aangepast aan het nieuwe SEP-protocol. Het protocol
beschrijft de verantwoordelijkheden van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in het beoordelingsproces. Hierin is
tevens geregeld dat de universiteit de commissiesamenstelling
standaard voorlegt aan externe deskundigen ter toetsing van de
onafhankelijkheid en het wetenschappelijk gezag van de commissieleden, en de dekking van expertisegebieden.
Faculteit Geesteswetenschappen
In  zijn de voorbereidingen gestart voor de externe visitatie
die plaatsvindt in . In deze visitatie worden alle onderzoeksinstituten van de faculteit beoordeeld. De visitatie van het instituut Wijsbegeerte wordt landelijk uitgevoerd. De overige instituten worden lokaal beoordeeld. Wel zal, na afloop van de externe
visitatie door de decanen van alle zusterfaculteiten, een uitspraak
worden gedaan over de kwaliteit van het onderzoek in de geesteswetenschappen in Nederland.
In  heeft een tussentijdse evaluatie van het onderzoekinstituut Wijsbegeerte plaatsgevonden, met positief resultaat. In verband met ingezette samenwerking met de afdelingen Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft is
afgezien van een bestuurlijke hantering: het perspectief van het
instituut zal door de samenwerking sterk wijzigen.
Faculteit Archeologie
Ook voor Archeologie zijn de voorbereidingen gestart voor een
externe visitatie in . Deze zal tegelijk plaatsvinden met de externe visitatie van de Faculteit Geesteswetenschappen. De visitatie wordt lokaal uitgevoerd.
Faculteit Sociale Wetenschappen
In  is de externe onderzoeksbeoordeling van het Instituut
Psychologie uitgevoerd. Deze visitatie is landelijk gedaan. De resultaten worden in  verwacht.

                            

als medicijnen te ontwikkelen. De focus van IMI ligt op personalised medicine: medicatie afgestemd op het individu.
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Het Centre for Science and Technology Studies is in  gestart
met een tussentijdse evaluatie. De resultaten worden in  verwacht.
De instituten Bestuurskunde en Politieke Wetenschappen hebben in  een tussentijdse evaluatie van het onderzoek georganiseerd.
Het Instituut Bestuurskunde heeft de resultaten van de zelfstudie
voorgelegd aan twee externe reviewers. Het heeft het onderzoek
geconcentreerd in drie veelbelovende hoofdclusters, Public Sector
Management, European Governance en Comparitive policy analysis. Deze concentratie heeft geleid tot nieuwe onderzoeksbenaderingen en uitbreiding van het internationale netwerk. Het instituut ziet nieuwe uitdagingen als gevolg van de verplaatsing
vanuit Leiden naar Campus Den Haag.
De reviewers hebben de kwaliteit en output van het instituut positief beoordeeld. De succesratio van promovendi is zelfs zeer
goed. In de bestuurlijke hantering is ingegaan op de verdere versterking van de positie in de externe geldstromen, de coherentie
en de organisatie van de researchclusters, en de samenwerkingsmogelijkheden met Rotterdam en Delft. Tevens is gekeken naar
de voorbereiding van de externe visitatie in , waarbij wordt
aangestuurd op een visitatie in landelijk verband.
Het instituut Politieke Wetenschap heeft gebruik gemaakt van
één externe reviewer. Het instituut is succesvol geweest in de externe geldstromen (NWO, ESF); de omvang van de staf is gegroeid waarbij sprake is van vernieuwing en verjonging. Het
onderzoeksprogramma ‘The Institutions of Politics: Design,
Workings, and Implications’ is breed geformuleerd en beoogt
ruimte te bieden aan uiteenlopende interesses van staf en promovendi. Dit is echter ook een kritisch punt; het instituut zoekt derhalve nog een nadere clustering binnen het onderzoek. In de bestuurlijke hantering is dit in perspectief geplaatst.

                            

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Het onderzoek van het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC) en de Sterrewacht is in  extern gevisiteerd in landelijk georganiseerde onderzoeksbeoordelingen. De resultaten
van deze visitaties zijn in  verschenen.
Het LIC is in de beoordelingsperiode sterk verjongd en laat een
reductie in tenured staf zien. Daarentegen is het LIC er in geslaagd het aantal grants en de omvang van contractonderzoek
aanzienlijk uit te breiden. De Sectorplanmiddelen (Sectorplan
Natuurkunde & Scheikunde) worden volgens landelijke afspraak
ingezet in de twee focusgebieden: Theory and Spectroscopy (gericht op duurzame energie) en Chemical Biology (gericht op gezondheid en ziekte). Deze focusgebieden passen in het facultaire

profiel. De scores die de visitatiecommissie noteerde voor de programma’s zijn relatief achtergebleven bij wat mocht worden verwacht. Alles wijst er op dat bij het LIC sprake is van transities en
dat verbeteringen in de organisatie van het onderzoek aan de
orde zijn. De commissie vindt dat het LIC potentieel veel in huis
heeft en heeft verwachtingen van een aantal nieuwe onderzoekers en onlangs gevormde groepen. In de bestuurlijke hantering
is de koers die door het LIC is ingezet herbevestigd.
De visitatiecommissie die de Sterrenkunde in Nederland beoordeelde, oordeelde zeer positief over de prestaties van de Leidse
Sterrewacht en plaatst het Leidse onderzoek bij de tien beste
Astronomy-onderzoekprogramma’s van de wereld. De commissie noemt twee uitdagingen voor de toekomst: het op peil houden van de financiële middelen in deze moeilijke tijden van bezuiniging, en het vergroten van de diversiteit binnen het instituut
(gender balance). In de bestuurlijke hantering is gesproken over
de kansen voor de Sterrewacht om in de toekomst de hoge kwaliteit en voldoende financiering te behouden.
In  heeft de landelijke externe visitatie plaatsgevonden van
het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION).
De resultaten worden in  verwacht.
Het Instituut Biologie Leiden (IBL) heeft in  een tussentijdse
evaluatie uitgevoerd. Ter externe beoordeling is de zelfstudie
voorgelegd aan de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De
commissie constateert dat het instituut door een reorganisatie
een moeilijke periode heeft doorgemaakt. De verhuizing naar het
onderzoeksgebouw Sylvius is erg goed geweest voor het instituut.
Het heeft nu een uitstekend ingericht ‘thuis’ en een duidelijk
onderzoeksprofiel met twee richtingen. In  zijn de resultaten
besproken in een bestuurlijke hantering. Hierbij is ingegaan op
het toekomstperspectief van het instituut en mogelijke strategische samenwerking binnen en buiten de faculteit.
LUMC
In  is het LUMC gestart met de voorbereidingen voor de externe visitatie die plaats zal vinden in het voorjaar van .

Innovatie en kennisvalorisatie

Het Bio Science Park heeft zich verder ontwikkeld.
Economische impact
In  hebben de Universiteit Leiden en het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) de economische impact van het
Leidse onderzoek en de kennisexploitatie van de beide instellingen in kaart laten brengen. Het Schotse bureau BIGGAR Economics heeft uitgezocht wat investeringen in Leids wetenschappelijk onderzoek lokaal, regionaal en landelijk aan economische
impact hebben opgeleverd. BIGGAR Economics concludeerde in
haar rapport dat de twee kennisinstellingen in  landelijk in
totaal een economische impact van , miljard euro en bijna
. banen heeft opgeleverd, op basis van een investering van

ruim  miljoen euro in onderzoek. Dit betekent dat iedere euro
investering in Leids onderzoek , euro aan toegevoegde waarde
oplevert, bijna een verviervoudiging.
De kwantitatieve economische impact van onderzoek en kennisexploitatie van de Universiteit Leiden en het LUMC werd onderverdeeld in vier categorieën:
■ Impact als gevolg van onderzoek van de twee instellingen
■ Impact als gevolg van investeringen in het Leiden Bio Science
Park en omgeving
■ Impact als gevolg van valorisatie van onderzoek, zoals inkomsten uit licenties en spin-offs
■ Impact als gevolg van toerisme, congressen en Leidse musea
Naast de kwantitatieve impact zoals hiervoor beschreven heeft
het onderzoek bij de twee kennisinstellingen ook een kwalitatieve
impact. Hierbij moet gedacht worden aan de sociale en maatschappelijke effecten, zoals de innovatieve producten die op de
markt worden gebracht ten behoeve van de algemene gezondheidszorg en het welzijn van de maatschappij.
Stimulering ondernemerschap onder studenten
HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) is ook een goed
voorbeeld van succesvolle valorisatie dat waarschijnlijk ook na
 wordt voortgezet. Doel is het ondernemerschap onder studenten te stimuleren door extra aandacht in het onderwijs en in
extracurriculaire activiteiten (zie hiervoor de paragraaf HOPEprogramma in het hoofdstuk Onderwijs).

Economische impact van onderzoek en kennisexploitatie van de Universiteit Leiden en het LUMC
Categorie

Bruto Toegevoegde waarde (M€)

Werkgelegenheid (fte’s)

Onderzoek Universiteit en LUMC

711,3

9.293

Leiden Bio Science Park

456,0

6.255

Valorisatie

140,1

1.981

Toerisme
Totaal
Bruto toegevoegde waarde en opgeleverde werkgelegenheid in Nederland per categorie in .
Bron: BiGGAR Economics analysis

9,0

134

1.315,5

17.662

                            

Leiden is een buitengewoon kennisintensieve stad waar sinds enkele decennia veel aandacht wordt besteed aan de commercialisering van wetenschappelijk onderzoek. De Leidse universiteit
liet in  uitzoeken wat dat aan economische impact oplevert
en die blijkt groot te zijn.
Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)
slaagde er in  opnieuw in partners te vinden die kennis commercieel willen uitbaten en/of onderzoek willen financieren. De
activiteiten van LURIS, onderdeel van de Universiteit Leiden, en
ook ondersteunend aan het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), waren ook succesvol in de ondersteuning van Europese
subsidieaanvragen.
Daarnaast heeft de Leidse universiteit nog tal van andere valorisatieactiviteiten ontplooid, waarvan een deel is terug te vinden in
het jaarboek , Impact.
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Leiden University Research and Innovation Services
Sinds  biedt LURIS ondersteuning aan de universiteit en het
LUMC bij de valorisatie, ofwel het naar de maatschappij brengen
van wetenschappelijke kennis, door middel van kennisbescherming en kennisexploitatie (business development) en – alleen
voor de universiteit – door het adviseren en bemiddelen bij het
verwerven van externe financiering voor onderzoek (research
development en consultancy).
Kennisbescherming en kennisexploitatie
LURIS heeft een sterk business development-team dat zich richt
op het screenen en scouten van nieuwe vindingen van de Leidse
universiteit en het LUMC. Vindingen worden geëvalueerd op
drie belangrijke punten: de commerciële potentie, de markt en
de octrooieerbaarheid. Vindingen die op alle drie de onderdelen
positief scoren worden geoctrooieerd en vervolgens gaat LURIS
op zoek naar een of meerdere potentiële partners die in samenwerking met de instituten de vinding verder kunnen ontwikkelen tot een nieuw product. In enkele gevallen is het mogelijk om
ook niet-geoctrooieerde kennis, bijvoorbeeld software, te vermarkten. Het juridische team van LURIS komt vervolgens in
actie om samenwerkingsovereenkomsten en licenties af te sluiten.
In  werden bij de Universiteit Leiden  en bij het LUMC 
nieuwe vindingen gedaan. Voor  vindingen werd octrooi aangevraagd.
Op het gebied van licenties zijn diverse successen geboekt.
■ Een bedrijf in de VS heeft een exclusieve licentie genomen op
een reeks biomarkers die tot nieuwe diagnostische en prognostische kits kunnen leiden voor mensen met hartziekten.
Deze biomarkers zijn onafhankelijke risicovoorspellers van fatale hartaanvallen.
■ Op het gebied van wondgenezing heeft een Zwitsers bedrijf
een licentie genomen op een technologieplatform dat mogelijk
een nieuwe manier voor het toedienen van geneesmiddelen
heeft gevonden. De technologie kan ook een rol kan spelen bij
de genezing van huidwonden als brand- en schaafwonden.
■ Een een internationaal ontwikkelingsbedrijf heeft de technologie voor een alternatieve behandeling van twee soorten hersentumoren geselecteerd als primair investeringsproject om de
technologie te valideren zodat deze makkelijk uitgelicenseerd
kan worden aan grote farmabedrijven;
■ Twee technologieën zijn uitgelicenseerd aan een spin-out van
de universiteit. Deze spin-out is actief op het gebied van biochips. De uitvindingen omvatten een high throughput, early
stage, in vivo drug toxicity screening test.

De LURIS-juristen zijn ook actief geweest bij het opstellen van en
onderhandelen over onderzoekscontracten bij subsidies (nationaal, internationaal en EU) en onderzoekssamenwerking met bedrijven of andere instellingen.
Hard is gewerkt aan de vorming van nieuwe, strategische samenwerkingsverbanden met Franse en Nederlandse investeerders die
bereid zijn te helpen bij de financiering van nieuwe bedrijven.
In  waren twaalf ideeën in onderzoek voor het vermarkten
van kennis door het oprichten van een bedrijf.
Research Development
Het research development-team van LURIS ondersteunt onderzoekers bij de voorbereiding van onderzoeksvoorstellen voor
tweede- en derdegeldstroomfinanciering, het lobbyen voor
nieuwe onderwerpen op de verscheidene onderzoeksagenda’s en
het verwerven van consultancy-opdrachten. Dit omvat ook het
informeren over beleidsontwikkelingen op het gebied van
onderzoeksfinanciering, het onderhouden van netwerken van
overheden en bedrijven en ondersteuning bij de ontwikkeling
van samenwerkingsprojecten tussen universiteit, overheden en
bedrijfsleven.
LURIS wil op deze manier onderzoekers proactief en gericht adviseren. In  wordt dit verder geïntensiveerd door middel van
contactbijeenkomsten met onderzoekers gericht op specifieke
thema’s zoals de Nederlandse topsectoren en het Europese
onderzoeksprogramma Horizon , en de steeds belangrijker
wordende nadruk op de maatschappelijke impact van onderzoek.
In  namen  onderzoekers deel aan trainingen als Research
and funding, Writing an excellent research grant proposal, Summary writing for research proposals en Knowledge utilisation in
NWO Vernieuwingsimpuls applications. Verder zijn workshops
over onderzoeksaanvragen gegeven in twee mastercursussen in
de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Consultancy Services
Een nieuw ingerichte functie van LURIS, Consultancy Services,
heeft dit jaar een grote variatie aan activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd. Dat succes heeft geleid tot het aanbod van consultancyprojecten met één of meerdere disciplines van één of meerdere
faculteiten, attendering van onderzoekers op en deelname in
commerciële tenders, het stimuleren van de bewustwording over
mogelijkheden van consultancy, het coachen van wetenschap-

Europese onderzoeksfinanciering
Het research development team van LURIS ondersteunt actief de
indiening van Europese subsidieaanvragen bij het e Kaderprogramma (KP) dat tot en met  loopt. De Universiteit Leiden
diende in  bij dit programma  aanvragen in, waarvan 
bij de European Research Council (ERC) en  bij het Marie
Curie Programma. Hiervan zijn er tot nu toe dertien gehonoreerd. Veertig zijn nog in behandeling. De dertien goedgekeurde
voorstellen zijn bijna allemaal ERC- en Marie Curie-voorstellen.
Hieronder zijn drie ERC-Advanced grants voor prof.dr. Herman
Overkleeft, prof.dr. Ewine van Dishoeck en prof.dr. Maarten Jansen, en acht Marie Curie-projecten. De gehonoreerde aanvragen
vertegenwoordigden een bedrag van  miljoen euro, de aanvragen die nog in behandeling zijn hebben tenminste een waarde
van  miljoen euro.
Thematisch gerichte samenwerkingsprogramma’s
Op Europees niveau gaat het grootste deel van het geld voor
onderzoek naar de thematisch gerichte samenwerkingsprogramma’s. In  zijn twee Europese samenwerkingsprojecten goedgekeurd waarbij Leiden een van de partners is: het ‘Innovative
Medicine Initiative’-project ter waarde van  miljoen euro van
prof.dr. Bob van de Water van het Leiden/Amsterdam Center for
Drug Research, en het ICT-project ‘Web-enabled and Experience-based Cognitive Robots that Learn Complex Everyday
Manipulation Tasks’, waarbij prof.dr. Bernhard Hommel
(Psychologie) betrokken is.
Leiden Bio Science Park
De Universiteit Leiden is een van de stakeholders van de Leiden
Bio Science Park Foundation, naast het LUMC, de gemeente
Leiden, de provincie Zuid-Holland en de Ondernemersvereniging Bio Science Park. Het doel van de Foundation is om Leiden
Bio Science Park verder te ontwikkelen. Momenteel telt het Park
plm.  bedrijven met in totaal ruim  werknemers. In het gehele Park werken ongeveer . mensen. Het Leiden Bio

Science Park groeit: in  kwamen er zestien nieuwe bedrijven
en organisaties bij. Ook werd de eerste paal geslagen voor het
nieuwe gebouw van het Centre for Human Drug Research
(CHDR).
In april is Bioscience@work van start gegaan, een flexibele talent
pool van process operators en technici voor de (bio-)farmaceutische industrie. Deze mensen zijn schaars en tegelijkertijd is de
vraag ernaar per bedrijf zeer variabel. Door hen een vaste baan
aan te bieden bij de pool, waarbij ze rouleren tussen de deelnemende bedrijven, wordt voorkomen dat kostbaar talent en ervaring verloren gaan. Omdat ook systematische scholing in het
programma is opgenomen nemen hun kennis en kunde permanent toe. Tenslotte is ook nog de financiering van de nieuwe Bio
Simulation Factory voor opleiding, training en bijscholingzekergesteld.
De Leiden Bio Science Park Foundation werkt samen met de
Universiteit Leiden bij het organiseren van publieksevenementen
zoals de Wetenschapsdag (inmiddels Kennisfestival geheten) in
oktober.
Er zijn inmiddels op diverse fronten onderhandelingen gaande
met bedrijven die zich willen vestigen op het Oegstgeester deel
van Leiden Bio Science Park, zodat met de verdere ontwikkeling
daarvan in de nabije toekomst begonnen kan worden.
BioPartner Center Leiden
De startende en jonge bedrijven in het Bio Science Park zijn tegen
de crisistrend in opnieuw gegroeid. De groei betreft omzet, aantal medewerkers en gehuurde vierkante meters. Veel van deze beginnende ondernemingen zijn spin-offs van onderzoek van de
Universiteit Leiden en het LUMC. De startende en jonge bedrijven vormen samen het BioPartner Center Leiden, gevestigd in
twee zogenoemde Incubators: de annex van het Sylvius Laboratorium en een gebouw aan de Niels Bohrweg, beide op het Bio
Science Park Leiden. De bedrijven delen faciliteiten.
In het verslagjaar werd de BioPartner Accelerator geopend en
ook werd de eerste paal geslagen voor een nieuw BioPartner Incubatorgebouw. De Accelerator is bedoeld voor bedrijven die de
Incubator zijn ontgroeid, de zogenoemde tweedegeneratiestarters. De Stichting BioPartner Center Leiden beoogt naast de
dienstverlening en het beschikbaar stellen van ruimten, ontwikkelingsfaciliteiten en middelen aan startende ondernemingen in
de life sciences, ook het bevorderen van groei en vernieuwing van
bedrijven.
BioPartner Center Leiden is in Nederland het grootste bedrijvencentrum voor startende ondernemingen in de ‘rode’ biotechnologie (ontwikkeling van medicijnen en vaccins). Veel van de be-
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pers bij onder meer commerciële onderhandelingen en het oplossen van organisatievraagstukken, en het verhuren van faciliteiten. Juist het samenbrengen van verschillende disciplines in
één pakket wordt zowel door wetenschappers als opdrachtgevers
zeer gewaardeerd. Door actieve ondersteuning vanuit Consultancy Services wordt de drempel verlaagd om in projecten te participeren. Op deze wijze fungeert LURIS als makelaar voor wetenschappers enerzijds en bedrijven, NGO’s en overheden
anderzijds.
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drijven die er ooit startten, zijn uitgegroeid tot serieuze spelers in
de life science-industrie, zoals Crucell, OctoPlus, Galapagos,
Xendo, Millipore en Pharming.

Infrastructuur
Evaluatie uSis
Op verzoek van het College van Bestuur heeft extern bureau
Capgemini een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de projectmatige invoering van het nieuwe studentensysteem uSis. Het
doel van deze evaluatie was tweeledig: inventariseren van de lessons learned voor toekomstige grote projecten en aanbevelingen
voor het alsnog behalen van nog niet gerealiseerde doelstellingen
van het project.
Het evaluatierapport leidde tot een achttal aanbevelingen die
door het College van Bestuur zijn overgenomen en inmiddels tot
verbeteringen in het gebruik van het systeem hebben geleid. Het
gaat hierbij onder meer om verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van uSis (dit loopt nog), versterking van de kennis van
het systeem door (tijdelijke) uitbreiding van het functioneel beheer, uitwisseling van best practices (gerealiseerd), het identificeren van rendabele uitbreidingen van de functionaliteit van uSis
(dit loopt nog) en het harmoniseren van de administratieve processen bij de faculteiten.
LU-card
Eind  is de eerste fase van de implementatie van de Leiden
University Card (LU-card) succesvol afgerond. Ruim .
medewerkers, studenten en gasten zijn nu regelmatige gebruikers
van de kaart. De kaart is ook volledig ingevoerd als toegangspas
voor de Universiteitsbibliotheek en als leenpas voor het lenen van
boeken. In  wordt de LU-card geschikt gemaakt voor de toegangscontrole van een groot aantal universitaire gebouwen en
parkeerterreinen.
Bij de besluitvorming over de LU-Card is steeds het uitgangspunt
geweest dat de kaart voor meerdere toepassingen geschikt
is/wordt. Naast de hiervoor genoemde toepassingen valt dan te
denken aan sportkaart en toegangs- en presentiekaart voor colleges en tentamens.
ICT Meerjarenplan -
Het College van Bestuur heeft eind  het nieuwe ICT Meerjarenplan voor de komende vier jaar vastgesteld. Het plan bevat de
ambities van de universiteit op het terrein van ICT en onderwijs,
onderzoek en bedrijfsvoering. De ambities zijn vertaald naar prioriteiten in de infrastructuur waarbij onder meer aan de orde
komen: de nieuwe campuswerkplek, outsourcing, cloudcompu-

ting, ontwikkelingen op het terrein van personal computing
(‘Bring your own device’, zoals notebook en tablet) en security.
Nieuw onderzoeksinformatiesysteem
De Universiteit Leiden heeft zich, samen met andere universiteiten, NWO, KNAW en een groot aantal hbo-instellingen aangesloten bij de landelijke aanbesteding die moest leiden tot een opvolger van het huidige onderzoeksinformatiesysteem, Metis.
Eind  werd duidelijk dat de aanbesteding was mislukt.
Daarna is op verzoek van het College van Bestuur een traject gestart waarin wordt onderzocht of het onderzoeksinformatiesysteem van het LUMC (Converis) voldoet aan de wensen van de
universiteit.
Betere managementrapportages
Kwantitatieve gegevens over de universitaire processen spelen
een steeds belangrijker rol voor besturen, beleidsmakers en marketingmedewerkers. In de afgelopen planperiode is de vraag naar
kengetallenrapportages sterk gegroeid, met name benchmark-gegevens waarbij de Leidse cijfers worden afgezet tegen die van de
zusterinstellingen in het hoger onderwijs. Faculteiten willen
steeds vaker online gebruik kunnen maken van de meest actuele
gegevens.
Om aan deze wensen tegemoet te komen zijn in  in het kader
van het project E-reports nieuwe online managementrapportages ontwikkeld met behulp van moderne business intelligence
tools, zoals BO en SAP-BW. Inmiddels zijn diverse standaardrapportages op het terrein van financiën, personeel en onderwijs beschikbaar.

Huisvesting en vastgoed
Hoewel de Nederlandse vastgoedmarkt in  verder stagneerde,
beleefde het Vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden opnieuw
een hectisch jaar, waarin enerzijds bij de grotere investeringsprojecten zoals Sterrewacht, Casuariestraat en Anna van Buerenplein (de laatste twee in Den Haag) werd geprofiteerd van de behoefte aan werk in de bouwbranche, maar anderzijds de stagnatie
in de gebiedsontwikkeling een terugloop in de inkomsten veroorzaakte.
Het afgelopen jaar is veel inzet en werkkracht besteed aan een
breed pakket van activiteiten, zoals de contractvorming bij de realisatie van het Anna van Buerenproject en de renovatie van de
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Casuaristraat, de voorbereiding van de nieuwbouw van de eerste
fase van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de renovatie van de Sterrewacht, de indiening en afronding van de Gebruiksvergunningstrajecten, de opstelling van het Meerjaren
Businessplan voor een verantwoord en afgewogen Universitair
Investeringsprogramma, onderzoeken naar de huisvesting van
Geesteswetenschappen, Archeologie en Area Studies, het universitaire parkeerbeleid en het technisch beheer en onderhoud van
de universitaire gebouwen.

                            

Huisvestingsbeleid
In het voorjaar  heeft het College van Bestuur het Meerjarig
Businessplan in het kader van het universitair Huisvestingsplan
voor de komende decennia vastgesteld. De Raad van Toezicht
heeft ingestemd met de voorgestelde investerings- en exploitatieschema’s (leenplafond) in relatie tot de universitaire exploitatie.
Daarnaast heeft het College het universitair parkeerbeleid vastgesteld en is in het kader van het Huurder-Verhuurdermodel besloten tot het inrichten van een universiteitsbreed functionerende zalenpool.
Leidse investeringsprojecten
De eerste fase van het nieuwbouwplan voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vormt voor de jaren -
de kern van het universitaire investeringsplan. In  is zowel het
Voorlopig ontwerp als het Definitief Ontwerp van de eerste fase
afgerond en vastgesteld door het College van Bestuur.
In het voorjaar van  wordt de eerste fase Europees aanbesteed, waarbij op basis van de vigerende planning de oplevering
medio  zal plaatsvinden.
In de zomer van  is de oude Leidse Sterrewacht, geheel in
oude glorie hersteld en gerestaureerd, opgeleverd en op  oktober door staatssecretaris Halbe Zijlstra heropend. De Sterrewacht
is ingericht als algemeen onderwijsgebouw met in het souterrain
een sterrenkundig bezoekerscentrum. Het omringende terrein is
opnieuw ingericht en vormt conform het Belvedèreplan een
ruimtelijke eenheid met de Hortus botanicus.
In mei  werd de tijdelijke huisvesting voor Necen opgeleverd
zodat een begin gemaakt kan worden met de montage en ingebruikstelling van de elektronenmicroscoop.
In Caïro is de herinrichting en renovatie van het Nederlands
Vlaams Instituut, waarvan de Universiteit Leiden het penvoerderschap heeft, met succes afgerond. Het Instituut wordt op  januari  heropend.

Uitbreiding in Den Haag
Ondanks de krappe bouwtijd en de in de winterperiode opgelopen achterstanden werd op  augustus het woongebouw De
Klok opgeleverd ten behoeve van de huisvesting van het tweede
cohort Leiden University College-studenten in Den Haag.
Op  november werd het hoogste punt van het Casuariestraatproject bereikt. Naar verwachting wordt de gecombineerde
restauratie en nieuwbouw in juni  opgeleverd.
Op  februari ondertekenden de universiteit, Fortress projectontwikkeling en de gemeente Den Haag de Intentieovereenkomst met betrekking tot het Anna van Buerenproject voor het
Leiden University College. Vervolgens konden op  oktober de
huurovereenkomsten voor de studentenhuisvesting en de O&Ofaciliteiten, alsmede de huurbegeleidingsovereenkomst worden
ondertekend. Op  december werden de financieringsovereenkomsten door de Collegevoorzitter ondertekend, nadat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hadden ingestemd met
de voorgestelde verplichtingen voor de universiteit. Op  januari
 begint aannemer Volker Wessels de werkzaamheden op het
Anna van Buerenplein. De oplevering van deze uni-locatie voor
het Leiden University College the Hague is voorzien in juli .
Onderhoud en veiligheid
In  is het gebruiksvergunningen- en gebruiksmeldingentraject voor ca.  procent van het universitaire gebouwenbestand
afgerond. Naast de bouwtechnische aanpassingen, met name gericht op de verbetering van bestaande en het aanbrengen van
nieuwe brandscheidingen vanwege verscherpte compartimenteringseisen, genereerde het vernieuwen en aanpassen van de
brandmeld- en ontruimingsinstallaties veel werk.
De Europese aanbesteding van het installatietechnisch onderhoud voor het gehele gebouwenbestand heeft in het voorjaar van
 geleid tot de selectie van een vijftal contractors voor de verschillende disciplines in de Leidse binnenstad en de Leeuwenhoek.
De aanbesteding heeft ten opzicht van de eerdere situatie, waarin
een beperkt aantal main contractors actief waren, een aanzienlijk
financieel voordeel opgeleverd. In samenhang met het aanbestedings- en selectieproces is de technisch beheerorganisatie aangepast, zodat de planning, het toezicht en de controle onder directe
verantwoordelijkheid van Vastgoed zal plaatsvinden.
Gebiedsontwikkeling
Zoals in de inleiding aangegeven zijn de effecten van de kredietcrisis in de gebiedsontwikkeling duidelijk merkbaar. In het verslagjaar was er niet of nauwelijks belangstelling van de markt

Veiligheid, gezondheid en milieu: risicobeheersing
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is vooral een verantwoordelijkheid van faculteiten en expertisecentra. Het College
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De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu vraagt ook om een
adequate informatievoorziening. Naast gerichte voorlichting aan
specifieke doelgroepen, wordt veel algemene informatie over veiligheid, gezondheid en milieu gegeven via de universitaire website. De arbo- en milieumedewerkers van de Faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen, de preventiemedewerkers van het
Universitair Facilitair Bedrijf en de adviseurs van de dienst Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) spannen zich gezamenlijk
in om deze informatie eenduidig, actueel en toegankelijk te
maken.
Wat betreft risicobeheersing, gericht op het voorkomen van incidenten en ongevallen, is in  een actie uitgevoerd om het gebruik van het e-learningprogramma voor docenten te verbeteren. De regeling Bedrijfshulpverlening is herzien en door het
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Studentenhuisvesting
Naast de tijdige oplevering van De Klok in Den Haag met 
wooneenheden zijn in Leiden de studentenflats aan de Wassenaarseweg van wooncorporatie DUWO, met in totaal  eenheden, opgeleverd. De verhuizing van de studenten uit de tijdelijke
eenheden op Nieuw Rhijngeest Zuid naar de Wassenaarseweg is
inmiddels in volle gang en deels afgerond.
Met de gemeente Oegstgeest is inmiddels overeenstemming bereikt om de tijdelijke units op Nieuw Rhijngeest Zuid onder de
leegstandswet nog tot medio  door te exploiteren.
Begin  heeft de gemeente Leiden de selectie afgerond van een
ontwikkelaar/exploitant voor de ontwikkeling van de ongeveer
 eenheden op het Lammenschanspark. Het is een combinatie van Vormbouw, Syntrus en DUWO geworden. De plannen
zijn inmiddels in voorbereiding en worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

van Bestuur ziet erop toe dat deze zorg is gewaarborgd in de
vorm van een plan-do-check-act-cyclus, bestaande uit risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), plannen van aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrapportages en directiebeoordelingen.
De afdeling Veiligheid, 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 alleen hun verplichtingen nakomen, maar ook proactief
werken aan goede arbeidsomstandigheden. Een scoresysteem
toont de vooruitgang in de loop van een aantal jaren op de
onderdelen van de plan-do-check-act-cyclus, waarbij per onderdeel maximaal drie punten kunnen worden behaald.

Score plan-do-check-act cyclus

voor de kantoor- en woningbouwlocaties op de universitaire
ontwikkelingslocaties. Ook voor leeggekomen en af te stoten
panden, zoals het Overweteringterrein (Boerhaaveterrein) is de
interesse zeer beperkt. Hierbij zij opgemerkt dat er bij een aantal
locaties, zoals de Sterrenwachtlaan, de Kop van Leeuwenhoek en
de Entreelocatie ook andere factoren spelen die uitgiftes of verkoop vooralsnog niet mogelijk maken. Concreet in voorbereiding zijn de uitgifte op de locatie Nieuw Rhijngeest Zuid aan
Avery Denisson, de verkoop van oud-Anatomie aan de Stichting
Boerhaave en de mogelijke verkoop van oud-Pathologie aan de
Hogeschool Leiden.
Voor verdere realisatie van de hoofdinfrastructuur van onder andere het Leiden Bio Science Park wordt de universiteit op het niveau van de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeentes
geconfronteerd met diverse ontwikkelingen.
Aangaande de Rijn Gouwelijn lijkt de keuze aan de oostzijde te
vallen op intensivering van de dienstregeling en verbetering van
de railinfrastructuur en stations. Aan de westzijde lijkt gekozen
te gaan worden voor een busoplossing tussen Katwijk en Leiden
Centraal.
Het door Rijkswaterstaat en de provincie ontwikkelde knooppunt A/N lijkt vooralsnog de ontwikkeling van het Leiden
Bio Science Park alleen maar verder te blokkeren. Overleg met de
provincie, betrokken gemeentes en zonodig met ministeries zal
een oplossing moeten brengen.
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College van Bestuur opnieuw vastgesteld. Er is een audit uitgevoerd naar het functioneren van de decentrale bedrijfshulpverleningsorganisaties, waarbij is geconstateerd dat vrijwel alle organisatieonderdelen op professioneel niveau functioneren.
Ondanks alle preventieve maatregelen heeft in  één ongeval
geleid tot ernstig letsel met verzuim, waarbij de Arbeidsinspectie
is ingeschakeld. Daarbij heeft de Arbeidsinspectie vastgesteld dat
de universitaire voorschriften en arbeidsomstandigheden op
orde waren.

                            

Studenten
De universiteit besteedt ook aandacht aan specifieke aspecten 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 van Bestuur opnieuw gesproken met besturen van verenigingen om de bewustwording op het punt van de veiligheid te
bevorderen. Voor studenten worden ook preventieve acties
ondernomen, zoals voorlichting tijdens de introductieperiode,
vaccinaties bij werk in de gezondheidszorg en gezondheidsadvisering bij stages in het buitenland. Studenten die naar het buitenland gaan (voor werk, studie of vakantie) kunnen bij de afdeling
VGM terecht voor vaccinaties en gezondheidsadvies.
Crisisorganisatie
De evaluaties van de centrale crisisorganisatie tonen aan dat de
Universiteit Leiden goed is voorbereid op calamiteiten. Om dit
hoge niveau te kunnen handhaven is in  uitvoerig onderzocht
hoe de opleidings- en trainingsmethode voor de leden van het
centrale crisisteam en de incidententeams bij faculteiten en centrale diensten kan worden vernieuwd. In  wordt de nieuwe
opleiding- en trainingmethode van het Centraal crisisteam geëffectueerd. De ‘Regeling Crisisbeheersing’ is in  geëvalueerd.
Dit resulteert in  in een crisismanagementplan.
Beheersing van risico’s uit het verleden
Asbest is in het verleden veel gebruikt als brandwerend materiaal. Nadat de kankerverwekkende eigenschappen van asbest bekend werden, 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 bouwkundige en infrastructurele werken komen medewerkers nog
steeds incidenteel asbest tegen.
In  is de registratie van al het aanwezige gebonden asbest
voortgezet. Voor alle locaties waar asbest voorkomt, zijn in
samenwerking met het expertisecentrum Vastgoed beheerproto-

collen ontwikkeld. Daarnaast zijn de medische dossiers van alle
medewerkers die in het verleden zijn blootgesteld, aangevuld met
de resultaten van interviews die met hen zijn gehouden en alle
bekende blootstellingsgegevens. De dossiers worden na beëindiging van het dienstverband met de universiteit nog veertig jaar
bewaard.
Maatschappelijke aspecten van bedrijfsvoering
De Universiteit Leiden is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Dit blijkt onder meer uit zorgvuldige
omgang met vergunningen die nodig zijn bij risicovolle handelingen met gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodificeerde
organismen en proefdieren. Het maatschappelijk bewustzijn van
de Universiteit Leiden is ook zichtbaar in het milieubeleid. Hierin
zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor duurzame inkoop, energiebesparing, afname van de CO-emissie en duurzame nieuwbouw.
Vergunningen
De Universiteit Leiden heeft, samen met het LUMC, een Kernenergiewetvergunning. De algemeen coördinerend stralingsdeskundige stelt jaarlijks een verplicht Rapport Stralingsbescherming op voor de vergunninghouder (College van Bestuur) en de
overheidsinstanties die betrokken zijn bij de verlening en de
handhaving van deze vergunning. De universiteit heeft verder
een groot aantal vergunningen in het kader van de biologische
veiligheid en het ‘Besluit Genetisch gemodificeerde organismen’
(GGO). De vergunningen en het interne toezicht op GGO-werk
door de biologische veiligheidsfunctionaris garanderen een veilige werk- en woonomgeving.
Ook de omgang met proefdieren vraagt om grote zorgvuldigheid. Wetenschappelijk onderzoek maakt het soms noodzakelijk
om proefdieren te gebruiken, maar dierexperimenten worden
uitsluitend uitgevoerd nadat duidelijk is gebleken dat er geen
mogelijkheden bestaan voor vervanging, vermindering of verfijning. Pas nadat de aanvragen wetenschappelijk zijn getoetst en de
Dierexperimentencommissie de onderzoeksplannen ethisch
aanvaardbaar heeft verklaard, mogen zij worden uitgevoerd. In
 heeft de Dierexperimentencommissie van de Universiteit
Leiden (UDEC) over  nieuwe aanvragen adviezen uitgebracht.
De universiteit rapporteert over dierproeven in een openbaar
jaarverslag van de Dierexperimentencommissie, en door middel
van de rapportage van de gegevens over dierproeven en proefdieren aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Milieubeleid
De Universiteit Leiden heeft haar milieubeleid vastgelegd in de
door het College van Bestuur vastgestelde Milieunota -.
De uitvoering van de acties worden gevolgd in een centrale plando-check-act-cyclus.
Energie
De Universiteit Leiden heeft een Energiekwaliteitscyclus waarmee energiebesparing structureel in het bedrijfsproces is geborgd. Met deze cyclus wordt continu gestreefd naar verbetering.
Om hem goed te laten functioneren zijn ook organisatorische afspraken gemaakt en verantwoordelijkheden vastgesteld.
De Universiteit Leiden heeft de MeerJarenafspraken Energie
- (MJA ) ondertekend. Enerzijds om energieverplichtingen te verantwoorden tegenover het bevoegd gezag maar ook
voor kennisuitwisseling en innovatieve interactie binnen de universitaire branche.
Zorgvuldig energiegebruik is van groot belang om bij de stijgende energieprijzen te zorgen voor een stabiele financiële basis.
Doelstelling is  procent per jaar energie te besparen in de periode  tot . Het gaat hierbij om vermindering van het
elektriciteitsverbruik en het aardgasverbruik. In  was het
elektriciteitsverbruik , miljoen kWh en het aardgasverbruik
, miljoen Nm³.

Afname CO-emissie
Sinds  wordt  procent groene stroom ingekocht waarmee
de CO-emissie  procent is gedaald. De stroom wordt door waterkracht opgewekt. Kenmerken zijn: geen nadelige gevolgen
voor de wereldeconomie, geen nadelig milieueffect, CO-vrij en
budgettair vriendelijk.
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Duurzame nieuwbouw
Een groot deel van de energiebesparing wordt bereikt door de
grootschalige duurzame bouw van een nieuwe bètafaculteit. Met
specialistisch onderzoek is bepaald of voor deze nieuwbouw
energie kan worden gebruikt uit natuurlijke bronnen (geothermie). Dit bleek niet haalbaar. Wel wordt de bestaande natuurlijke
energiebron warmte-koudeopslag (WKO) verder uitgebreid. De
ambitie is om deze faculteit zo duurzaam te bouwen dat deze
circa  procent onder de wettelijke energieprestatie-eis blijft.
Speciale experts zorgen ervoor dat de bouw gecertificeerd kan
worden volgens de norm BREEAM-NL met een minimale score
van  procent ofwel very good.
Duurzaam inkopen
Het hoger onderwijs heeft in  een ‘Convenant Duurzaam inkopen’ afgesloten met het ministerie van VROM. Daarbij was het
doel om uiterlijk  voor  procent van de aankopen en in-
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vesteringen duurzaam in te kopen. Door middel van een monitor wordt elke twee jaar de voortgang getoetst. Bij de laatste monitor () heeft de universiteit een percentage van  procent
gescoord. Universitaire Inkoop Leiden heeft alle Europese aanbestedingen die in  zijn afgerond duurzaam ingekocht. Een van
de projecten was het verwijderen van afval dat sinds mei  bij
alle faculteiten centraal wordt afgevoerd. Dit heeft het aantal vervoersbewegingen verminderd en biedt ook inzicht in de hoeveelheden afgevoerd afval.

Personeel

Omvang en opbouw personeelsbestand
Het aantal medewerkers is licht gegroeid naar  fte (exclusief
verbonden partijen).
Beheersing overhead
Naast de bestuursafspraken met de faculteiten zijn in het kader van
het project Beheersing Kosten Infrastructuur (BKI) afspraken gemaakt met ondersteunende diensten over de omvang en de flexibilisering van hun personeelsformaties. Op grond hiervan is voor
elke ondersteunende dienst vastgelegd wat de toegestane formatie
is en welke verhouding tussen vast en tijdelijk personeel moet worden aangehouden. Op deze wijze kan in de personeelsplanning
eenvoudiger ingespeeld worden op toekomstige (externe) ontwikkelingen, zonder de directe noodzaak van reorganisatie.
Het project Beheersing Kosten Infrastructuur (BKI) is daarmee
in  afgrond. In  heeft onderzoeksbureau Berenschot de
omvang van de overhead van de universiteiten onderzocht. Uit
dit onderzoek is gebleken dat, gemeten als percentage van de totale uitgaven, de Universiteit Leiden de laagste overheadkosten
heeft van de Nederlandse universiteiten.
Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de
bedrijfsvoering
In het kader van mobiliteit, loopbaanbeleid en personeelsplanning zijn in  afspraken gemaakt over een sterkere sturing op
mobiliteit in de bedrijfsvoeringskolommen. Onderdeel daarvan

is een beperking van de verblijfsduur binnen een aantal functies,
in combinatie met een vergroting van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In  is verder een onderzoek gedaan
waarbij de bezetting van de universitaire P&O-kolom in kaart is
gebracht en afspraken zijn gemaakt over het sturen op in- en externe mobiliteit. Komende tijd worden ook de overige bedrijfsvoeringskolommen in kaart gebracht.
In  is een traineeprogramma gestart in de bedrijfsvoering van
de universiteit. Hierbij wordt een aantal recentelijk afgestudeerden de mogelijkheid geboden om gedurende twee jaar als trainee
ervaring op te doen op verschillende werkvelden van de universiteit, zowel bij het Bestuursbureau als bij de faculteiten. Daarbij
worden de trainees ondersteund met een uitgebreid begeleidings- en opleidingsprogramma.
Docentprofessionalisering
De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) heeft in  een sterke
impuls gekregen. Alle docenten uit de doelgroep die sedert de invoering van de BKO in dienst zijn getreden hebben het certificaat
behaald of volgen inmiddels een BKO-traject. Met ingang van
 is de BKO-verplichting uitgebreid naar zittend personeel dat
wordt bevorderd en eind  is besloten dat BKO zal worden uitgebreid naar alle zittende docenten die tot de doelgroep behoren.
Om het onderwijs beter te kunnen monitoren maakt de kwaliteit
van het gegeven onderwijs m.i.v.  verplicht onderdeel uit van
het Resultaat- en ontwikkelingsgesprek met docenten. Eind 
hadden  medewerkers het BKO-certificaat behaald en volgden
 medewerkers het traject. Vanuit de gedachte dat al het onderwijs van goede kwaliteit dient te zijn, is in  tevens een cursus
didactische basisvaardigheden gestart voor beginnend onderwijsgevenden die niet onder de BKO-verplichting vallen of nog
aan het begin van het traject staan.
R&O-gesprekken
Het jaarlijks Resultaat- en ontwikkelingsgesprek is een belangrijk
instrument van het personeelsmanagement en onderdeel van de
kwaliteitscyclus. Sinds de invoering is een stijgende lijn te zien in
het aantal gehouden gesprekken, zowel met wetenschappers als
met ondersteunend personeel. Deze lijn heeft zich ook doorgezet
in het verslagjaar. Daarnaast is ook in  ingezet op een verdere
bewaking en versterking van de kwaliteit van de gesprekken.
Daartoe is in  een onderzoek naar de kwaliteit gedaan. In 
wordt dat herhaald.

                            

Personeelsbeleid
Het kader voor het personeelsbeleid is het HRM-beleidsplan
- dat in  is vastgesteld. In dit plan worden de doelstellingen uit het instellingsplan Inspiratie en Groei vertaald naar
de HR-strategie voor de komende vijf jaar. Er zijn vijf hoofdthema’s benoemd:
■ Klimaat voor excellentie;
■ Personele planning, waarbij de komende jaren een zwaarder
accent komt te liggen op de sturing op gewenste en gerealiseerde aantallen medewerkers;
■ Aantrekken en ontwikkelen van talent;
■ Prestatienormen, beoordelen en belonen, waarbij beleidsmatig de koppeling versterkt wordt tussen gewenste prestaties, beoordelen en belonen;
■ Een efficiënte supportstructuur, waarbij de personele functie
in de ondersteunende rol centraal staat.
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Personeel in dienst
Fte

Personen*

Index in fte (=)

2007

1124,8

1412

2008

1131,7

1412

100,6

2009

1121,1

1371

99,7

2010

1107,3

1347

98,5

2011

1098,3

1357

97,7

2007

589,2

623

2008

585,6

617

99,4

2009

588,9

617

100,0

2010

602,7

634

102,3

2011

639,8

668

108,6

2007

342,2

445

2008

339,2

445

99,1

2009

346,6

464

101,3

2010

327,6

434

95,7

2011

309,1

417

90,3

2007

1126,1

1442

2008

1095,9

1393

97,3

2009

1093,3

1365

97,1

2010

1080,6

1340

96,0

2011

1098,9

1355

97,6

2007

39,9

155

2008

32,1

138

80,3

2009

35,1

151

88,1

2010

35,3

137

88,4

2011

31,6

115

79,2

Wp (excl.promovendi)

Promovendi (inclusief Phd fellows die 50% van hun aanstelling onderwijs geven)

Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

                            

Obp (excl. student-assistenten en de functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning)

Student-assistenten

* Bij de totaaltellingen in personen zijn dubbeltellingen geëlimineerd
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Vervolg Personeel in Dienst
Totaal

Fte

Personen*

Index in fte (=)

2007

3222,2

4015

2008

3184,5

3938

98,8

2009

3185,0

3926

98,8

2010

3153,5

3855

97,9

2011

3177,8

3862

98,6

Personeel in dienst (fte). Exclusief LUMC
3.500
3.000
2.500
2.000
OBP
35%

1.500

WP inclusief
promovendi
55%

1.000
500






Student-assistenten
Ondersteunend personeel





UD
11%

UHD
4%
Hoogleraar
7%

Overig WP
13%

Promovendi
20%

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Promovendi
Wetenschappelijk personeel

                            

0

O&Oondersteuning
10%
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Talent naar de top
In  zijn de inspanningen onverminderd gericht geweest op
verdere vergroting van het aandeel vrouwen in topfuncties.
Daarmee zijn de bij de tekening van het charter ‘Talent naar de
top’ in  geformuleerde doelen ook dit jaar weer dichterbij gekomen. Het aantal vrouwen in wetenschappelijke topfuncties is
ten opzichte van  wederom gegroeid, nu met  procent. Ook
bij de obp-functies was er een stijging, naar ruim  procent. In
de subtop van beide categorieën is eveneens een toename zichtbaar. Hoewel dit positieve ontwikkelingen zijn, is het einddoel
echter nog niet bereikt. Daarom blijft ‘Talent naar de top’ ook de
komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

                            

E-HRM
In het kader van de verdere uitbreiding van E-HRM is in  het
‘Keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ digitaal beschikbaar gemaakt
in het medewerkersportal. Dat heeft geleid tot een belangrijke efficiencyverbetering. De komende tijd zal E-HRM verder worden
uitgebreid. De afgelopen jaren is een goed begin gemaakt met de
inrichting van self service-diensten via de website. Voor medewerkers is een self service portal beschikbaar gekomen voor afhandeling van facturen, verlofregistratie, tijdregistratie en het indienen van reisdeclaraties. Het project E-HRM resulteert in een
aanzienlijke reductie van papiergebruik en postverkeer, en draagt
op die manier ook bij aan een vermindering van de milieubelasting.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De Universiteit Leiden heeft als vooraanstaande researchuniversiteit en als grote werkgever in de Leidse regio een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit kader is in
 de langjarige samenwerking met De Zijlbedrijven (DZB) gecontinueerd en was een aanzienlijk aantal medewerkers (circa 
fte) van DZB bij de universiteit werkzaam. Sinds  participeert de Universiteit Leiden in het Scolars at Risk-project, een
internationaal netwerk dat bedreigde wetenschappers mogelijkheden biedt hun werk voort te zetten. De Universiteit Leiden
streeft ernaar minstens één vluchteling per jaar een plek te geven
in de organisatie. In  zijn via dit project twee wetenschappers
tijdelijk in Leiden aan het werk gegaan. Verder helpen universitaire medewerkers en studenten via de Stichting Present Leidenaren die hulp nodig hebben in kortdurende projecten. In 
hebben  Leidse studenten zich in  projecten ingezet voor de
Stichting Present.

Serious Request 
Het Glazen Huis van radio FM stond dit jaar met de actie This
one’s for mama in Leiden. Ook studenten en medewerkers van de
Universiteit Leiden hebben een bijdrage geleverd aan de actie,
bijvoorbeeld door het houden van een collegemarathon, het doneren van (een deel van) het kerstpakket, maar ook door als vrijwilliger in de organisatie van het Glazen Huis mee te werken. Het
Universitair Facilitair Bedrijf heeft Serious Request-maaltijden
verkocht en verschillende verenigingen van het Universitair
Sportcentrum hebben succesvolle, sportieve inzamelingsacties
gehouden.
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
In  is het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden iets opgelopen maar nog steeds laag, zowel in vergelijking met andere universiteiten als in vergelijking met andere bedrijfstakken. In de periode  t/m  schommelde het verzuimpercentage rond de
, procent. In  is het opgelopen naar , procent.
Vanaf  daalde jaarlijks het aantal langdurig zieken. In de
jaren  t/m  stabiliseerde het zich rond de  per 
medewerkers. In  is voor het eerst weer een stijging te zien en
waren er per  medewerkers  langer dan een jaar ziek.
In  is bij het Bestuursbureau een proefproject afgerond waarbij er bij verzuim duidelijkere afspraken waren over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Het idee is hierbij
om direct in de beginperiode van het verzuim vlot tot reïntegratie-initiatieven te komen zonder onnodig te medicaliseren. In
mei  is bij de Faculteit Sociale Wetenschappen eenzelfde
proefproject gestart. Leidinggevenden worden hierbij ondersteund met trainingen. De communicatie van de betrokken adviseur is bij een moeilijke verzuimsituatie een kritische factor. In
de proefprojecten wordt hieraan aandacht besteed. Door vanuit
de huidige visie op verzuim de begeleiding te verbeteren kan de
stijgende tendens worden doorbroken.

Langdurig zieken per  medewerkers
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Financiën
Inleiding

Financieel beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële resultaten van
 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 euro
(:  miljoen), voornamelijk door een toename van de
opbrengst van werken voor derden (tweede- en derdegeldstroomonderzoek, contractonderwijs) met  miljoen en een
stijging van de rijksbijdrage met  miljoen. De overige baten
waren in   miljoen hoger. De stijging van de opbrengst van
werken voor derden hangt samen met de groei van contractonderzoek voor met name NWO (Vernieuwingsimpuls) en
internationale organisaties (EU/ERC). Daarbij was in 
sprake van een éénmalige EU-subsidie van  miljoen voor de
aanschaf van een elektronenmicroscoop voor het Netherlands
Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN).
■ De lasten namen met  miljoen toe tot  miljoen euro (:
 miljoen). De personeelslasten zijn toegenomen met  miljoen. De stijging vond voornamelijk plaats door groei van de
salarislasten bij de Faculteit Geneeskunde (LUMC). De materiële lasten zijn gestegen met  miljoen, voornamelijk als gevolg van de afschrijvingslasten van wetenschappelijke apparatuur door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Daarnaast is sprake van een dotatie van  miljoen aan een
voorziening voor de verwijdering van asbest uit gebouwen die
gesloopt gaan worden.
■ Het resultaat  komt, inclusief het saldo van de financiële
baten en lasten en na verwerking van het aandeel derden
(LUMC), uit op  miljoen euro positief.
■ Het totaal aan activa steeg naar  miljoen (:  miljoen),
met name door een toename van de liquide middelen (+
miljoen).
Het positieve resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermogen,
dat toenam naar  miljoen euro (:  miljoen). De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op totaal vermogen) steeg
daardoor naar  procent ultimo  (ultimo :  procent).

Het financieel beleid van de Universiteit Leiden is gericht op een
blijvend evenwicht tussen de baten en de lasten van de universiteit. Het eigen vermogen moet op peil worden gehouden, zodat
er ruimte is om toekomstige risico’s te kunnen opvangen en om
investeringen in huisvesting te financieren. Op de korte termijn
zorgen de maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord voor een verlaging van de voor onderwijs en onderzoek
beschikbare middelen. Op langere termijn dient in de exploitatie
rekening te worden gehouden met een stijging van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de huisvesting (afschrijving en rente).
Het College van Bestuur stuurt daarom bij het opstellen van Kadernota en begroting 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 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 tekort worden
ingediend. Als de reserve van een faculteit door een gerealiseerd
tekort daalt onder de beoogde omvang van  procent van de jaarlijkse baten, wordt de faculteit geacht deze in enkele 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 versterken. Gezien de economische crisis wordt zorgvuldig omgegaan met investeringen voorafgaand aan gronduitgifte. Zolang
niet zeker is hoeveel belangstelling er is voor uit te geven grond,
zal de investering in het bouwrijp maken van de grond worden
getemporiseerd.
Het College zorgt verder voor de nodige ruimte in de allocatie
om nieuwe ontwikkelingen te kunnen opvangen zonder direct
gevolg voor het netto-resultaat.

Realisatie  (geconsolideerd)
Van  tot  hebben ombuigingen ter grootte van  miljoen in het kader van het programma ‘Naar een Nieuw Financieel Perspectief ’ bij de faculteiten en vooral ook bij de niet-primaire processen geleid tot een exploitatie met positieve
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resultaten. De positieve resultaten zijn benut om de in  en
 sterk gedaalde vermogenspositie te herstellen, zodat de
voorgenomen investeringen in vastgoed de komende jaren gefinancierd kunnen worden.
Het succes in het verwerven van externe (onderzoeks)middelen
heeft zich in  voortgezet. In de periode - zijn de
baten uit onderzoek voor derden gestegen van , procent van
de baten ( miljoen) naar , procent ( miljoen) in .

Het gerealiseerde resultaat kwam uit op , miljoen. Gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten en het aandeel van derden
komt het resultaat uit op , miljoen euro positief.
Dotaties aan (nieuwe) voorzieningen komen jaarlijks voor, en
worden daarom tot de reguliere bedrijfsvoering gerekend.

Resultaat  (geconsolideerd)
(x M€)



 (begroot)

 (realisatie)

Resultaat (geconsolideerd)

21,6

18,9

19,7

Compensatie bachelor-masterstelsel

-7,3

0,0

0,0

Resultaat uitgifte kavels

-0,3

-4,0

-1,1

Resultaat effectenportefeuille

-0,7

0,0

0,7

0

0,0

5,2

13,3

14,9

24,5

Financieringsactiviteiten (swap)
Resultaat reguliere bedrijfsvoering (exclusief LUMC)

Netto resultaat 
(x M€)
Totaal baten

                            

Waarvan werk voor derden











413,3

439,3

477,8

494,0

514,7

112,7

125,1

135,2

149,7

163,6

Lasten

424,3

450,2

462,8

473,2

488,5

Netto resultaat

-11,4

-15,7

18,3

21,6

19,7

Groepsvermogen

96,4

80,7

99,0

120,6

140,3

Totaal vermogen

288,6

313,1

348,2

377,4

413,8

Solvabiliteitsratio

33,3

25,7

28,4

32,0

33,9

27,3%

28,5%

28,3%

30,3%

31,8%

Aandeel werk voor derden in baten

Vergelijking begroting en realisatie 
(enkelvoudig)
In onderstaande tabel wordt de realisatie  (enkelvoudig) vergeleken met de begroting . De begroting is eind  vastgesteld door het College van Bestuur. In deze cijfers zijn niet begrepen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het LUMC en de baten en lasten van de verbonden
partijen (Beheerstichting, LEH BV).
Baten
De Leidse universiteit heeft in  een totaal van , miljoen
euro aan baten gerealiseerd. Dit is , miljoen meer dan begroot,
als volgt te specificeren:

■

■

■

De rijksbijdrage OCW bedroeg in  , miljoen. Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt , miljoen. Dit
verschil wordt vooral veroorzaakt door de in  toegekende
indexatie voor pensioenlasten ( miljoen). Daarnaast zijn hogere baten gerealiseerd uit OCW-doelsubsidies dan begroot.
De collegegelden komen , miljoen hoger uit, als gevolg van
een toename van het aantal studenten en een hoger (instellings)collegegeld.
De stijging van de baten uit werk in opdracht voor derden met
, miljoen komt hoofdzakelijk voort uit een succesvol beroep
op nationale en internationale subsidies (resp. NWO en EU),
waaronder een éénmalige bate van , miljoen als bijdrage in
de aanschaf van een elektronenmicroscoop.
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Vergelijking begroting en realisatie  (enkelvoudig)
(x M€)



Begroting 



Baten
Rijksbijdragen OCW

283,3

281,6

280,1

Collegegelden

36,4

34,9

34,5

Baten werk in opdracht van derden

90,9

83,2

79,0

Overige baten

28,3

Totaal baten

32,7
438,9

25,6
432,4

419,2

Personeelslasten

227,6

222,2

226,9

Afschrijvingen

37,4

36,1

27,9

Huisvestingslasten

32,6

32,5

29,7

Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

115,3

121,1

112,3

412,9

411,9

396,8

26,0

20,5

22,4

Financiële baten en lasten

-6,0

-1,9

-1,9

Resultaat

20,0

18,6

20,5

Resultaat deelnemingen
Nettoresultaat

0,4

0,3

0,3

20,4

18,9

20,8

                            

Lasten
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■

De daling van de overige baten met , miljoen wordt vooral
veroorzaakt door uitstel van de verkoop van kavels en een gebouw.

Lasten
De lasten bedragen in  , miljoen. Dit is  miljoen hoger
dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting zijn als
volgt:
■ De personeelslasten zijn , miljoen hoger dan begroot, vooral
als gevolg van een stijging van de inhuur van derden (, miljoen). Uit een analyse van deze post blijkt dat de kosten voor
de inhuur van derden in de begroting  vooral zijn geraamd
onder de overige lasten.
■ De afschrijvingslasten zijn in  , miljoen hoger dan was
begroot, vooral als gevolg van de aanschaf (en gelijktijdige afschrijving) van wetenschappelijke apparatuur.
■ De huisvestingslasten zijn , miljoen hoger dan begroot. Aan
de asbestvoorziening is een bedrag van , miljoen toegevoegd
vanwege de verwijdering van asbest uit gebouwen die gesloopt
worden. Door uitstel van de verkoop van kavels en een gebouw
vervalt de geraamde afwaardering van deze verkoop (, miljoen).
■ De overige lasten zijn , miljoen lager dan begroot. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de wijze waarop de inhuur
van derden in de begroting  is opgenomen (zie: Personeelslasten) en leidt per saldo niet tot een beter exploitatieresultaat.

                            

Financiële baten en lasten
In de begroting  was voor de financiële baten en lasten een
bedrag van , miljoen negatief opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van  miljoen negatief als gevolg van de lagere waardering
van de in  afgesloten renteswap (-/- , miljoen).

Specificatie resultaat naar eenheid
(x k€)

1 Allocatieresultaat *

[  ]
Realisatie 

Begroting 

Realisatie 

Verschil begrotingrealisatie 

18.522

14.000

10.423

-3.577

2 Faculteiten en instituten
Archeologie
Geesteswetenschappen
Rechtsgeleerdheid

-65

0

113

113

-698

178

2.270

2.092

2.418

541

1.986

1.444

Sociale Wetenschappen

371

0

3.306

3.306

Wiskunde & Natuurwetenschappen

-48

0

1.873

1.873

0

0

51

51

Centrum voor Milieuwetenschappen
ICLON

-73

6

90-

-96

17

4

166-

-170

IIAS

240

31

185

154

Nationaal Herbarium

119

0

192

191

1

0

5

5

2.282

760

9.723

8.963

25

0

473

473
59

Campus Den Haag

Hortus Botanicus
Totaal

Bestuursbureau
Student- en Onderwijszaken

-230

0

59

Vastgoed

29

0

55

55

Universiteitsbibliotheek

92

0

336

336

ISSC

799

0

231

231

Universitair Facilitair Bedrijf

183

167

735

568

LURIS

3

0

89

89

Totaal

901

167

1.978

1.811

* Inclusief resultaat Libertatis Ergo Holding BV

                            

3 Ondersteunende diensten

[  ]

(x k€)

Realisatie 

Begroting 

Realisatie 

Verschil begrotingrealisatie 

4 Werkbudgetten
Bestuurskosten

137

0

148

148

Bedrijfsvoering

501

0

132

132

Automatisering

-3.969

0

618

618

Onderzoek & Onderwijs

327

-26

578

604

Strategische Communcatie & Marketing

137

0

7-

-7

197

0

52

52

Huisvesting

Student- en Onderwijszaken

-2.522

0

5.010-

-5.010

Totaal

-5.192

-26

3.488-

-3.462

5 Vernieuwingsfonds en beleid
Vernieuwingsfonds

2.020

0

571

571

Profileringsgebieden

2.054

0

120

120

Totaal

4.074

0

691

691

Grondexploitatie

273

3.980

1.079

-2.901

Totaal

273

3.980

1.079

-2.901

Nettoresultaat enkelvoudig

20.860

18.881

20.406

1.525

7 Resultaat beheersstichting

720

0

690-

-690

21.580

18.881

19.716

835

6 Grondexploitatie

                            

Nettoresultaat geconsolideerd

De faculteiten en instituten hebben in totaal een positief resultaat gerealiseerd van , miljoen euro (begroot , miljoen). Het
verschil is onder meer gerealiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen (, miljoen), de Faculteit Rechtsgeleerdheid (,
miljoen), de Faculteit Sociale Wetenschappen ( , miljoen) en de
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (, miljoen).
Bij ondersteunende diensten en werkbudgetten samen is het resultaat -/- , miljoen euro. De belangrijkste overschrijdingen
doen zich voor bij het Werkbudget Huisvesting (-/- , miljoen
door dotatie asbestvoorziening van , miljoen), bij de overige
diensten en budgetten samen zijn positieve resultaten behaald
(, miljoen).

Financiële positie en liquiditeit ultimo 2011
In verband met de financiering van diverse investeringen in huisvesting, heeft de universiteit in  een overeenkomst gesloten
met de Bank Nederlandse Gemeenten voor een financieringsfaciliteit van  miljoen euro. Van deze  miljoen is  miljoen
opgenomen als een vaste lening met een looptijd van  jaar. De
rest ad  miljoen is beschikbaar als rekening-courantkrediet.
Met ingang van oktober  is (conform de overeenkomst met
BNG in ) voor een bedrag van  miljoen de rente gefixeerd
voor een termijn van  jaar door middel van een renteswap. Van
het rekening-courantkrediet wordt eind  geen gebruik gemaakt. De liquide middelen van de universiteit zijn in  met
, miljoen toegenomen. De belangrijkste oorzaak ligt in het positieve resultaat over  (, miljoen) en een investeringsni-

veau dat lager ligt dan de afschrijvingen in het boekjaar (, miljoen).
In de overeenkomst met de BNG is een signaleringsgrens voor de
solvabiliteit (aandeel eigen vermogen/totaal vermogen enkelvoudig) van  procent opgenomen (geconsolideerd). Het College
zal zelf ook vasthouden aan deze ondergrens. Ultimo  is de
solvabiliteit (enkelvoudig) gestegen naar  procent. De verhouding tussen op korte termijn beschikbare activa en kortlopende
schulden(de zogenoemde current ratio) is gestegen van , ultimo  naar , ultimo  (geconsolideerd).
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Vooruitblik
In reactie op de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen, heeft de universiteit in  besloten tot een pakket van ongeveer  miljoen aan structurele bezuinigingsmaatregelen, te bereiken in . Door de eerder gerealiseerde ombuigingen beschikt
de universiteit over een gezonde uitgangspositie waardoor de
bezuinigingen vanaf  gefaseerd kunnen worden ingevoerd.
Bij het voorbereiden van de te stellen financiële kaders voor de
komende jaren is nog onduidelijk hoe de door het kabinet voorgenomen nieuwe bezuinigingen zich gaan vertalen naar de financiële kaders voor de universiteit.
Andere belangrijke ontwikkelingen met een effect op de begroting  en meerjarencijfers worden hierna toegelicht.
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 bekostigingssystematiek van universiteiten en hogescholen voor wat betreft het
onderwijs gelijk getrokken. De dominante factor bij de middelentoewijzing is het aantal ingeschreven studenten. Voor de bekostiging worden alleen studenten meegeteld die staan inge-

Financiële positie en liquiditeit ultimo 
(x M€)

Geconsolideerd

Enkelvoudig









Eigen vermogen

121

140

104

124

Vreemd vermogen (inclusief voorzieningen)

256

274

254

273

Totaal vermogen

377

414

358

397

Solvabiliteit (%)

32%

34%

29%

31%

                            

Het allocatieresultaat van , miljoen betreft het verschil tussen
de middelen van het College van Bestuur (rijksbijdrage en collegegelden) en de universitaire bijdrage ter beschikking gesteld aan
de eenheden.
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schreven voor hun eerste bachelor- of masteropleiding (voor
zover afkomstig uit één 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
bachelor-mastersysteem in financieel opzicht correct af te wikkelen. Daarvoor is aan de universiteit in  en  een eenmalige compensatie van , miljoen toegekend die in de periode
- wordt uitgekeerd.

                            

De ontwikkeling van de overige baten
De tweede geldstroom is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfinanciering. Financieel gezien is de tweede geldstroom de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de toename
van beschikbare middelen, onder andere door de overheveling in
 van  miljoen van de eerste geldstroom naar de tweede
geldstroom. De universiteit voert daarom een actief beleid ten
aanzien het verwerven van tweedegeldstroombaten en verleent
ondersteuning. De verwerving van tweedegeldstroombaten is
een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursafspraken. Daarnaast is in het universitaire verdeelmodel AEG een prikkel (premie) ingebouwd om tweedegeldstroombaten en EU-subsidies
binnen te halen.
Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting
Het bij de BNG beschikbare bedrag van  miljoen vormt, in relatie met de overige kasstromen, het kader voor de investeringen
in vastgoed. Voor de langere termijn staan omvangrijke investeringen op stapel voor de huisvesting van de verschillende onderdelen van de universiteit. De komende jaren zal met name de eerste fase van de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen de aandacht vragen. Om het effect van
deze investeringen op de liquiditeitspositie in beeld te brengen, is
een financieel model opgesteld om de ontwikkeling van baten en
lasten, uitgaven en ontvangsten door te rekenen. Uit deze doorrekening is gebleken dat het financiële effect van de voorgenomen investeringen in de komende jaren kan worden opgevangen
met de bij de BNG beschikbare middelen. Voor de lange termijn
zal de ruimte voor investeringen met name afhangen van de ontwikkeling van de rijksbijdrage. Er is echter voldoende ruimte om
de investeringsplannen aan te passen aan deze ontwikkeling.
Begroting 
De reguliere bedrijfsvoering van de universiteit is de komende
jaren in evenwicht. Door incidentele factoren (uitstel van de

langstudeerdersmaatregel, opbrengsten verkoop gebouwen)
wordt voor  een positief resultaat voorzien van , miljoen
(enkelvoudig). In de jaren na  worden eveneens (zij het geringe) positieve exploitatieresultaten voorzien. Deze positieve resultaten lopen in omvang terug als gevolg van de maatregelen in
het regeerakkoord. In de jaren  t/m  wordt in totaliteit
een positief resultaat voorzien van circa  miljoen. Hiervan is
, miljoen afkomstig uit activiteiten met betrekking tot gebiedsontwikkeling.
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 van  en
ook de sociale lasten niet. In de begrotingsopstelling is bij de raming van de personeelslasten de doorwerking in  meegenomen en daarna van de stijging per  augustus  van de pensioenpremie met  procent. Bij de raming van de personeelslasten
in de begroting is geen rekening gehouden met loonsverhogingen op grond van een nieuw af te sluiten CAO Nederlandse universiteiten. In de begroting - is ervan uitgegaan, dat een
beperkte loonsverhoging kan worden opgevangen uit de middelen die intern niet verdeeld zijn. Op termijn zullen eventuele
looncorrecties afgedekt moeten worden uit een daarop gerichte
verhoging van de rijksbijdrage.
De universitaire bijdragen van de eenheden zijn ten opzichte van
de Kadernota  slechts geïndexeerd met de bijdrage van OCW
voor het opvangen van de gestegen pensioenpremie. De middelen voor onderwijs en onderzoek worden aan de faculteiten toegewezen met behulp van het allocatiemodel AEG. Met dit model
worden prestaties door de faculteiten, zoals de groei van het aantal succesvolle studenten, het binnenhalen van tweedegeldstroomonderzoek en EU-subsidies, en de realisatie van promoties, in financiële zin beloond. Met de faculteiten 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.

Financiële bedrijfsvoering
Naast de maatregelen die zijn genomen om de baten en lasten
van de universiteit weer in evenwicht te brengen, worden voortdurende vernieuwingen doorgevoerd in de financiële bedrijfsvoering. Enerzijds om de kosten te verlagen, anderzijds om de
kwaliteit van de (financiële) beheersingsprocessen te verbeteren.
De belangrijkste ontwikkelingen in  worden hierna geschetst.

Begroting  (enkelvoudig)

[  ]

(x M€)
Baten
Rijksbijdragen

280,9

Collegegelden

34,0

Baten werk in opdracht van derden

80,0

Overige baten

37,7

Totaal baten

432,6

Lasten

Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

231,0
23,1
34,1
126,2
414,4

Saldo Baten en Lasten

18,2

Financiële baten en lasten/deelnemingen

- 0,4

Netto resultaat

17,8

Audit charter
De onafhankelijkheid van de interne accountant is vastgelegd in
een taakopdracht voor de afdeling Audit en Interne controle
door middel van een zogenoemde audit charter waarin onder
meer doel, functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
waarborgen ten behoeve van de interne audit zijn vastgelegd.
Administratieve organisatie
Het ‘Handboek financiën’ van de universiteit is uitgebreid met
richtlijnen voor de uitwerking van de administratieve organisatie van de universiteit per faculteit en eenheid. Hierbij zijn beschrijvingen opgenomen van de standaardprocessen en kaders
voor specifieke processen.
Daarnaast is in  een project gestart dat zich richt op het verbeteren van de projectbeheersing en -administratie voor tweedeen derdegeldstroomprojecten. Dit heeft geresulteerd in specifieke eisen aan de inrichting van projectadministraties en procedures voor het naleven van interne en externe regelgeving.

Evaluatie VISI
In  is de uitvoering van het project VISI geëvalueerd. Dit project behelsde de invoering van een nieuw geautomatiseerd studentenadministratiesysteem (uSis). Een van de doelstellingen
van de evaluatie was te komen tot lessons learned ten behoeve van
de financiële en operationele sturing op automatiseringsprojecten. De resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt bij
toekomstige projecten.
SAP-conventies
In  zijn de uitgangspunten van de financiële administratie in
SAP herzien en uitgewerkt in een nieuwe categorisering in het rekeningschema en de kostenplaatsen.
De doorgevoerde wijzigingen hebben geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van het aantal gebruikte rekeningen, en
samenvoeging van de administraties van faculteiten en instituten
naar één omgeving.

                            

Personeelslasten
Afschrijvingen
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Integrale kostprijs
De integrale kostprijs voor de inzet van wetenschappers moet
onder meer worden gebruikt voor het indienen van subsidieaanvragen bij het e Kaderprogramma van de EU. In het kader van
een doelmatige bedrijfsvoering zal de integrale kostprijs een
plaats vinden in de calculatie van al het werk dat voor derden
wordt verricht. Bij het bepalen van de integrale kostprijs speelt
ook het onderscheid tussen onderwijs en onderzoek een rol.
Idealiter is er verschil tussen de tarieven voor onderwijs en
onderzoek die in rekening worden gebracht aan derden. Om dit
onderscheid te kunnen maken is vanaf  de methodiek van de
integrale kostprijs geïntegreerd in de planning & controlcyclus.
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 toestemming gegeven om de vastgestelde integrale tarieven te gebruiken voor de
afrekening van de subsidies die vallen onder de Kaderregeling
EZ.
In  is een aanvraag ingediend bij de EU voor een zogenoemde certification on the methodology. Begin  is de door de
universiteit ingediende aanvraag goedgekeurd door de EU. 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  zijn door middel van workshops administrateurs en instituutsmanagers van de nodige kennis op dit
gebied voorzien.
Risicobeheersings- en controlesystemen
De opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen worden jaarlijks getoetst door de afdeling Audit en Interne
Controle (AIC). Op basis van het jaarlijks door het College vastgestelde auditplan voert de AIC afdelingaudits uit op de opzet en
werking van verschillende administratieve processen. De uitkomsten van deze audits worden besproken met het College van
Bestuur, waarna zonodig verbeteringen worden aangebracht in
de risicobeheersings- en controlesystemen.
Jaarlijks voert AIC bij de eenheden een audit uit die zich richt op
de financiële verslaggevingsprocessen. De externe accountant
kan zich voor zijn oordeel bij de jaarrekening baseren op een review van deze werkzaamheden. De managementletter van de externe accountant, waarin met name wordt ingegaan op de opzet
en werking van de (financiële) interne risicobeheersings- en controlesystemen, wordt besproken in de Auditcommissie van de
Raad van Toezicht en in de Raad van Toezicht zelf. De opvolging

van de aanbevelingen wordt gemonitord door het College van
Bestuur.
Een belangrijk onderdeel van de risico-beheersings- en controlesystemen vormt de (financiële) rechtmatigheid. Belangrijke weten 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.
In aanvulling op de in de ‘Procedure inkoopactiviteiten’ opgenomen interne meldingen, is in  een integrale toetsing van de
inkoopactiviteiten aan het ‘Besluit Aanbesteden Overheden’
(BAO) uitgevoerd. Daarbij zijn inkopen groter dan vijftigduizend euro getoetst aan de BAO door zowel faculteiten en eenheden als de centrale financiële- en inkoopfunctie. Van de M€
aan getoetste inkopen voldeed M€ niet aan het BAO. Aan de betreffende inkoopgebieden wordt in  aandacht besteed.
Private middelen
Bij de jaarrekening  is in verband met de invoering van de
RJ een scheiding aangebracht tussen het publieke en het private vermogen. Vanwege de in de RJ vastgelegde definitie is
vooralsnog alleen het vermogen van de Beheerstichting aangemerkt als privaat vermogen, aangezien dit ondubbelzinnig afkomstig is uit private middelen.
Het beheer van de private middelen van de Beheerstichting is
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Belegd wordt met
een neutraal risicoprofiel. Het belegd vermogen van de Beheerstichting bedraagt ultimo  , miljoen. In  is het beheer
van de middelen van de Beheerstichting overgeheveld naar
Schretlen & Co, dat is gelieerd aan de Rabobank. Met de overgang
wordt onder meer beoogd het koersrisico te beperken en de beheerskosten te verlagen.
Private activiteiten
Een belangrijk deel van de private activiteiten van de universiteit
loopt via de verbonden partijen, in het bijzonder via Libertatis
Ergo Holding BV (LEH) en haar deelnemingen. Deze onderbrenging bevordert de transparantie van geldstromen. Bepaalde
vormen van contractonderwijs en contractonderzoek lopen wel
via de faculteiten en instituten, waarbij de projectadministratie
overzicht biedt. Verder is sprake van aanwending van de rijksbijdrage voor private activiteiten, maar uitsluitend binnen de gren-

zen 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 rijksbijdrage is bedoeld.
Voor overige private activiteiten is sinds  de integrale kostprijs maatgevend.

[  ]

                            

In maart  heeft het ministerie van OCW de ‘Handreiking
onderwijskundige publiek-private arrangementen’ uitgebracht,
om aan de instellingen van hoger onderwijs duidelijk te maken
onder welke voorwaarden de inzet van publieke middelen voor
private activiteiten in relatie tot het onderwijs is toegestaan. De
universiteit heeft deze handreiking vertaald naar een interne
‘Richtlijn Publiek/privaat’ waarin criteria zijn beschreven voor
het oormerken van middelen als publiek of privaat.
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Deel II
Jaarrekening
[  ]
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Geconsolideerde jaarrekening

[  ]

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)
(x M€)
1

--

--

Activa

Vaste activa
1.1

Materiële vaste activa

1.2

Financiële vaste activa

234,4

244,6

7,1

6,8

Totaal vaste activa

241,5

251,4

Voorraden

0,9

0,7

1.4

Vorderingen

69,9

76,5

1.5

Effecten

14,8

16,2

1.6

Liquide middelen

86,7

32,6

Totaal vlottende activa

172,3

126,0

Totaal

413,8

377,4

2

Passiva

2.1

Groepsvermogen

2.1.1

Eigen vermogen

2.1.2

Minderheidsbelang derden

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

56,9

52,0

2.4

Kortlopende schulden

179,0

172,2

Totaal

413,8

377,4

140,0

120,3

0,3

0,3
140,3

120,6

37,6

32,6

                            

Vlottende activa
1.3

[  ]

Geconsolideerde staat van baten en lasten
(x M€)





Baten
Rijksbijdragen
Collegegelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

283,3

280,1

36,4

34,5

163,6

149,7

31,4

Totaal baten

29,7
514,7

494,0

Lasten
Personeelslasten

309,6

Afschrijvingen

41,1

33,2

Huisvestingslasten

36,7

33,7

Overige lasten

98,2

Totaal lasten

96,6
488,5

473,1

Saldo baten en lasten

26,2

20,9

Financiële baten en lasten

-7,0

-1,4

0,4

0,0

19,6

19,5

0,1

2,1

19,7

21,6

Deelnemingen
Resultaat

Aandeel derden in resultaat (LUMC)

Nettoresultaat
                            

312,5

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

[  ]

(x M€)





19,7

21,6

Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettoresultaat
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen (excl. LUMC)
Mutaties voorzieningen (excl. LUMC)

37,5

28,0

5,0

0,3
42,5

28,3

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
Vorderingen

-0,2

0,3

6,6

-3,1

Effecten

1,4

-0,7

Kortlopende schulden

6,8

-0,5

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

14,6

-4,0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

76,8

45,9

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-35,6

-53,8

8,3

11,3

(Des)investeringen in deelnemingen

-0,2

-0,3

Mutaties leningen

-0,1

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27,6

-42,8

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname langlopende schulden

5,3

8,1

Aflossing langlopende schulden

-0,4

-0,3

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

4,9

7,8

Mutatie liquide middelen

54,1

10,9

Beginstand liquide middelen

32,6

21,7

Mutatie

54,1

10,9

Eindstand liquide middelen

86,7

32,6

                            

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
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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 universiteit jaarlijks een jaarverslag dient op te stellen, waarvoor de Minister van OCW richtlijnen kan geven.
Deze richtlijnen zijn opgenomen in de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs’. In deze regeling is vastgelegd dat de jaarverslaggeving ingericht dient te worden overeenkomstig Titel  Boek 
van het Burgerlijk Wetboek en de in de regeling aangegeven afwijkende bepalingen. In het bijzonder wordt verwezen naar de
richtlijnen ,  en  van de Raad voor de Jaarverslaggeving (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 jaarverslag.
Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens
van de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en andere 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 jaarrekening:
■ Libertatis Ergo Holding BV (en de daaraan verbonden deelnemingen);
■ Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden; hiertoe behoren
 stichtingen.
■ Belvédère Academia Leiden University NV
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden,
vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de
groep gerealiseerde resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
1

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is1, blijft achterwege. In het in
de Jaarrekening opgenomen overzicht ‘Verbonden Partijen’ is
zichtbaar welke rechtspersonen het betreft.
De activiteiten van de Faculteit Geneeskunde zijn ondergebracht
in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC
ontvangt voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 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 onderzoeksactiviteiten 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 ontvangen subsidies (tweede en
derde geldstroom) 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 afgesproken dat een verschil tussen de baten en de lasten voor rekening
komt van het LUMC. Dit verschil wordt verantwoord als ‘Resultaat 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.
Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Afgeleide in contracten besloten derivaten
Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de
universiteit niet afgescheiden van het basiscontract en apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd.

Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan  procent van het geconsolideerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen
in het overzicht verbonden partijen.

Handels- en overige vorderingen
De reële waarde van handels- en overige vorderingen is gelijk aan
de contante waarde van de toekomstige kasstromen.
Derivaten
De reële waarde van renteruilcontracten is gebaseerd op de verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen actuele rentes waarin
een opslag is opgenomen voor de relevante risico’s.
Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen
wordt berekend op basis van de contante waarde van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet voor vergelijkbare leningen ultimo .
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan gepaard gaat met uitstroom van middelen en de omvang 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 Jaarrekening 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 daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voort-

durend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en
obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden,
overige te betalen posten en tevens afgeleide financiële instrumenten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. Uitzondering hierop zijn de
hierna beschreven (afgeleide) financiële instrumenten.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs
hedge model wordt toegepast.
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast en het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting
zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de staat van baten en lasten, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de staat van baten en
lasten verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht of
wanneer de universiteit niet langer kiest voor hedge accounting
wordt hedge accounting beëindigd. De cumulatieve winst of het
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de staat van
baten en lasten was verwerkt, wordt als overlopende post in de
balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden,
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de staat van baten en lasten.
De universiteit documenteert de hedge relaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat

                            

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de Jaarrekening van
de universiteit vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel
financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is
de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het
onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende
actief of de betreffende verplichting van toepassing is.
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geen sprake is van overhedges. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van
kostprijs of lagere marktwaarde direct in de staat van baten en
lasten verwerkt.
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende
functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum 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 opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de Jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor
zover:
■ een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en
■ het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of
beide posten simultaan af te wikkelen.

                            

Grondslagen waardering activa en passiva
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere
vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen. Een uitzondering hierop vormen de bijzondere collecties, die niet worden gewaardeerd in de
balans.
Investeringssubsidies worden als schuld gepresenteerd onder
vooruit ontvangen investeringssubsidies, tenzij bedoeld als bijdrage in de aanschaf van wetenschappelijke apparatuur. Vrijval
ten gunste van de exploitatie vindt plaats tegenover de afschrijvingen 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 bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven.
Wetenschappelijke apparatuur wordt afgeschreven in vijf jaar.
Extern gefinancierde apparatuur wordt na ingebruikname direct
voor  procent afgeschreven.
Computerapparatuur en software worden geactiveerd voor zover
sprake is van aanschaffingen boven de €.. De afschrijvingsduur bedraagt vier jaar. Concernbrede informatiesystemen
(onder meer het financiële- en het studenteninformatiesysteem)
worden afgeschreven in  jaar.
Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven voor gebiedsontwikkeling geactiveerd onder de post ‘Grondexploitatie’.
Het betreft hier ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de uitgifte
van gronden in erfpacht of de verkoop van de betreffende gronden. Als sprake is van uitgifte van de gronden in erfpacht, 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 ontwikkelingskosten en de aan derden betaalde rente gedurende de periode van
ontwikkeling.
Met ingang van  wordt rente toegerekend aan de vastgoedprojecten in uitvoering. Aan de projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie wordt geen rente toegerekend; deze
projecten worden geacht gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de grondexploitatie zelf. Voor de waardering van de gebouwen wordt de componentenmethode toegepast.
Bij uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht worden de
toekomstige erfpachttermijnen in één keer als bate verantwoord,
en worden de geactiveerde ontwikkelingskosten ten laste van het
resultaat gebracht. Conform richtlijn .a van de Raad voor
de Jaarverslaggeving vindt geen saldering van baten en lasten
plaats.

Soort Actief

Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen
■

Algemeen

0%

■

Uitgaven aanleg sportterreinen

10%

■

Overige terreinvoorzieningen

3,33%

Gebouwen2
■

Casco

1,67%

■

Afbouw

3,33%

■

Inbouwpakket

6,67%

■

Technische installaties

6,67%

Grondexploitatie

Naar rato van de duur van de nieteeuwigdurende 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 levensduurverlengend.

Inventaris en apparatuur

Activering vindt plaats vanaf k€2,5.

Inventaris

10%

Wetenschappelijke apparatuur

20%, extern gefinancierd 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%
Computer hardware

25%

Software

25%

Concerninformatiesystemen

10%

Boeken en collecties

Aanschaffingen van boeken en collecties
worden rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening 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 nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde


worden de waarderingsgrondslagen van de universiteit gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant staat voor
de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze 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.
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam
lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde
deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde
onder aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij worden vastgesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen 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 waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd,
wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit
hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de
staat van baten en lasten 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 eerste verwerking van het instrument.
Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen als de afname van de waardevermindering verband houdt
met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het
bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou

Voor gebouwen in eigendom van het LUMC wordt de door het LUMC gehanteerde methode gevolgd.

                            

Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingspercentages:
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zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de staat van baten en lasten te worden
verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd
met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

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

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 waardeverminderingen.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het College van Bestuur of de faculteitsbesturen.
Als een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is
aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Als de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. Binnen de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds wordt onderscheid aangebracht
tussen publieke en private middelen.

Vorderingen
Handelsdebiteuren, finance lease-vorderingen met een looptijd
korter dan een jaar, overige vorderingen en vorderingen op minderheidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde, verminderd met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voorziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting
onder financiële instrumenten.

                            

Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie van
OCW toegepaste korting op de rijksbijdrage. Deze zogenaamde
kaskorting betreft het deel van de rijksbijdrage dat eerst in het
volgende kalenderjaar zal worden uitbetaald. Verder heeft het
ministerie van OCW in  en  compensatie verleend voor
de invoering van de bachelormasterstructuur in de periode . Deze compensatie wordt in de periode - uitbetaald
via de rijksbijdrage.
Werk in opdracht van derden
Het saldo van ‘Projecten uit hoofde van werk in opdracht van
derden’ leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het
saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke
voorziening op dergelijke projecten wordt gepresenteerd onder
de voorziening ‘Verlieslatende contracten’.
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-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, zo veel mogelijk
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de universiteit.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen als sprake is van:
■ een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden en
■ waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt en
■ het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting uitstroom van middelen nodig is.
De voorzieningen voor reorganisaties houden verband met de
geschatte kosten van de uitstroom van het personeel bij de betreffende onderdelen.
Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen
tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante 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.

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest en ontwikkelt verscheidene percelen ten behoeve van
verkoop 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 evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval van uitgifte in eeuwigdurende of jaarlijkse erfpacht wordt de
afkoopsom 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 derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo
wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op dergelijke projecten wordt gepresenteerd onder de voorziening ‘Verlieslatende contracten’.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenslast 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 al betaalde
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 toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds
en de werknemers, als waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling
van die verplichtingen uitstroom van middelen zal plaatsvinden
en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst
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.
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Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de universiteit de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar de universiteit zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De Universiteit Leiden heeft een pensioenregeling die is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (hierna te
noemen ABP) en die te karakteriseren is als zogeheten toegezegdpensioenregeling, 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 toegezegd-pensioenregeling benodigde gegevens aan te leveren, wordt
de regeling behandeld als toegezegde-bijdrageregeling. Hierbij
worden de door de werkgever verschuldigde pensioenpremies
over het boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verantwoord. 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 rechten en 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.
Daarnaast heeft de universiteit ook rechten die voortvloeien uit
contracten zoals huurcontracten, detachering van personeel en
intellectuele rechten.

                            

Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.
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Grondslagen baten en lasten
Algemeen
Voor de vaststelling van het resultaat wordt het baten- en lastenstelsel 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 toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat
van baten en lasten. Als deze opbrengsten betrekking hebben op
een specifiek doel, worden ze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
De subsidie die de universiteit ontvangt voor de academische
werkplaatsfunctie bij het LUMC, moet onverwijld worden doorbetaald aan dit medisch centrum. In de richtlijnen is daarom
voorgeschreven dat deze subsidie in mindering moet worden gebracht op de rijksbijdrage OCW. Overige bijdragen die de universiteit ontvangt voor verschillende instituten die op een of andere wijze zijn gelieerd aan de universiteit, worden verantwoord
onder de baten en als inkomensoverdrachten (‘Overige lasten’).

                            

Collegegelden
De collegegelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het collegejaar zijn gespreid.
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 als zeker is dat deze kosten declarabel zijn. De op te voeren kostensoorten zijn afhankelijk van de voor een project geldende subsidievoorwaarden.
Resultaten, inclusief eventueel medegefinancierde delen uit de
eerste geldstroom, worden ten gunste of ten laste van de exploitatierekening 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 onderwijsactiviteiten opgenomen.

Vooruit ontvangen financiering van tweede- en derdegeldstroomprojecten wordt als overlopende passiva onder de kortlopende schulden op de balans gepresenteerd. Voorgefinancierde
lasten worden als overlopende activa onder de vorderingen op de
balans opgenomen. De op te voeren kostensoorten zijn afhankelijk van de voor een project geldende subsidievoorwaarden.
Overeengekomen toekomstige inspanningen ten behoeve van
onderzoeksprojecten worden aan de betreffende jaren toegerekend. Eventuele negatieve resultaatverwachtingen van lopende
onderzoeksprojecten worden in de exploitatie verwerkt op het
moment waarop deze verliezen inzichtelijk 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 geldend op het moment van de transacties.
Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen, inclusief de voorzienbare, en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de Jaarrekening bekend zijn geworden. Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen.
Het grondstoffenverbruik en de overige elementen van de bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten. De
afschrijvingen op duurzame bedrijfsmiddelen bedragen een vast
percentage van de verkrijgingswaarde van het betreffende bedrijfsmiddel. De afschrijvingen op verhuurde apparaten bedragen een vast percentage van de vervaardigingsprijs vermeerderd
met de kosten om de apparaten te laten functioneren bij de gebruiker. Huuruitgaven voor duurzame bedrijfsmiddelen waarvan de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom nagenoeg
geheel voor rekening van de verhuurder komen, worden lineair
over de leaseperiode in de kosten verantwoord.
Financieringskosten
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opgenomen,
samenhangend met het aantrekken van vreemd vermogen. Het

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 omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
Presentatiewijziging in Jaarrekening 
In de Jaarrekening  is de presentatie van de volgende posten
gewijzigd:
1. De collegegelden van niet-EER-studenten die ten goede
komen aan faculteiten worden gepresenteerd onder de ‘Baten
collegegelden’ waar deze baten voorheen werden gepresenteerd onder ‘Contractonderwijs’ binnen ‘Baten werk in opdracht van derden’. De vergelijkende cijfers over  en de begrotingscijfers  zijn aangepast aan deze wijziging, wat
heeft geleid tot een verlaging van ‘Contractonderwijs’ met M€
, en een gelijktijdige verhoging van ‘Collegegelden’ met hetzelfde bedrag.
2. Binnen ‘Overlopende activa’ zijn de vooruitbetaalde kosten
NWO in  gepresenteerd onder ‘Overige overlopende activa’ in plaats van onder ‘Vooruitbetaalde kosten’. De vergelijkende cijfers  zijn hierop aangepast, wat heeft geleid tot
een verhoging van ‘Vooruitbetaalde kosten’ met M€, en
een gelijktijdige verlaging van ‘Overige overlopende activa’
met hetzelfde bedrag.
3. Tot en met  voerde het expertisecentrum International
Office een separate administratie. Met de invoering van een
nieuw studenten administratiesysteem en de integratie in de
afdeling Student en Onderwijs Zaken (SOZ) is deze registratie gecentraliseerd. Daarbij is in de categorie ‘Kortlopende
schulden’ de rubricering van vooruitontvangen collegegelden
gewijzigd van ‘Overige posten’ naar ‘Vooruitontvangen collegegelden’. De vergelijkende cijfers  zijn hierop aangepast,

wat heeft geleid tot een verlaging van de categorie ‘Kortlopende schulden’ met M€, en een verhoging van de categorie ‘Vooruitontvangen collegegelden’ met hetzelfde bedrag.
4. Bij de toelichting op de baten uit lopende projecten is in 
de batensoort ‘Bedrijven’ te laag weergegeven en de batensoort ‘Nationale overheden’ te hoog voor een bedrag van M€
,. Deze omissie is in de vergelijkende cijfers  gecorrigeerd.
5. Vorderingen op personeel zijn in  opgenomen onder ‘Debiteuren’ in plaats van onder ‘Personeel’. De vergelijkende cijfers  zijn hierop aangepast, wat heeft geleid tot een verhoging van ‘Overige vorderingen op personeel’ met M€, en
een verlaging van ‘Debiteuren’ met hetzelfde bedrag.
6. Vooruit ontvangen collegelden van niet-EER-studenten zijn
in  opgenomen onder ‘Overige overlopende activa’. Met
ingang van  wordt deze post verantwoord onder de overlopende passiva. De vergelijkende cijfers  zijn hierop aangepast, wat heeft geleid tot een verhoging van de categorie
‘Overige kortlopende schulden’ en een verlaging van ‘Overige
overlopende activa’ met M€,.

[  ]

                            

effect van de rente-instrumenten wordt hieronder mede verantwoord. Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies 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 wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd
worden.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
1.1 Materiële vaste activa
(x M€)

1.1.1
Gebouwen en
terreinen

1.1.2
Inventaris en
apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Grondexploitatie

Totaal

Stand per  januari 
Aanschafprijs t/m 

533,0

105,2

11,7

9,3

659,2

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

345,2

69,2

0,0

0,2

414,6

Boekwaarde

187,8

36,0

11,7

9,1

244,6

16,7

8,7

8,8

1,4

35,6

8,2

0,1

8,3

15,6

21,7

0,0

0,2

37,5

1,1

-13,0

0,6

1,1

-10,2

521,0

103,6

12,3

10,6

647,5

Mutaties in boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen (exclusief LUMC)
Saldo
Stand per  december 

                            

Aanschafprijs t/m 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

332,1

80,6

0,0

0,4

413,1

Boekwaarde

188,9

23,0

12,3

10,2

234,4

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In  is een bedrag van M€, geïnvesteerd in gebouwen.
Hieronder vallen onder meer de renovatie van de Sterrewacht
(M€,), de parkeergarage Rijnveste (M€,), de nieuwbouw
Wiskunde en Natuurwetenschappen (M€,), de verbouwing
van de Casuariestraat (M€,) en het entreegebied Pieter de la
Court (M€,). Op deze investeringen zijn ontvangen investeringssubsidies van M€, reeds in mindering gebracht. Aan
bouwrente is een bedrag van M€, geactiveerd. De desinvesteringen bedragen M€,, waarvan reeds M€, was afgeschreven. De netto desinvestering van M€, is verantwoord onder de
afschrijvingslasten.
De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ (, prijspeil ), de verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt M€
. (ultimo ).
Inventaris en apparatuur
In  is voor M€, geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in specifieke weten-

schappelijke apparatuur door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In  zijn door de faculteit twee elektronenmicroscopen aangekocht voor in totaal M€,, waarvan één microscoop is opgeleverd en afgeschreven in . Gecorrigeerd
voor deze éénmalige afschrijving, bedraagt de afschrijving in 
M€, (: M€,). De desinvesteringen bedragen M€,,
waarvan M€, al was afgeschreven. De netto desinvestering van
M€, is verantwoord onder de afschrijvingslasten.
Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe per saldo voor M€, geïnvesteerd.
Deze kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen
gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten zijn verantwoord onder de langlopende schulden en
vallen eveneens gedurende de looptijd van het erfpachtcontract
vrij ten gunste van het resultaat. In  heeft één uitgifte plaatsgevonden, namelijk aan Corpus Experience voor M€,.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks
aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De Universiteit
Leiden beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties, 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 opgenomen in de balans omdat deze vanwege hun aard en functie niet
vervangbaar zijn.
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1.2 Financiële vaste activa
(x M€)

1.2.1

Mutaties 

Deelnemingen

Stand --

Mutaties bij

Mutaties af

Resultaat

Stand --

1,3

0,3

0,6

0,5

1,5

0,0

1.2.2

Leningen aan verbonden partijen

0,6

0,2

0,1

1.2.3

Overige leningen u/g

4,9

0,0

0,0

Totaal

6,8

0,5

0,7

Stand --

Mutaties bij

1,1

0,2

0,7
4,9

0,5

7,1

Resultaat

Stand --

0,1

1,4

Mutaties 
Deelnemingen
BioGeneration Ventures BV

Mutaties af

LAP&P Consultants BV

0,2

0,6

0,4

0,0

Biogeneration Capital Fund II CV

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Totaal

1,3

0,3

0,6

0,5

1,5

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepresenteerde bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC
(opgenomen onder ‘Overige leningen’). In  is bij de overdracht 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 universiteit. Over de lening wordt een rente van  procent in rekening
gebracht.

De toename van de post ‘Deelnemingen’ is het gevolg van een additionele storting op de aandelen van BioGeneration Ventures
BV en Biogeneration Capital Fund II CV door Libertatis Ergo
Holding BV (LEH BV).
                            

1.2.1
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1.3 Voorraden
(x M€)
1.3.1

--

--

Gebruiksgoederen

0,9

0,7

Totaal

0,9

0,7

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor com-

puters die zich bij de verschillende eenheden van de universiteit
in het magazijn bevinden.

1.4 Vorderingen
(x M€)

--

--

17,5

17,2

1.4.1

Debiteuren

1.4.2

OCW

14,5

16,7

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

14,8

15,0

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel

0,6

0,6

1.4.4.2 Overige

1,1

1,0
1,7

                            

1.4.5

1,6

Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

22,2

26,4

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,2

0,6

1.4.7

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

1.4.7

Voorziening wegens oninbaarheid

22,4

27,0

1,0

1,0

69,9

76,5

Stand per -

1,0

0,9

Onttrekking

0,0

0,0

Dotatie

0,0

0,1

1,0

1,0

Het saldo van de vorderingen is gedaald naar M€, (: M€
,). De vordering op OCW betreft de compensatie voor het
mislopen van bekostiging als gevolg van de invoering van de
bachelor-masterstructuur in de periode -. De post
‘Overlopende activa’ heeft betrekking op kosten gemaakt voor

projecten in uitvoering, die nog niet in rekening zijn gebracht bij
de opdracht- of subsidiegever. De daling in  wordt veroorzaakt doordat veel lopende projecten zijn afgesloten en verrekend met de ontvangen voorschotten.

1.5 Effecten
(x M€)
Stand per  januari

[  ]
1.5.1
Obligaties

1.5.2
Aandelen

Totaal

8,7

7,4

16,2

Aankopen

1,9

5,3

7,2

Verkopen

0,6

7,1

7,7

0,0

-0,8

-0,8

10,0

4,8

14,8

Koersverschillen
Stand per  december

De effecten betreffen de middelen van de Beheerstichting die
door een vermogensbeheerder worden belegd in obligaties en

aandelen. De portefeuille is door uitkeringen aan studenten en de
gedaalde aandelenkoersen gedaald naar M€,.

1.6 Liquide middelen
--

--

0,1

0,1

Tegoeden op bank- en girorekeningen

37,0

30,9

Deposito’s

49,6

1,6

Totaal

86,7

32,6

1.6.1

Kasmiddelen

1.6.2
1.6.3

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedragen ultimo
 M€,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit.
De toename van het saldo ten opzichte van  laat zich onder
meer verklaren door het positieve resultaat over  (M€,),
een toename van vooruitontvangen termijnen voor lopende sub-

sidieprojecten (M€,), toename van de crediteuren (M€,)
en een investeringsniveau dat lager ligt dan de afschrijvingen in
het boekjaar (M€,). Verder is ten laste van het resultaat gedoteerd aan voorzieningen (M€,) en is de hedge accountingrelatie voor de swap gestopt (M€,), zonder dat dit heeft geleid
tot uitstroom van liquiditeiten.
                            

(x M€)
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2.1 Groepsvermogen
(x M€)
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

2.1.3

Resultaat

Overige mutaties

Stand --

98,3

18,2

3,0

119,5

-3,0

1,2

■

Vernieuwingsfonds

3,6

0,6

■

Profileringsgebieden

2,1

1,6

3,7

16,3

-0,7

15,6

Bestemmingsfonds privaat
■

2.2

Stand --

Beheerstichting

Minderheidsbelang derden
Totaal

0,3
120,6

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 BV en de faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in  door het
positieve resultaat en de bestemming daarvan toegenomen
met M€,. Daarnaast is M€, toegevoegd 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 Vernieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen worden 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-

■

■

0,3
19,7

0,0

140,3

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 profileringsgebieden in .
Een bestemmingsfonds waarin het eigen vermogen van de Beheerstichting is opgenomen. Gezien de herkomst van deze
middelen (ze zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden ze als privaat vermogen gepresenteerd. Aan het bestemmingsfonds wordt M€, onttrokken door het negatieve resultaat van de Beheerstichting, waardoor ultimo  het
bestemmingsfonds een bedrag van M€, omvat.
Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden verkocht belang van  procent in een deelneming van LEH BV
wordt weergegeven (M€,).

2.2 Voorzieningen
[  ]
(x M€)

Mutaties 
Stand
--

Dotaties

Stand
--

<  jaar

>  jaar

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen

7,3

4,3

2,8

0,1

8,7

2,2

6,5

2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,6

0,4

2.2.1.3 Jubileumgratificaties

1,0

0,0

0,1

0,2

0,7

0,1

0,6

0,0

0,0

1,0

0,1

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS

1,2

0,9

0,0

0,3

0,0

0,9

0,3

0,6

2.2.1.5 Reorganisatie FWN
2.2.1.6 Reorganisatie IBL

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2,9

0,1

0,4

0,0

2,6

0,9

1,7

2.2.1.7 Reorganisatie CML

0,6

0,0

0,1

0,0

0,5

0,1

0,4

2.2.1.8 Reorganisatie FGW

3,2

0,1

0,5

0,0

2,8

0,5

2,3

2.2.1.9 Reorganisatie FdK

0,4

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.10 Reorganisatie UB

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,2

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,2

2.2.1.12 Personele knelpunten UFB

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.13 Reorganisatie UBL

1,4

0,3

0,3

0,0

1,4

0,3

1,1

2.2.1.14 Reorganisatie SCM/ISSC

0,9

0,0

0,2

0,5

0,2

0,2

0,0

2.2.1.15 Reorganisatie LAKtheater

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,3

1,2

Vrijval

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR

0,0

1,4

0,0

0,0

1,4

0,3

1,1

21,0

8,1

5,4

0,8

22,9

5,9

17,0

2.2.2.1 Verlieslatende contracten

0,8

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

0,7

2.2.2.2 Asbestverwijdering

4,2

4,7

1,0

0,0

7,9

1,0

6,9

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden

3,0

0,0

0,0

0,1

2,9

0,1

2,8

2.2.2.4 BTW

1,7

0,7

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

2.2.2.5 Garantiestelling DUWO

1,9

0,0

0,0

1,1

0,8

0,0

0,8

Totaal

11,6

5,4

1,0

1,3

14,7

1,1

13,6

Totaal

32,6

13,5

6,4

2,1

37,6

7,0

30,6

Totaal

2.2.2

Overige voorzieningen

De voorzieningen zijn met M€, toegenomen tot een bedrag
van M€,. In  zijn nieuwe voorzieningen getroffen voor de
kosten van de opheffing van het LAKtheater (M€,) en een re-

organisatie van het LACDR (M€,). Daarnaast is aan de asbestvoorziening M€, gedoteerd. Hierna worden de voorzieningen
afzonderlijk toegelicht.

                            

2.2.1

Onttrekking

Verdeling saldi

[  ]

Personele voorzieningen
Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening ‘Werkloosheidsuitkeringen’ omvat de verplichtingen 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
deelnemers aan de wachtgeldregeling, is op basis van de jaarlijkse
vrijval geschat welk percentage daadwerkelijk zal worden uitbetaald. In  heeft een vrijval plaatsgevonden van M€, op ultimo  geraamde verplichtingen. Voor de toekomstige uitkering van nieuwe instroom in het wachtgeld is een dotatie van M€
, gepleegd. Per saldo is de voorziening met M€, toegenomen, vooral als gevolg van nieuwe instroom bij de Faculteit
Geesteswetenschappen en instituut LACDR als gevolg van het
wegvallen van structurele subsidie bij TI Pharma.
Voorziening Pemba (eigenrisicodragerschap WAO)
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste
vier jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In  heeft
een netto dotatie van M€, plaatsgevonden als gevolg van een
netto instroom in 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  procent-aanvulling zullen zijn bij gebruikmaking van de FPU. RGUS-deelnemers hebben zich namelijk verplicht van de FPU gebruik te
maken, afhankelijk 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  doorgevoerde reorganisaties. Zij wordt ingezet voor de dekking van de
kosten wegens afkoopsommen in verband met pensioenbreuk,
aanvulling FPU en salarisbetalingen.

Reorganisatie Instituut Biologie Leiden
In  heeft de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
besloten een reorganisatie door te voeren bij het Instituut Biologie. De reorganisatie heeft als doel de kosten in overeenstemming
te brengen met de door het instituut gegenereerde inkomsten uit
de eerste, tweede en derde geldstroom. Voor de beoogde uitstroom van medewerkers is deze voorziening getroffen. In  is
hieraan een bedrag van M€, onttrokken en heeft een dotatie
van M€, plaatsgevonden.
Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is ingebed als
instituut in de Faculteit Wiskunde 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
hieraan een bedrag van M€, onttrokken.
Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Letteren
Reorganisatie van de faculteit was noodzakelijk vanwege de afname van de beschikbare middelen, onder meer door de aanpassing in de middelen die door het College van Bestuur ter beschikking worden gesteld. Door de afnemende studentenaantallen en
een aanpassing van de ‘nullast’ was een herstructurering noodzakelijk. In  is de Faculteit der Letteren opgegaan in de
nieuwe Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW). In  is
een bedrag van M€, aan de voorziening onttrokken.
Reorganisatie Faculteit der Kunsten
De faculteit is in  opgeheven en taken op het gebied der kunsten zijn ondergebracht in een instituut bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Hierbij is 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 financiering in overeenstemming te brengen met de gewijzigde taakstelling.
Reorganisatie Universiteitsbibliotheek
In  is een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteitsbibliotheek is omgevormd van een intern naar een extern gerichte dienst, die relevante diensten levert ter ondersteuning van
onderwijs en onderzoek. De organisatie van de Universiteitsbibliotheek diende optimaal geschikt gemaakt te worden om haar
faciliterende rol adequaat te kunnen vervullen.

Personele knelpunten Universitair Facilitair Bedrijf
Bij het Universitair Facilitair Bedrijf is een oplossing gezocht
voor een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering. Een onderdeel
hiervan betreft het zoeken naar oplossingen voor ziekteverzuim
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 en Marketing en ICT
Shared Service Center.
In  is besloten tot een reorganisatie ten behoeve van de centralisatie van taken op het gebied van Communicatie & Marketing en tot de vorming van één gezamenlijke ICT-dienst. Hierbij
is een aantal functies opgeheven of gewijzigd, waardoor de betrokken medewerkers een beroep zullen doen op wachtgeld. In
 is gebleken dat een groter aantal medewerkers dan werd verwacht een nieuwe werkgever heeft gevonden, waardoor een vrijval van M€, is gerealiseerd.
Reorganisatie LAKtheater
In  is besloten tot een reorganisatie van het LAKtheater,
samenhangend met het besluit een deel van de taken van het theater op te heffen. Hierbij zal een aantal medewerkers de organisatie verlaten. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van deze medewerkers is in  een voorziening
getroffen van M€,.
Reorganisatie LACDR
In  is besloten tot een beperking van de taakstelling van de afdeling Medische Farmacologie van het LACDR tot gebieden die
behoren tot de Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede in relatie tot de negatieve resultaten van het instituut in voorgaande

jaren. Daarbij zal een aantal arbeidsplaatsen vervallen, wat leidt
tot een geraamde wachtgeldlast van M€,.

[  ]

Overige voorzieningen
Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking van verliezen op lopende tweede- en derdegeldstroomprojecten waarvan duidelijk
is dat sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. Uit de voorziening is in  een bedrag van M€, vrijgevallen.
Asbestverwijdering
In  is een voorziening getroffen van M€, voor het verwijderen van asbest in het Pieter de la Courtgebouw. In  is M€
, aan deze voorziening onttrokken ten behoeve van een proefverwijdering, als voorbereiding op de uit te voeren werkzaamheden.
In  is hieraan een voorziening toegevoegd voor het verwijderen van asbest uit gebouwen die in de komende jaren gesloopt
gaan worden. De kosten van deze asbestverwijdering zijn geraamd op M€,.
Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financiele nadelen voor de universiteit, voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden.
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 onderbouwing van het gehanteerde verrekeningspercentage. Vanaf  is
in de BTW-aangifte uitgegaan van de aangepaste systematiek.
Gelet op het door de inspecteur gemaakte voorbehoud is in 
een voorziening getroffen 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 studentenwoningen aan het Rijnfront (gemeente Oegstgeest) door huisvestingsvereniging DUWO. Voor een rendabele exploitatie is een
looptijd van minimaal zeven jaren noodzakelijk. Door de gemeente is een vergunning afgegeven voor vijf jaren, maar het gebruik van het gebouw wordt op dit moment nog toegestaan.

                            

Uitstroombeleid Faculteit der Letteren
In  is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Letteren, waarbij met gebruikmaking van de bestaande uitstroomregeling de formatie werd teruggebracht naar een gewenst niveau.
In  is M€, aan de voorziening onttrokken.

[  ]

Deze verlengde gebruiksduur vertaalt zich in een afname van het
exploitatietekort, waardoor in  een vrijval van M€, op deze
voorziening kon plaatsvinden.

2.3 Langlopende schulden
(x M€)

Stand
--

Nieuwe leningen

Looptijd
>  jaar
EUR

Aflossingen

2.3.1

Bank Nederl. Gemeenten

2.3.2

Renteswap

0,0

5,2

2.3.3

Erfpachten

22,0

0,1

0,4

Totaal

52,0

5,3

0,4

56,9

30,0

Resterende
looptijd
>  jaar EUR

30,0

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende 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 lening met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde
faciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van  procent (enkelvoudig). In  is de solvabiliteit gestegen van , procent naar , procent (enkelvoudig
van , procent naar , procent), wat met name kan worden
toegeschreven aan het positieve exploitatieresultaat.

                            

Stand
--

Mutaties 

Voor een volgend deel van dit krediet (M€) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit instrument
ruilt vanaf oktober  t/m oktober  de variabele rente op
het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage. Door uitstel van de nieuwbouw voor de Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen is het deelkrediet van M€
 niet opgenomen. Gegeven de omvang van de huidige liquide

Rentevoet

30,0

4,805%

5,2

5,2

4,647%

21,7

21,7
0,0

56,9

middelen en onzekerheid in de toekomstige omvang van de rijksbijdragen en baten van derden, is het opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, dient in deze situatie de toepassing van kostprijs hedge accounting te worden gestopt. De waardering van de
renteswap vindt vervolgens plaats tegen de grondslag kostprijs of
lagere marktwaarde (M€, negatief). De negatieve waarde van
de renteswap is bepaald op basis van de opgave van de BNG. Deze
opgave houdt rekening met de onderliggende overeenkomst
waarin rente, looptijd, betalingsfrequentie etc. zijn opgenomen.
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het algemeen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt
de universiteit een bedrag ineens (M€, in ). Dit bedrag valt
gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€, in ).

[  ]

(x M€)
2.4.1

Crediteuren

2.4.2

Belastingen/premies sociale verzekeringen

--

--

24,9

20,3

2.4.2.1 Loonheffing

8,9

9,2

2.4.2.2 Omzetbelasting

0,3

0,1

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen

1,8

2,0

2.4.3

Schulden pensioenen

2.4.4

Overlopende passiva

11,0

11,3

2,8

2,7

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden

25,6

24,6

2.4.4.2 Vooruitontvangen termijnen

77,7

72,6

2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW

4,2

4,2

2.4.4.4 Vooruitontvangen investeringssubsidies

4,0

4,4

19,2

21,1

9,6

11,0

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen
2.4.4.6 Overige posten

Totaal

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€,. De stijging van de crediteuren (M€,) is vooral toe te wijzen aan een
tijdelijke stijging van de ultimo  nog niet uitgevoerde betalingen.
De post ‘Vooruitontvangen termijnen’ heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de
subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De
stijging (M€,) is het gevolg van een aantal ontvangen EU-subsidies, onder meer EU KP Fish for pharma (M€,) en drie
ERC-grants (in totaal M€,).

140,3

137,9

179,0

172,2

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; ca. M€, van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
Met ingang van  worden de doelsubsidies aan Nederlandse
instituten in het buitenland toegevoegd aan de rijksbijdrage van
de Universiteit Leiden. Dit leidt in  tot een terugbetaling van
een door OCW abusievelijk gecontinueerde bijdrage voor het
Regionaliseringsplan NIASD (M€,).

                            

2.4 Kortlopende schulden

[  ]

Verantwoording ontvangen doelsubsidies OCW
Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is
(x M€)

Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

Subsidie tweede graden

BEK/BPR-2011/14107 M

Datum

Bedrag van
de
toewijzing

Kosten
t/m
verslagjaar

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform
de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd
en afgerond

07-4-2011

0,382

0,382

J

0,382

0,382

Bedrag van
de
Datum

Ontvangen
t/m
toewijzing

Totale
kosten
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

1,129

1,129

0

0,900

0,500

0,300

0,200

2,029

1,629

1,429

0,200

Totaal

Subsidies aflopend per ultimo verslagjaar
Situatie : aflopend per ultimo verslagjaar
(x M€)
Omschrijving
Nationaal Herbarium
NIASD in Libanon en Jordanië

Toewijzing
Kenmerk

BEK/BPR-2010/82832 U22-10-2010 1,129
HO&S/125237 29-05-2009
OND/ODB-12/80 M13-01-2012

                            

Totaal

Situatie : doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

Nederlands Instituut in Turkije

BVH/BHO-2006/210472 M

Saldo
--

Datum

Bedrag van
de
toewijzing

12-12-2006

2,982

0,102

HO&S/103028

24-02-2009

HO&S/BL/161576

28-10-2009

Ontvangen
in
verslagjaar

Kosten
in
verslagjaar

Totale
kosten
--

Saldo
--

0,074

2,953

0,028

Vernieuwing promotietrajecten

HO/BL/05/49472

30-10-2005

0,655

0,285

0,052

0,422

0,233

Islamitische theologie

BVH/BHO-2006/1116680 M

07-07-2006

2,360

1,278

0,243

1,325

1,035

BVH/BHO-2007/47296 U

20-04-2007

Encompass

BVH/BHO-2007/47365 U

20-04-2007

2,250

0,797

Samenwerking Australian University

BVH/BHO-2006/210472 M

12-12-2006

0,225

0,127

0,250

0,278

1,731

0,769

0,068

0,166

0,059

Universe Awareness Programma

BVH/BHO-2007-123103 M

24-09-2007

0,375

0,066

0,003

0,062

0,063

Cherpa

HO&S/BL/54269

25-09-2008

0,600

0,396

0,014

0,338

0,382

HO&S/BL/240487

01-11-2010

Ontwikkeling educatieve minoren

OND/ODB-09/130140 U

12-11-2009

0,229

0,096

0,035

0,168

0,061

Siriusprogramma

OND/ODB-09/69856 M

31-07-2009

3,838

0,000

0,856

0,856

1,277

0,000

Moderne vreemde talen

OND/ODB-2010/54932 U

02-09-2010

0,500

0,225

0,250

0,173

0,198

0,302

Leren van docenten

OND/ODB-2010/54936 U

02-09-2010

0,500

0,212

0,250

0,212

0,250

0,250

Excellentie voor de klas

OND/ODB-10-47830 M

18-06-2010

0,525

0,315

0,105

0,121

0,121

0,299

ISIS

OND/ODB-20/47882 U

17-06-2010

2,350

0,213

0,500

0,252

0,339

0,461

Sirius, Groeien in leiderschap

OND/ODB-10/90846 U

18-11-2010

0,152

0,141

0,141

0,011

2,363

2,522

9,492

3,953

Totaal
Totale schuld OCW (situatie  en )

0,774
18,163

4,112

4,153

                            

(x M€)

[  ]

[  ]

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

                            

■

De Universiteitsbibliotheek is een meerjarige overeenkomst
aangegaan voor het drukken, distribueren en vermarkten van
wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Leiden tegen
een overeengekomen tarief en een jaarlijkse vaste bijdrage van
M€,. Ook beheert de universiteit langlopende contentlicenties met SURF-diensten van jaarlijks M€,.

■

De universiteit is een overeenkomst met stichting PRO aangegaan voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde rechten in door de universiteit uitgegeven readers.

■

De universiteit is diverse dienstverleningscontracten aangegaan waarbij capaciteit ter beschikking wordt gesteld aan de
universiteit voor M€,. Daarnaast zijn dienstverleningscontracten met derden aangegaan waarbij de universiteit diensten
levert voor M€,.

■

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is voor M€
, aan onderhoudscontracten aangegaan die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd.

■

Door de universiteit zijn diverse huurcontracten aangegaan
met derden. In totaal beslaan deze voor een totaal van M€,
aan verplichtingen, M€, aan gemeentelijke erfpacht en M€
, (vastgoed) aan rechten (door de universiteit te innen
huren).

■

Het Universitair Facilitair Bedrijf heeft leaseovereenkomsten
en onderhoudscontracten afgesloten voor kopieermachines en
printers. De totale jaarlijkse verplichting bedraagt M€,.
Voorts heeft het Universitair Facilitair Bedrijf een overeenkomst gemene rekening met het LUMC inzake gezamenlijke
kopieer- en printfaciliteiten.

■

Het ISSC is toekomstige verplichtingen aangegaan voor Oracle licenties (M€,), mobiele telefonie en SARA (M€,) en
Surfdiensten en netwerkabonnementen voor M€,.

■

LEH BV is in  de verplichting aangegaan om M€, te
storten in de deelneming Bio Generation Ventures BV. Hiervan
is ultimo  M€, gestort. Per  december  resteert een
stortingsplicht van M€,.

■

Er zijn meerjarige leveringsovereenkomsten afgesloten met
RWE, Electrabel-Suez en Essent voor de levering van gas en
electriciteit. Daarnaast zijn meerjarige verzekeringsovereenkomsten afgesloten met een looptijd tot  met een jaarlijkse
waarde van M€,.

■

De universiteit heeft voor de vorming en instandhouding van
haar gebouwen en gebiedsontwikkeling diverse opdrachten afgegeven. Per  december  betreft dit een bedrag van M€
,. Daarnaast is in  toegezegd een bedrag van M€, te
investeren in het project ‘Living Lab’ (EFRO-subsidie), waarbij
in het academiegebouw te Den Haag een fysieke en digitale
infrastructuur voor kennisoverdracht wordt gerealiseerd

■

De universiteit heeft zich middels een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Leiden verplicht tot het verrichten
van bovenplanse investeringen in infrastructuur en groenvoorzieningen 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.

■

In december  is de universiteit overeenkomsten aangegaan
met verschillende partijen ten behoeve van de realisatie van
nieuwbouw voor het Leiden University College The Hague op
het Anna van Buerenplein in de hofstad. De universiteit gaat
na realisatie van het gebouw voor een periode van  jaar
onderwijsruimte alsmede studentenkamers huren. Aangezien
de universiteit niet voornemens is het gebouw te kopen na 
jaar en het nog in het geheel niet zeker is dat de universiteit het
gebouw na  jaar zal huren, waarbij overigens ook voldaan
wordt aan de desbetreffende voorwaarden, is deze huur volgens de universiteit niet te beschouwen als operational lease.
Naast de huur die de universiteit gedurende de periode van 
jaar gaat betalen, is vanwege eisen gesteld door de financier
(Bank Nederlandse Gemeenten) een overeenkomst aangegaan
waarbij de universiteit twee achtergestelde leningen gaat verstrekken aan de investeerder in het gebouw. Voorts is een akte
van borgtocht getekend waarbij de universiteit een garantie
verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten van M€,.
De jaarlijkse huur van M€, wordt grotendeels afgedekt door
de verhuur van kamers aan studenten.

■

In juli  heeft het College van Bestuur besloten om, tegelijkertijd met het LUMC, voor een bedrag van M€, twee
achtergestelde leningen te verstrekken aan de Stichting Bio-

partner voor de realisatie van een nieuw Incubatorgebouw. Als
de totale financiering van deze nieuwbouw is geregeld, worden
deze leningen ter beschikking gesteld op basis van te sluiten
overeenkomsten tussen de Stichting Biopartner, LUMC en
Universiteit Leiden.

[  ]

De universiteit heeft zich garant gesteld voor de afname van tijdelijke studentenhuisvesting in Leiden bij SLS Accomodate en
Duwo tot  voor een jaarlijks bedrag van M€,.
De universiteit heeft recht op de opbrangst van softwarelicenties
met een jaarlijkse waarde van tussen de M€, en M€,.

                            

De Faculteit Rechten heeft voor M€, aan garanties afgegeven
aan de Europese Commissie.

[  ]

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
3.1 Rijksbijdrage OCW
(x M€)





349,2

342,6

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW

3,8

3,9

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW

0,4

0,0

70,1

66,4

283,3

280,1

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Totaal overige subsidies OCW

3.1.3

Af: Rijksbijdrage LUMC
Totaal

Het totaal van rijksbijdrage en overige subsidies van OCW bedroegen, na aftrek van de rijksbijdrage voor de werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis (LUMC), in  M€
,. De groei van de rijksbijdrage wordt voor een belangrijk

deel veroorzaakt door nieuwe toewijzingen, zoals voor het Sectorplan natuur- en scheikunde en Duurzame geesteswetenschappen. Daarnaast is sprake van een indexatie van de rijksbijdrage
voor gestegen ABP-premies.

3.2 Collegelden

                            

(x M€)





Collegegelden

36,4

34,5

Totaal

36,4

34,5

De groei van de baten uit collegegelden met M€, vindt plaats
als gevolg van een stijging van het collegeld en het aantal studenten dat het hogere instellingscollegegeld betaalt.

3.3 Baten werk in opdracht derden

[  ]

(x M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties (EU/ERC)
3.3.2.2 Nationale overheden
3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW)
3.3.2.4 KNAW





7,9

8,3

35,4

27,4

9,2

11,4

66,7

61,1

0,7

0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties

23,3

22,1

3.3.2.6 Bedrijven

20,4

18,7

Totaal contractonderzoek

155,7

141,4

Totaal

163,6

149,7

Onder de ‘Baten werk in opdracht van derden’ zijn de opbrengsten uit de tweede en derde geldstroom verantwoord. De baten
laten een groei zien van M€, ten opzichte van . Deze stij-

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

(x M€)





3.4.1

Verhuur

5,0

4,8

3.4.2

Detachering personeel

2,0

1,9

3.4.3

Schenking en sponsoring

0,2

0,2

3.4.4

Overige

24,2

22,8

Totaal

31,4

29,7

De toename in de overige baten bedraagt M€,. Onder de post
‘Overige’ vallen de omzet van LEH BV na consolidatie (M€,),
investeringsbijdragen (M€,), lidmaatschaps- en entreegelden
(M€,), publicaties (M€,), cateringopbrengsten (M€,) en
opbrengsten uit gebiedsontwikkeling (M€,), opbrengsten van

de Universiteitsbibliotheek (M€,), de Universiteitswinkel (M€
,), deelnemingen (M€,), goodwill, octrooien en licenties
(M€,), overige subsidies en bijdragen (M€,) en de overige
leveringen en diensten (M€,).

                            

3.4 Overige baten

[  ]

4.1 Personele lasten
(x M€)
4.1.1





Lonen, salarissen, sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen

235,8

232,5

4.1.1.2 Sociale lasten

12,9

13,5

4.1.1.3 Pensioenpremies

30,3

29,5
279,0

4.1.2

4.1.2.1 Personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

7,3

6,3

22,8

21,2

5,4

8,4
35,5

4.1.3

275,5

Overige personele lasten

Af: Uitkeringen
Totaal

De personele lasten zijn in  met M€, toegenomen naar M€
,. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een
hoger aandeel in de personele lasten van het LUMC (M€,).
Gecorrigeerd voor het LUMC is ten opzichte van  de formatie gestegen met , fte. Door een gewijzigde samenstelling van
de bezetting en een ongewijzigde CAO, zijn de lonen, salarissen

35,9

2,0

1,8

312,5

309,6

en sociale lasten niet gestegen. Binnen de overige personele lasten
zijn dotaties gepleegd aan personele voorzieningen (M€, stijging) en is meer besteed aan personeel niet in loondienst (M€
,). Deze stijgingen worden deels gecompenseerd door vrijval
van vakantiedagen onder de categorie ‘Overige personele lasten’
(M€,).

Bezetting ultimo 

                            

WP

fte’s --

fte’s --

3.122,9

3.020,6

OBP

1.786,6

1.797,5

Totaal

4.909,5

4.818,1

Bovenstaande bezetting is de bezetting van de universiteit ultimo
, inclusief de onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het
LUMC (ultimo : . fte, ultimo : . fte). Een belang-

rijk deel van de stijging wordt veroorzaakt door een toename van
 fte bij het LUMC. Exclusief het LUMC is de bezetting gestegen
met , fte (zie tabel).

Bezetting ultimo , exclusief LUMC

[  ]
fte’s --

fte’s --

1.738,1

1.710,1

WP
OBP

1.567,6

1.561,4

Totaal

3.305,7

3.271,5

Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Regeling verslaggeving onderwijs en RJ is
het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het
Duur arbeidsovereenkomst/
werkzaamheden

Ingangsdatum
dienstverband

College van Bestuur en van de Raad van Toezicht te vermelden.
Gemeld kan worden dat Raad van Toezichtleden Wellink, Kemna
en Reibestein hebben aangegeven af te zien van bezoldiging.

Taakomvang

Dienstbetrekking
(D) of op
Interimbasis (I)

Periodiek
betaalde
beloningen

Bonusbetalingen/
gratificaties

Ontvangen
pensioenbijdragen/
beloningen
op termijn3

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Fte

D of I

 (€)

 (€)

 (€)

 (€)

Vanaf

Tot

P.F. v.d. Heijden

01-01-2011

31-12-2011

01-02-2007

1,0

D

166.986

43.691

M.C.E. van Dam-Mieras

01-01-2011

31-08-2011

01-09-2007

1,0

D

100.922

23.719

H.W. te Beest

01-01-2011

31-12-2011

01-09-2005

1,0

D

158.651

42.303

S.E. Buitendijk

01-09-2011

31-12-2011

01-09-2011

1,0

D

46.881

13.299

Bestuurders

Totaal bestuurders

4,0

473.440

0

123.012

0

0

0

0

A.H.E.M. Wellink

01-01-2011

31-12-2011

0

C.J.M. Schuyt

01-01-2011

31-12-2011

9.076

A.G.Z. Kemna

01-01-2011

31-12-2011

0

R.W.P. Reibestein

01-01-2011

31-12-2011

0

M. Sijmons

01-01-2011

31-12-2011

Totaal Raad van Toezicht

9.076
18.152

3

Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij de universiteit maar krijgen een vergoeding.

4

Circa / deel van de pensioenbijdragen heeft betrekking op de door bestuurders afgedragen werknemerspremies voor pensioenen.

                            

Toezichthouders4

[  ]

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 middelen gefinancierd worden, beloningen die het gemiddelde belastbare 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 én werknemer begrepen. Naast het reguliere belastbare loon dienen ook
incidentele vergoedingen (zoals toegekende uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband) in aanmerking genomen te worden. Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband die in combinatie met het inkomen meer bedragen dan het norminkomen van een minister (k€), dienen
vermeld te worden.


Dienstverband
Functie

Aanvang

Einde

Belastbaar loon
Fte

Regulier loon €

Eenmalig €

Beloningen
op termijn €
werkgeversdeel

Beloningen
op termijn €
werknemersdeel

Beloningen
Totaal €

Voorzitter CvB

01-02-2007

100%

166.986

27.903

15.788

210.677

Vice-voorz. CvB

01-09-2005

100%

158.651

27.137

15.166

200.954

Hoogleraar

01-04-1980

20%

19.049

2.442

31.242

52.733

Beloningen
op termijn €
werkgeversdeel

Beloningen
op termijn €
werknemersdeel

Beloningen
Totaal €


Dienstverband

                            

Functie

Aanvang

Einde

Belastbaar loon
Fte

Regulier loon €

Eenmalig €

Voorzitter CvB

01-02-2007

100%

167.424

28.026

15.596

211.046

Vice-voorz. CvB

01-09-2005

100%

158.872

26.390

15.194

200.457

Hoogleraar

01-04-1980

20%

19.549

2.348

1.617

23.514

Declaraties bestuurders
Met ingang van verslagjaar  heeft Universiteit Leiden de verplichting tot het openbaar maken van declaraties van individuele leden van het College van Bestuur. In onderstaande tabel worden weergegeven de door de leden van het College van Bestuur
(x €1)

gedeclareerde bedragen, overeenkomstig het door de staatssecretaris voorgeschreven format. Onder declaraties verstaat de staatssecretaris ‘Vergoedingen voor gemaakte kosten of geleverde diensten’ die door de individuele bestuurders zelf zijn gedeclareerd bij
de instelling.

Van der Heijden
Jan-dec

Te Beest
Jan-dec

Van Dam-Mieras
Jan-aug

Buitendijk
Sept-dec

Totaal

Representatiekosten

0

454

0

196

650

Reiskosten binnenland

0

0

137

183

320

Reiskosten buitenland

2.495

1.267

175

395

4.332

0

0

1.012

0

1.012

2.495

1.721

1.324

774

6.314

Overige kosten
Totaal

In het kader van de transparantie wordt in de volgende tabel een
overzicht gepresenteerd van alle kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de leden van het College van Bestuur, niet zijnde bezoldiging. Belangrijk onderdeel van deze kosten zijn reis- en verblijfskosten binnenland, reis- en verblijfskosten buitenland,
(x €1)

Van der Heijden
Jan-dec

Representatiekosten5

representatiekosten, kosten voor persoonlijke diensten en kosten
voor persoonlijk ter beschikking gestelde faciliteiten zoals telefoonkosten en ICT-voorzieningen. Verzamelfacturen zijn in het
overzicht naar rato toebedeeld naar individuele bestuursleden.

Te Beest
Jan-dec

Van Dam-Mieras
Jan-aug

Buitendijk
Sept-dec

Totaal

2.619

2.198

1.600

996

7.413

0

16.981

7.248

10.063

34.292

Reiskosten binnenland
Kosten dienstauto6

71,821

0

0

0

71.821

Reiskosten buitenland

11.935

5.167

2.098

1.528

20.728

4.143

3.169

2.726

4.021

14.059

90.518

27.515

13.672

16.608

148.313

Overige kosten7
Totaal

[  ]

4.2 Afschrijvingen
(x M€)





4.2.1

Gebouwen

19,1

20,2

4.2.2

Inventaris en Apparatuur

21,8

12,9

Vastgoedontwikkeling
Totaal

Wetenschappelijke apparatuur ten laste van tweedegeldstroomsubsidies wordt bij aanschaf geheel afgeschreven. De aanschaf
van een elektronenmicroscoop door de Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen verklaart de stijging van de afschrijvings-

0,2

0,1

41,1

33,2

lasten op inventaris en apparatuur met M€, ten opzichte van
.
Binnen de afschrijvingen op gebouwen bedraagt de LUMC-component M€, (: M€,).

5

De representatiekosten bestaan grotendeels uit vaste onkostenvergoedingen van de collegeleden.

6

Kosten dienstauto hebben betrekking op de dienstauto van de voorzitter van het CvB, die ook wordt gebruikt door de andere leden van het CvB.

7

Overige kosten zijn inclusief kosten voor telefoon en mobiel dataverkeer.

                            

4.2.3

[  ]

4.3 Huisvestingslasten
(x M€)





4.3.1

Huur

5,6

4,9

4.3.2

Verzekeringen

0,8

0,8

4.3.3

Onderhoud

9,8

10,5

4.3.4

Energie en water

8,3

8,8

4.3.5

Schoonmaakkosten

3,1

3,9

4.3.6

Heffingen

2,7

2,5

4.3.7

Overige voorzieningen

3,6

0,0

4.3.8

Gebiedsontwikkeling

0,0

0,0

4.3.9

Overige

2,8

2,3

Totaal

36,7

33,7

De huisvestingslasten zijn toegenomen met M€, naar M€
,. De dotatie aan de asbestvoorziening en vrijval op de voor-

ziening DUWO (per saldo M€,) zijn de belangrijkste oorzaak
voor de stijging van de lasten.

4.4 Overige lasten

                            

(x M€)





4.4.1

Administratie- en beheerslasten

11,0

10,5

4.4.2

Inventaris, aparatuur en leermiddelen

11,6

8,7

4.4.3

Overige

75,6

77,4

Totaal

98,2

96,6

4.4.3. Specificatie post overige
(x M€)





4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten

9,3

9,5

4.4.3.2 Telefoon-, porti en vrachtkosten

1,9

1,6

4.4.3.3 Collectievorming

5,1

5,0

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen

7,9

8,7

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting

2,6

2,2

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

1,1

1,0

18,6

22,5

2,6

2,7

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden
4.4.3.8 Representatie

[  ]
4.4.3.9 Catering

1,6

1,9

4.4.3.10 Advieskosten

0,6

1,2

4.4.3.11 Accountantskosten

0,4

0,3

4.4.3.12 Subsidies

9,6

11,2

0,5

2,0

4.4.3.13 Voorzieningen
4.4.3.14 Diversen
Totaal

De daling van de post ‘Werkzaamheden door derden’ wordt
voornamelijk veroorzaakt door een daling 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. Onder de post ‘Voorzieningen’ valt
een dotatie van M€, aan de voorziening BTW, een vrijval van
M€, op voorzieningen voor verlieslatende projecten en M€

13,8

7,6

75,6

77,4

, vrijval op de voorziening samenwerkingsverbanden. In  is
evenals in  een voorziening getroffen voor een mogelijke naheffing over de BTW-aangifte, in vervolg op de invoering van een
nieuwe systematiek voor de berekening van de voordruk. De post
‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB (M€,),
dotaties aan materiële voorzieningen van het LUMC (M€,) en
vergoedingen aan fellows (M€,).

(x M€)





1,4

0,7

Waardeveranderingen effecten

-0,8

0,6

Overige opbrengsten effecten

0,5

0,5

-8,6

-3,7

0,5

0,5

-7,0

-1,4

5.1

Rentebaten

5.2
5.3
5.4

Rentelasten

5.5

Toegerekende bouwrente aan investeringen
Totaal

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 het niet langer toepassen van kostprijs
hedge accounting op de interest rate swap, met als gevolg dat de
waardering van de swap plaatsvindt tegen de grondslag kostprijs

of lagere marktwaarde (M€, negatief). In verband met de afgesloten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt bouwrente toegerekend aan de onderhanden werken. In  is daarvoor een rentepercentage van , procent gehanteerd.

                            

5 Financiële baten en lasten

[  ]

Enkelvoudige jaarrekening
Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)
(x M€)
1

--

--

Activa

Vaste activa
1.1

Materiële vaste activa

234,3

244,4

1.2

Financiële vaste activa

19,4

19,7
253,7

264,1

Vlottende activa
1.3

Voorraden

0,9

0,7

1.4

Vorderingen

68,3

77,0

1.5

Liquide middelen

74,0

15,7

Totaal

                            

2

143,2

93,4

396,9

357,5

124,4

104,0

37,6

32,6

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

56,9

52,0

2.4

Kortlopende schulden

178,0

168,9

Totaal

396,9

357,5

[  ]

Enkelvoudige staat van baten en lasten
(x M€)



Begroting 



Baten
3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Collegegelden

283,3

281,6

280,1

36,4

34,9

34,5

3.3

Baten werk in opdracht van derden

90,9

83,2

79,0

3.4

Overige baten

28,3

32,7

25,6

Totaal baten

438,9

432,4

419,2

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5

6

227,6

222,2

226,9

37,4

36,1

27,9

32,6

32,5

29,7

115,3

121,1

112,3

412,9

411,9

396,8

26,0

20,5

22,4

Financiële baten en lasten

-6,0

-1,9

-1,9

Resultaat

20,0

18,6

20,5

0,4

0,3

0,3

20,4

18,9

20,8

Resultaat deelnemingen

Nettoresultaat

                            

Lasten
4.1

[  ]

Kasstroomoverzicht
(x M€)





20,4

20,8

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

37,4

27,9

5,0

0,3
42,4

28,2

Veranderingen in vlottende middelen
-0,2

0,3

Vorderingen

Voorraden

8,7

-6,8

Kortlopende schulden

9,1

2,7

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

17,6

-3,8

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

80,4

45,2

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-35,6

-53,7

Desinvesteringen materiële vaste activa

8,3

11,3

(Des)investeringen in deelnemingen

0,4

-0,3

-0,1

0,1

Mutaties leningen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27,0

-42,6

                            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname langlopende schulden

5,3

8,1

Aflossing langlopende schulden

-0,4

-0,3

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

4,9

7,8

Mutatie liquide middelen

58,3

10,4

Beginstand liquide middelen

15,7

5,3

Mutatie

58,3

10,4

Eindstand liquide middelen

74,0

15,7

[  ]

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Grondslagen
Zie de grondslagen geconsolideerde jaarrekening; in de enkelvoudige jaarrekening zijn de faculteiten en expertisecentra verwerkt, 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 onderzoeksactiviteiten. Deze subsidie is verantwoord onder de overige
lasten.

Toelichting op de enkelvoudige balans
1.1 Materiële vaste activa
(x M€)

1.1.1
Gebouwen en
terreinen

1.1.2
Inventaris en
apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Grondexploitatie

Totaal

Stand per  januari 
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

16,7

8,7

Mutaties in boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen (exclusief LUMC)

8,8

1,4

35,6

8,2

0,1

8,3

15,5

21,7

0,0

0,2

37,4

1,2

-13,0

0,6

1,1

-10,1

Aanschafprijs t/m 

521,1

103,4

12,3

10,6

647,4

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

332,1

80,6

0,0

0,4

413,1

Boekwaarde

189,0

22,8

12,3

10,2

234,3

Saldo

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2011 is voor een bedrag van M€ 16,7 geïnvesteerd in gebouwen. Hieronder vallen onder meer de renovatie van de Sterrewacht (M€ 5,1), de parkeergarage Rijnveste (M€ 1,5), de nieuwbouw Wiskunde en Natuurwetenschappen (M€ 3,7) de verbouwing van de Casuariestraat (M€ 4,5) en het entreegebied Pieter
de la Court (M€1,5). Op deze investeringen zijn ontvangen
investeringssubsidies van M€4,9 al in mindering gebracht. Aan
bouwrente is een bedrag van M€0,7 geactiveerd. De desinvesteringen bedragen M€28,6, waarvan al M€28,0 was afgeschreven.
Het saldo van deze desinvestering is verantwoord onder de
afschrijvingslasten.

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ (, prijspeil ), de verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt M€
. (ultimo ).
Inventaris en apparatuur
In  is voor M€, geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in specifieke wetenschappelijke apparatuur door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In  heeft de faculteit twee elektronenmicroscopen aangekocht voor in totaal M€,, waarvan één
microscoop van M€, is opgeleverd en afgeschreven in .

                            

Stand per  december 

[  ]

Gecorrigeerd voor deze éénmalige afschrijving, bedraagt de afschrijving in  M€, ( M€,). De desinvesteringen
bedragen M€,, waarvan M€, al was afgeschreven. De netto
desinvestering van M€, is verantwoord onder de afschrijvingslasten.
Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe per saldo M€, geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten
zijn verantwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat. In  heeft één uitgifte plaatsgevonden aan
Corpus Experience voor M€,.

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

1.2 Financiële vaste activa
(x M€)

1.2.1

Mutaties 

Stand
--
Deelnemingen

Mutaties bij
14,2

0,0

Stand
--

Resultaat
0,8

0,4

13,8

1.2.2

Leningen aan verbonden partijen

0,6

0,2

0,1

0,7

1.2.3

Overige leningen u/g

4,9

0,0

0,0

4,9

19,7

0,2

0,9

Totaal

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepresenteerde 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
                            

Mutaties af

0,4

19,4

in  is overeengekomen dat het verschil tussen de activa en
passiva na een periode van  jaar wordt betaald aan de universiteit. Over de lening wordt een rente van  procent in rekening
gebracht.

1.2.1 Deelnemingen
(x M€)

Mutaties 

Stand
..

Mutaties bij

LEH BV

13,3

LIOF BV

0,8

Belvédère BV

0,1

Totaal

14,2

Mutaties af

Stand
..

Resultaat
0,5
0,8

0

0,8

13,8
0,0

-0,1

0,0

0,4

13,8

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen

[  ]

(x M€)

Mutaties 
Stand
--

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

Mutaties bij

Mutaties af

0,6

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

0,1
0,2

Totaal

0,6

0,2

Resterende
looptijd in
jaren

Stand
--

0,1

%

0,5

9

0

0,2

15

0

0,7

1.2.3 Overige leningen u/g
Mutaties 
Stand
..

Verstrekte
leningen

Aflossingen

Resterende
looptijd in
jaren

Stand
..

Leiden Universitair Medisch Centrum

4,4

4,4

Biopartner

0,4

0,4

Overige

0,1

Totaal

4,9

21

%
4

0,1
0,0

0,0

4,9

                            

(x M€)

[  ]

Verbonden partijen
Meerderheidsdeelneming
(x M€)

Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
--

Libertatis Ergo Holding BV

BV

Leiden

4

Belvédère NV

NV

Leiden

3

Naam

Totaal

Exploitatiesaldo


Omzet


Verklaring
artikel :
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Deelname

13,8

0,5

9,1

nee

ja

100%

0,0

-0,1

0,0

nee

ja

100%

13,8

0,4

9,1

Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV
(x M€)

Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
--

Exploitatiesaldo


Omzet


Verklaring
artikel :
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Deelname

Archeologisch Onderzoek Leiden

BV

Leiden

2

1,1

0,0

2,0

nee

ja

100%

Centrum voor Wetenschaps- en
Technologie Studies

BV

Leiden

2

1,2

0,0

1,0

nee

ja

100%

Jobmotion

BV

Leiden

4

1,3

0,5

4,0

nee

ja

100%

LEH Pre-Seed

BV

Leiden

4

0,6

0,0

0,0

nee

ja

100%

Leiden Leeuwenhoek Pre-Seed Fund

BV

Leiden

4

0,6

0,0

0,0

nee

ja

100%

Platform opleiding, onderwijs en
organisatie

BV

Leiden

1

0,3

0,0

0,5

nee

ja

100%

5,1

0,5

7,5

Naam

                            

Totaal

(x M€)

[  ]
Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

Eigen
Vermogen
-- (c)

Exploitatiesaldo
 (c)

Omzet


Verklaring
artikel 2:403
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden (d)

stichting

Leiden

4

15,6

-0,7

0,5

nee

ja

Naam

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave

stichting

Leiden

3

5,8

0,3

1,0

nee

nee

Sackler Stichting 1

stichting

Leiden

4

2,5

0,0

0,1

nee

nee

Sackler Stichting 2

stichting

Leiden

4

1,9

0,1

0,1

nee

nee

Stichting Praesidium Libertatis

stichting

Leiden

4

0,4

-0,1

0,0

nee

nee

Stichting Mandela Studiefonds

stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Hoger Onderwijs Nederland-Turkije

stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Leerstoel voor de bestudering van het Jodendom

stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Nederlands Instituut Damascus

stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Bibliotheca Thysiana

stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Binair Vector Systeem

stichting

Leiden

4

0,9

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Historische Commissie voor de Leidse Univer.

stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

nee

nee
nee

Beheerstichting Theologische Fondsen

stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

nee

Stichting prof.dr. C.J. Gorter

stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,1

nee

nee

Stichting Internationaal Instituut Lucht- en Ruimterecht

stichting

Leiden

4

nee

nee

Stichting Van Bergen Fund (d)

stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Anglo-Amerikaans Recht

stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,0

nee

nee

Stichting China aan de Universiteit Leiden (a)

stichting

Leiden

4

0,3

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Europa Instituut

stichting

Leiden

4

0,4

-0,1

0,1

nee

nee

Stichting prof.dr. A.E.J. Modderman (b)

stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

nee

nee

Stichting Project Office Islam Research Programme

stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,6

nee

nee

Stichting Vrienden van het LAK

stichting

Leiden

4

nee

nee

Totaal
(a) Eigen vermogen per --
(b) Betreft het jaar -
(c) Tenzij anders vermeld
(d) Gegevens betrekking op 

0,0

0,0

0,0

28,9

-0,5

2,5

                            

Verbonden partijen met beslissende zeggenschap

                            

[  ]

Overige verbonden partijen
Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
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 Museumgroep Leiden

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

1.3 Voorraden

[  ]

(x M€)
1.3.1

--

--

Gebruiksgoederen

0,9

0,7

Totaal

0,9

0,7

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor com-

puters die zich bij de verschillende eenheden van de universiteit
in het magazijn bevinden.

1.4 Vorderingen
--

--

17,5

15,7

1.4.1

Debiteuren

1.4.2

OCW

14,5

16,7

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

14,8

15,0

1.4.4.1 Personeel

0,6

1.4.4.2 Overige

1,1

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.5

Overlopende activa

0,6
1,0
1,7

1,6

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

20,6

25,1

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,2

0,6

1.4.5.3 Overige overlopende activa

0,0

3,3
20,8

1.4.7

1.4.7

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

29,0

1,0

1,0

68,3

77,0

Voorziening wegens oninbaarheid
Stand per 1-1

1,0

0,9

Onttrekking

0,0

0,0

Dotatie

0,0

0,1

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

1,0

1,0

Het saldo van de vorderingen is gedaald naar M€, (: M€
,). De vordering op OCW betreft de compensatie voor gemiste bekostiging bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in de periode - (M€,). De post vooruitbetaalde

kosten heeft betrekking op kosten gemaakt voor projecten in uitvoering welke nog niet in rekening zijn gebracht bij de opdrachtof subsidiegever. De daling in  wordt veroorzaakt doordat
veel lopende projecten zijn afgesloten en verrekend met de ont-

                            

(x M€)

[  ]

vangen voorschotten. De daling in de overige overlopende activa
heeft betrekking op een vordering op LIOF BV, voor van niet-

EER-studenten ontvangen collegegelden (M€, in ). In
 is LIOF BV opgeheven en de vordering verrekend.

1.5 Liquide middelen
(x M€)

--

--

0,1

0,1

Banken

24,3

15,6

Deposito’s

49,6

0,0

Totaal

74,0

15,7

1.5.1

Kasmiddelen

1.5.2
1.5.3

De liquide middelen van de universiteit bedragen ultimo  M€
,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit. De toename van het saldo ten opzichte van  laat zich onder meer
verklaren door het positieve resultaat over  (M€,), een
toename van vooruitontvangen termijnen voor lopende subsidieprojecten (M€,), toename van de crediteuren (M€,), de

opheffing van LIOF BV (M€,) en een investeringsniveau dat
lager ligt dan de afschrijvingen in het boekjaar (M€,). Verder
is ten laste van het resultaat gedoteerd aan voorzieningen (M€)
en is de toepassing van hedge accounting voor de swap gestopt
(M€,), zonder dat dit heeft geleid tot uitstroom van liquiditeiten.

2.1 Eigen vermogen
(x M€)

Stand --

Resultaat

Overige mutaties

Stand --

98,3

18,2

3,0

119,5

-3,0

1,2

0,0

124,4

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1

■

Vernieuwingsfonds

3,6

0,6

2.1.2.2

■

Profileringsgebieden

2,1

1,6

104,0

20,4

                            

Totaal

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 faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in  door het
positieve resultaat en de bestemming daarvan, alsmede door
een vrijval van bestemde middelen voor het Vernieuwingsfonds, met M€, toegenomen naar M€,.
■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Ver-

■

3,7

nieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen worden 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 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 profileringsgebieden in .

Verschil ten opzichte van groepsvermogen
(x M€)
Eigen vermogen enkelvoudig

[  ]
Stand --

Resultaat

Overige mutaties

Stand --

104,0

20,4

0,0

124,4

16,3

-0,7

Bestemmingsfonds (privaat):
Beheerstichting

Minderheidsbelang derden
Totaal

0,3

0,0

120,6

19,7

15,6
0,3
0,0

140,3

                            

■

[  ]

2.2 Voorzieningen
(x M€)

2.2.1

Stand
--

Onttrekkingen

Verdeling saldi op --

Stand
--

Vrijval

< 1 jaar

> 1 jaar

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen

7,3

4,3

2,8

0,1

8,7

2,2

6,5

2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,6

0,4

0,1

0,2

0,7

0,1

0,6

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,1

0,9

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS

1,3

0,0

0,3

0,0

1,0

0,3

0,7

2.2.1.5 Reorganisatie FWN

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.6 Reorganisatie IBL

2,9

0,1

0,4

0,0

2,6

0,9

1,7

2.2.1.7 Reorganisatie CML

0,5

0,0

0,1

0,0

0,4

0,1

0,3

2.2.1.8 Reorganisatie FGW

3,2

0,1

0,5

0,0

2,8

0,5

2,3

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten

0,4

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.10 Reorganisatie UB

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,2

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,2

2.2.1.12 Personele voorziening UFB

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.13 Reorganisatie UBL

1,4

0,3

0,3

0,0

1,4

0,3

1,1

2.2.1.14 Reorganisatie SCM/ISSC

0,9

0,0

0,2

0,5

0,2

0,2

0,0

2.2.1.15 Reorganisatie LAKtheater

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,3

1,2

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR

0,0

1,4

0,0

0,0

1,4

0,3

1,1

21,0

8,1

5,4

0,8

22,9

5,9

17,0

2.2.2.1 Verlieslatende contracten

0,8

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

0,7

2.2.2.2 Asbestverwijdering

4,2

4,7

1,0

0,0

7,9

1,0

6,9

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden

3,0

0,0

0,0

0,1

2,9

0,1

2,8

2.2.2.4 BTW

1,7

0,7

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

2.2.2.5 Garantiestelling DUWO

1,9

0,0

0,0

1,1

0,8

0,0

0,8

Totaal

11,6

5,4

1,0

1,3

14,7

1,1

13,6

Totaal

32,6

13,5

6,4

2,1

37,6

7,0

30,6

Totaal

2.2.2

                            

Mutaties 
Dotaties

Overige voorzieningen

De voorzieningen zijn met M€, toegenomen tot een bedrag
van M€,. In  zijn nieuwe voorzieningen getroffen voor de
kosten van de opheffing van het LAKtheater (M€,) en een reorganisatie van het LACDR (M€,). In totaal is in  M€,

gedoteerd en is M€, vrijgevallen. Voor een toelichting op de
verschillende voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting
bij de geconsolideerde jaarrekening.

2.3 Langlopende schulden

[  ]
Mutaties 
Stand
--

Aangegane
leningen

Aflossingen

30,0

Stand
--

Resterende
looptijd
> 5 jaar

Looptijd
> 1 jaar

2.3.1

Bank Nederlandse Gem.

30,0

2.3.2

Renteswap

0,0

5,2

2.3.3

Erfpachten

22,0

0,1

0,4

Totaal

52,0

5,3

0,4

56,9

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende 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 lening met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde
faciliteiten als de solvabiliteitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van  procent (enkelvoudig). Ultimo  bedroeg de
solvabiliteitsratio , procent.
Voor een volgend deel van dit krediet (M€) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit instrument
ruilt (swap) vanaf oktober  t/m oktober  de variabele
rente op het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast
rentepercentage (, procent). Door uitstel van de nieuwbouw
voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is het deel-

%

30,0

4,805%

5,2

5,2

4,647%

21,7

21,7
0,0

56,9

krediet van M€ niet opgenomen. Gegeven de omvang van de
huidige liquide middelen en onzekerheid in de toekomstige omvang van de rijksbijdragen en baten van derden is het opnemen
van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving, dient in deze situatie de
toepassing van kostprijs hedge accounting te worden en gestopt.
De waardering van de renteswap vindt vervolgens plaats tegen de
grondslag kostprijs of lagere marktwaarde (M€, negatief).
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het algemeen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt
de universiteit een bedrag ineens (M€, in ). Dit bedrag valt
gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€, in ).

                            

(x M€)

[  ]

2.4 Kortlopende schulden
(x M€)
2.4.1

Crediteuren

2.4.2

Belastingen/premies sociale verzekeringen

--

24,0

19,1

2.4.2.1 Loonheffing

8,7

9,1

2.4.2.2 Omzetbelasting

0,2

0,0

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen

1,8

2,0

2.4.3

Schulden pensioenen

2.4.4

Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden
2.4.4.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW

10,7

11,1

2,8

2,7

25,5

24,5

4,0

4,4

4,2

4,2

2.4.4.4 Vooruitontvangen termijnen

77,7

72,6

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen

19,1

20,9

2.4.4.6 Overige posten

10,0

9,4

Totaal

                            

--

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€,. De stijging van de crediteuren (M€,) is vooral toe te wijzen aan een
tijdelijke stijging van de ultimo  nog niet uitgevoerde betalingen.
De post ‘Vooruitontvangen termijnen’ heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de
subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De
stijging (M€,) is het gevolg van een aantal ontvangen EU-subsidies, onder meer EU KP Fish for pharma (M€,) en drie
ERC-grants (in totaal M€,).

140,5

136,0

178,0

168,9

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; ca. M€, van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
Van de afgesloten OCW-subsidies heeft één subsidie geleid tot
een aan OCW terug te betalen voorschot van k€.

Verschil met geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening en die opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
betreft met name de ‘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 onderzoeksactiviteiten in de enkelvoudige jaarrekening onder de overige lasten wordt verantwoord, terwijl deze in de geconsolideerde
jaarrekening wordt verantwoord onder de verschillende rubrieken 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€, betrekking op de normatieve rijksbijdrage,
waarbinnen M€, is toegekend voor een loonindexatie
(ABP-premie). Daarnaast is de realisatie op OCW-doelsubsidies met M€, hoger uitgevallen dan was verwacht.
■ Collegegelden: de groei van de baten uit collegegelden met M€
, wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de
hoogte van het collegegeld en een stijging van het aantal studenten dat het instellingscollegeld betaalt.
■ Baten in opdracht van derden: de hogere baten (M€,)
komen hoofdzakelijk voort uit een EU-bijdrage van M€, in
de financiering van de aanschaf van een elektronenmicroscoop door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen,
ten behoeve van het NeCEN (Netherlands Centre for Electron
Nanoscopy). Daarnaast is sprake van een toename van de
baten van nationale overheden (M€,) waaronder uit de
Smartmix.
■ De daling van de overige baten met M€, wordt vooral veroorzaakt door uitstel van eenmalige baten uit de verkoop van
gebouwen (M€,). Gecorrigeerd voor deze post zijn de overige baten in  met M€, gestegen, onder meer door hogere baten uit subsidies en uit licenties (SPSS).

Lasten
Personeelslasten: deze zijn M€, hoger dan begroot, vooral
als gevolg van een stijging van de inhuur van derden met M€
,. Uit een analyse van deze post blijkt dat de kosten voor de
inhuur van derden in de begroting  vooral zijn geraamd
onder de overige lasten.
■ Afschrijvingen: de afschrijvingen zijn in  M€, hoger dan
was begroot, vooral als gevolg van de aanschaf (en afschrijving) van wetenschappelijke apparatuur.
■ Huisvestingslasten: in  is een dotatie van M€, gepleegd
aan de asbestvoorziening en zijn de onderhoudslasten M€,
hoger dan begroot. Deze lastenstijgingen worden gecompenseerd door de vrijval van een voorziening voor aan DUWO gegeven garanties (bate M€,) en door uitstel van de verkoop
van gebouwen (afschrijving boekwaarde M€,).
■ De overige lasten zijn M€, lager dan begroot. Deze daling is
vooral toe te schrijven aan de wijze waarop de inhuur van derden in de begroting  is opgenomen (zie: personele lasten)
en leidt per saldo niet tot een beter exploitatieresultaat.

[  ]

■

Financiële baten en lasten
De financiële lasten voor de universiteit zijn M€, hoger dan
was geraamd. Het niet langer toepassen van de kostprijs hedge
accounting op de interest rate swap heeft tot een éénmalige additionele last van M€, geleid. Deze last wordt deels gecompenseerd door lagere rentelasten (M€,) als gevolg van achterblijvende investeringen.
Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen is M€, beter dan begroot. LEH
BV heeft een resultaat van M€, geboekt waar in de begroting
werd uitgegaan van een resultaat van M€,. Daarnaast is sprake
van een éénmalige last van M€, als gevolg van het staken van
de activiteiten van Belvédère NV.

                            

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en
lasten

[  ]

3.1 Rijksbijdrage
(x M€)



Begroting 



349,2

345,0

342,6

3.1.2.1 Geoormerkte OCW-subsidies

3,8

3,5

3,9

3.1.2.2 Niet-geoormerkte OCW-subsidies

0,4

0,4

0,0

3.1.1

3.1.3

Normatieve Rijksbijdrage

Af: rijksbijdrage LUMC
Totaal

De rijksbijdrage OCW bedroeg, na aftrek van de rijksbijdrage
voor de werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis (LUMC), in  M€,. De groei van de rijksbijdrage
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door nieuwe toewij-

70,1

67,3

66,4

283,3

281,6

280,1

zingen, zoals het Sectorplan natuur- en scheikunde en Duurzame
geesteswetenschappen. Daarnaast is sprake van een indexatie
voor onder meer gestegen ABP-premies.

3.2 Collegegelden
(x M€)



Begroting 

Collegegelden

36,4

34,9

34,5

Totaal

36,4

34,9

34,5

                            

De groei van de baten uit collegegelden met M€, vindt plaats
als gevolg van een stijging van het collegeld en het aantal studenten dat het hogere instellingscollegegeld betaalt.



3.3 Baten werk voor derden

[  ]

(x M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties (EU/ERC)



Begroting 



7,9

9,3

8,3

26,7

19,8

17,1

9,2

4,3

11,4

38,9

40,0

35,1

3.3.2.4 KNAW

0,7

0,7

0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties

4,1

6,0

3,3

3.3.2.6 Bedrijven

3,4

3.3.2.2 Nationale overheden
3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW)

Totaal

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede en derde geldstroom verantwoord. Deze baten
laten een groei zien van M€, ten opzichte van . De stij-

3,1

3,1

83,0

73,9

70,7

90,9

83,2

79,0

ging is te danken aan de groei van (contract)onderzoek voor met
name NWO (Vernieuwingsimpuls) en internationale organisaties (EU/ERC).

(x M€)



Begroting 



3.4.1

Verhuur onroerende zaken

5,0

6,1

4,8

3.4.2

Detachering personeel

2,0

2,4

1,9

3.4.3

Schenking en sponsoring

0,2

0,3

0,2

3.4.4

Overige

21,1

23,9

18,7

Totaal

28,3

32,7

25,6

De toename in de overige baten bedraagt M€,. Onder de post
‘Overige’ vallen onder meer opbrengsten uit lidmaatschaps- en

entreegelden (M€,), cateringopbrengsten (M€,) en opbrengsten uit gebiedsontwikkeling (M€,).

                            

3.4 Overige baten

[  ]

4.1 Personele lasten
(x M€)
4.1.1



Begroting 

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies

169,8

173,4

169,4

7,0

7,8

7,6

21,7

22,2
198,5

4.1.2

21,7
203,4

198,7

Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

4.1.3



Lonen, salarissen, sociale lasten

Af: Uitkeringen

Totaal

De personele lasten zijn in  met M€, toegenomen naar M€
,. Ten opzichte van  is de bezetting gestegen met , fte.
Door een gewijzigde samenstelling van de bezetting en een ongewijzigde CAO, zijn de lonen, salarissen en sociale lasten niet gestegen. Binnen de overige personele lasten zijn dotaties gepleegd

7,3

2,0

6,3

19,6

13,1

18,2

4,2

5,5

5,5

31,1

20,6

30,0

2,0

1,8

1,8

227,6

222,2

226,9

aan personele voorzieningen (M€, stijging) en is meer besteed
aan personeel niet in loondienst (M€,). Deze stijgingen worden deels gecompenseerd door vrijval van vakantiedagen onder
de categorie ‘Overige personele lasten’ (M€,).

                            

Bezetting ultimo 
fte’s --

fte’s --

WP

1.738,1

1.710,1

OBP

1.439,6

1.443,4

Totaal

3.177,7

3.153,5

Bovenstaande bezetting is de bezetting ultimo  van de faculteiten en ondersteunende diensten. Het aantal fte WP stijgt met
,, het aantal fte OBP daalt met , fte.

4.2 Afschrijvingen
(x M€)

[  ]


Begroting 



Gebouwen

15,5

15,1

15,0

4.2.2

Inventaris en apparatuur

21,7

20,8

12,8

4.2.3

Vastgoedontwikkeling

0,2

0,2

0,1

37,4

36,1

27,9

4.2.1

Totaal

Wetenschappelijke apparatuur wordt bij aanschaf geheel afgeschreven. De aanschaf van een elektronenmicroscoop door de
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen verklaart dan ook

de stijging van de afschrijvingslasten op inventaris en apparatuur
met M€, ten opzichte van .

(x M€)



Begroting 



4.3.1

Huur

5,1

4,9

4,5

4.3.2

Verzekeringen

0,6

0,6

0,6

4.3.3

Onderhoud

9,1

6,4

10,0

4.3.4

Energie en water

7,6

7,3

8,0

4.3.5

Schoonmaakkosten

2,7

3,0

3,5

4.3.6

Heffingen

2,5

2,4

2,3

4.3.7

Voorzieningen

3,6

0,0

0,0

4.3.8

Gebiedsontwikkeling

0,0

5,5

0,0

4.3.9

Overige

1,4

2,4

0,8

Totaal

32,6

32,5

29,7

De huisvestingslasten zijn toegenomen met M€, naar M€
,. De dotatie aan de asbestvoorziening van M€, en vrijval

op de voorziening DUWO (M€,) zijn de belangrijkste oorzaak
voor de stijging van de lasten.

                            

4.3 Huisvestingslasten

[  ]

4.4 Overige lasten
(x M€)
4.4.1

Administratie- en beheerslasten



Begroting 



2,0

2,4

2,2

4.4.2

Inventaris, aparatuur

11,6

9,4

8,7

4.4.3

Overige

101,7

109,3

101,4

Totaal

115,3

121,1

112,3

4.4.3 Specificatie post overige
(x M€)



Begroting 



4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten

8,3

11,8

8,7

4.4.3.2 Telefoon-, porti en vrachtkosten

1,7

2,0

1,5

4.4.3.3 Collectievorming

5,1

6,7

4,9

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen

4,3

6,1

4,5

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting

2,6

3,0

2,2

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

1,1

1,4

1,0

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden

0,0

1,5

1,1

4.4.3.8 Representatie

2,6

3,7

2,8

4.4.3.9 Catering

1,6

2,6

1,9

4.4.3.10 Advieskosten

0,5

1,6

1,2

4.4.3.11 Accountantskosten
4.4.3.12 Subsidies
4.4.3.13 Voorzieningen
4.4.3.14 Diversen
                            

Totaal

De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de subsidie aan het LUMC van M€,, door OCW geoormerkte
middelen aan het Afrika Studie Centrum, de Remonstrantse
Broederschap en het Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten, alsmede de bijdrage/subsidie voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de Faculteit Geneeskunde. Onder ‘Voorzieningen’ valt een dotatie van M€, aan de voorziening BTW,
een vrijval van M€, op voorzieningen voor verlieslatende projecten en M€, vrijval op de voorziening samenwerkingsver-

0,3

0,3

0,2

60,7

57,7

62,9

0,5

0,0

0,5

12,4

10,9

8,0

101,7

109,3

101,4

banden. In  is evenals in  een voorziening getroffen voor
een mogelijke naheffing over de BTW-aangifte, in vervolg op de
invoering van een nieuwe systematiek voor de berekening van de
voordruk.
De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB
(M€,), dotaties aan materiële voorzieningen M€, en vergoedingen aan fellows M€,.

5 Financiële baten en lasten
(x M€)



5.1

Rentebaten

5.2

Waardeveranderingen effecten

5.3

Rentelasten

5.4

[  ]

Toegerekende bouwrente aan investeringen
Totaal

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 het niet langer toepassen van kostprijs
hedge accounting op de interest rate swap, met als gevolg dat de
waardering van de swap plaatsvindt tegen de grondslag kostprijs

Begroting 

1,2

0,4

0,0
-7,7



-0,1
-2,7

-2,7

0,5

0,8

0,5

-6,0

-1,9

-1,9

of lagere marktwaarde (M€, negatief). In verband met de afgesloten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt bouwrente toegerekend aan de onderhanden werken. In  is daarvoor een rentepercentage van , gehanteerd.

(x k€)





Onderzoek Jaarrekening

88,5

114,0

Andere controleopdrachten

98,3

68,6

Fiscale adviezen

50,1

30,7

Andere niet-controle diensten

83,7

25,8

320,7

239,1

Totaal

                            

Honoraria accountant

[  ]

Overige gegevens
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 Vernieuwingsfonds wordt een bedrag toegevoegd van M€,. Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor de profileringsgebieden wordt een
bedrag toegevoegd van M€,. Aan de bestemmingsreserve (privaat) van de Beheerstichting wordt een bedrag onttrokken van
M€,. Het minderheidsbelang derden is gelijk gebleven.
Het resterende saldo van M€, wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

                            

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Universiteit 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  december  en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over  met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de universiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de Jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het

Jaarverslag, beide in overeenstemming met de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor de financiële rechtmatigheid van de in de Jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is
voorts 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 overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden 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 uitvoeren 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 verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de Jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de Jaarrekening 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 opmaken van de Jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan
alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de
naleving van die relevante 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 de interne beheersing van de universiteit. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële

rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de universiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de Jaarrekening.

[  ]

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de Jaarrekening
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 verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over  voldoen in alle
van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in paragraaf ... Referentiekader van
het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I .

Den Haag,  juni 
KPMG Accountants N.V.
G.A. Maranus RA

                            

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 beoordelen, 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.

                            

[  ]

                            

Bijlagen
[  ]

                            

[  ]

Bijlage A
Faculteiten, Graduate Schools, instituten en profielthema’s
Faculteit

Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Archeologie

Leiden University Graduate School of Archeology

Geesteswetenschappen

Leiden University Graduate School of Humanities

[  ]

Archeologie

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  onderzoeksprogramma’s die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerdere per afdeling. Door nauwe onderlinge 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, Infections diseases and immunology, Neurosciences (PACD), Oncogenetics, Regenerative medicine en Vascular medicine. 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 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

                            

Instituut voor Publiekrecht

[  ]

Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Graduate Schools/Onderzoeksinstituten
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 maakt tevens deel uit van het Interuniversitaire Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO).

Universiteit Leiden

Profielthema’s

In  heeft de universiteit de elf profileringsgebieden verder geordend in zes profielthema’s
die het onderzoeksprofiel van de Universiteit
Leiden uitdragen.

Fundamentals of Science, op basis van het profileringsgebied:
– Fundamentals of Science
Health, Life and Biosciences, op basis van de profileringsgebieden:
– Bioscience: the Science Base of Health
– Translational Drug Discovery and Development
– Vascular and Regenerative Medicine
Health across the Human Life Cycle, op basis van de profileringsgebieden:
– Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
– Health, Prevention and the Human Life Cycle

                            

Law, Democracy and Governance, Legitimacy in a Multilevel Setting, op basis van de profileringsgebieden:
– Interaction between Legal Systems
– Political Legitimacy: Institutions and Identities
The Asian Challenge, op basis van het profileringsgebied:
– Asian Modernities and Traditions
Global Interaction of Civilizations and Languages, op basis van de profileringsgebieden:
– Global Interaction of People, Culture and Power through the Ages
– Language Diversity in the World

Bijlage B
Kerngegevens

[  ]

Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor
Waarvan deeltijd
Eerstejaarsinstroom master
Waarvan buitenlandse vooropleiding
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)
Waarvan bacheloropleidingen
Waarvan masteropleidingen
Waarvan doctoraalopleidingen
Percentage vrouw
Percentage deeltijd
Diploma’s
Propedeusediploma’s
Doctoraaldiploma’s
Postdoctoraaldiploma’s
Bachelordiploma’s
Masterdiploma’s
Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar

/

/

/

//

/

4.102

3.854

4.020

3.731

3.832

3%

3%

5%

7%

7%

3.233

3.291

2.766

2.467

2.406

19%

17%

17%

16%

16

19.328

19.021

18.550

17.735

17.626

13.092

12.895

12.469

11.716

11.506

5.519

5.121

4.315

3.782

3.274

717

1.005

1.766

2.237

2.846

61%

61%

62%

62%

62%

5%

6%

8%

9%

11%

/

/

/

/

/

2.981

2.804

2.842

2.634

2.718

286

612

494

755

1.202

272

267

249

265

236

2.427

2.383

2.082

1.929

1.907

2.312

2.101

1.937

1.743

1.085

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

67%

67%

66%

64%

65%

2.787

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

48%

43%

43%

39%

43%

2.468

55%

54%

51%

54%

2.411

59%

57%

60%

2.421

Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar
Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar

70%

60%

65%

2.466

64%

63%

59%

61%

1.642

80%

78%

76%

76%

1.608

84%

84%

83%

1.625

88%

88%

1.666

                            

Universiteit Leiden

[  ]

Onderzoek



Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
Onderzoeksinzet in fte 1)







334

331

320

302

269

5.203

5.111

4.900

4.954

4.785

1.084

1.071

1.069

1.076

Promotierendement

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

925

483

52%

635

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

-

-

-

-

-

N -

5,8

5,7

5,8

5,8

5,7

778

Personeel in dienst (fte) ultimo excl. LUMC

1.057
Rendement totaal aantal promoties
69%











1.098,3

1.107,3

1.121,1

1.131,7

1.124,8

Promovendi

639,8

602,7

588,9

585,6

589,2

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

309,1

327,6

346,6

339,2

342,2

1.098,9

1.080,6

1.093,3

1.095,9

1.126,1

31,6

35,3

35,1

32,1

39,9

3.177,8

3.153,5

3.185,0

3.184,5

3.222,2

Wetenschappelijk personeel

Ondersteunend personeel
Student assistenten
Totaal fte
Totaal personen

3.862

3.855

3.926

3.938

4.015

Financiën (in M€) 2)











baten3)

514,7

494,0

477,8

439,3

413,3

163,6

149,7

135,2

125,1

112,7

Totale

Waarvan werk voor derden 4)
Lasten

488,5

473,2

462,8

450,2

424,3

Netto resultaat

19,7

21,6

18,3

-15,7

-11,4

Eigen vermogen

140,3

120,6

99,0

80,7

96,4

Totaal vermogen

413,8

377,4

348,2

313,1

288,6

Solvabiliteitsratio

33,9

32,0

28,4

25,7

33,3

31,8%

30,3%

28,3%

28,5%

27,3%











212,2

212,2

212,8

218,2

218,8

Aandeel werk voor derden op totale baten
                            



Huisvesting
Nuttig oppervlak (x 1000

m2) 5)

1)

De onderzoeksinzet is exclusief het LUMC, de overige onderzoekscijfers zijn inclusief het LUMC.

2)

De tweede- en de derdegeldstroomomzet van het LUMC is sinds  opgenomen in de universitaire financiën.

3)

Inclusief buitengewone baten en exclusief saldo financiële baten en lasten.

4)

Werk voor derden betreft inkomsten uit de tweede en derde geldstroom.

5)

Het ruimtebestand wordt uitgedrukt in nuttig oppervlak, peildatum  december. Het verschil met  en eerdere jaren wordt onder meer veroorzaakt door het afstoten van gebouwen, niet meetellen van ruimten in verband met renovatie en digitale herinmeting.

Faculteit Archeologie

Eerstejaarsinstroom master
Totaal ingeschrevenen
Waarvan masters
Diploma’s
Propedeusediploma’s

/

/

/

/

/

77

77

101

80

73

93

71

60

83

60

435

460

441

437

443

124

138

122

120

89

/

/

/

/

/

55

85

82

65

66

Bachelordiploma’s

65

46

66

69

47

Masterdiploma’s

77

42

59

42

30

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

80%

68%

88%

63%

79%

81

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

51%

35%

59%

44%

47%

79

50%

63%

48%

54%

82

Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar
Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar

69%

Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar

57%

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar

Wetenschappelijke publicaties

83
80

73%

65%

61%

60

71%

78%

69%

69%

60

85%

75%

85%

63

85%

90%

58



Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar

Aantal promoties

67%
71%

50%

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar

Onderzoek

52%
60%









8

7

8

4

4

104

97

83

167

128

Vakpublicaties

19

6

9

6

6

Onderzoeksinzet in fte

35

36

33

33

31

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

Rendement totaal aantal promoties

12

7

58%

10

83%

-

-

-

-

-

N -

6,8

7,3

7,5

7,4

7,0

12

Promotierendement

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)
Personeel in dienst in fte ultimo











Wetenschappelijk personeel

37,6

34,6

32,5

34,9

34,1

Promovendi

19,2

18,4

16,0

13,0

13,5

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

7,8

8,1

10,8

10,4

10,5

Ondersteunend personeel

6,6

8,2

8,3

8,4

7,2

77,8

72,9

69,7

68,1

65,9

Totaal fte inclusief student-assistenten

                            

Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor

[  ]

[  ]

Financiën (in M€)











Omzet

6,2

6,6

5,8

5,5

5,3

Personele lasten

4,9

5,2

4,4

4,4

4,1

Materiële lasten

1,2

1,4

1,5

1,2

1,1

/

/

/

/

/

Faculteit Geesteswetenschappen
Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor

874

935

1.069

1.047

1.151

Eerstejaarsinstroom master

778

834

817

573

492

Totaal ingeschrevenen

4.295

4.588

4.570

4.347

4.283

Waarvan masters

1.253

1.232

1.002

760

587
/

Diploma’s

/

/

/

/

Propedeusediploma’s

746

675

732

734

743

Bachelordiploma’s

647

630

581

422

393

Masterdiploma’s
Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar

597

437

412

312

186

/

/

/

/

/

58%

63%

61%

59%

58%

741

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

42%

36%

35%

30%

32%

700

48%

44%

40%

41%

682

48%

46%

47%

639

Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar
Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar

65%

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar

49%

52%

633

58%

56%

49%

50%

433

76%

70%

67%

64%

418

75%

76%

72%

389

80%

78%

387







                            

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar
Onderzoek
Aantal promoties

N (gemiddelde)





64

57

58

49

45

Wetenschappelijke publicaties

586

826

764

764

844

Vakpublicaties

184

206

252

141

182

Onderzoeksinzet in fte

196

196

205

217

221

Instroom
-
139

61

44%

84

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

-

-

-

-

Personeel in dienst in fte ultimo

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

Rendement totaal aantal promoties
60%
-

N -
109

7,4

6,8

6,7

6,8

6,6











Wetenschappelijk personeel

304,7

298,5

305,6

326,9

336,4

Promovendi

109,8

104,0

107,4

112,4

113,2

25,2

29,1

21,4

22,1

23,8

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Ondersteunend personeel
Totaal fte

[  ]

93,5

94,1

91,9

100,6

109,7

546,4

538,0

538,3

568,3

593,4

Financiën (in M€)











Omzet

51,1

48,0

49,5

49,0

48,9

Personele lasten

39,9

41,1

40,5

41,4

41,2

Materiële lasten

8,9

7,5

8,6

9,1

9,3

                            

Promotierendement

[  ]

Leids Universitair Medisch Centrum
Onderzoek











Aantal promoties

117

115

111

112

96

1.991

1.740

1.695

1.554

Promotierendement

Wetenschappelijke publicaties

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

246

107

43%

161

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

-

-

-

-

-

N -

6,1

6,0

6,0

5,9

5,7

180

Omzet in M€

1.463
Rendement totaal aantal promoties
65%











51,6

52,0

50,9

50,5

49,0

/

/

/

/

/

Opleiding Geneeskunde
Studenten
Eerstejaars opleiding-instelling-propedeuse
Totaal ingeschrevenen (ongedeeld)
Totaal ingeschrevenen master
Diploma’s

293

307

302

311

2.131

2.182

2.097

2.091

243

30

/

/

/

/

/

Propedeusediploma’s

262

267

295

264

285

Doctoraaldiploma’s

286

239

235

240

231

Bachelordiploma’s

160

88

nvt

nvt

nvt

Postdoctoraaldiploma’s
Rendementen onderwijs

Cohorten

Propedeuserendement in 2 jaar
Cohorten
                            

285
1.914

Postdoctoraalrendement in 8 jaar (arts)

272

267

249

265

223

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

81%

83%

86%

87%

91%

287

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

74%

77%

81%

80%

73%

220

Opleiding Biomedische wetenschappen

Totaal ingeschrevenen bachelor
Eerstejaarsinstroom master
Totaal ingeschrevenen master
Diploma’s
Propedeusediploma’s

/

/

/

/

/

66

69

67

67

62

203

215

200

202

196

53

63

55

69

32

123

120

96

96

87

/

/

/

/

/

57

45

44

42

49

Bachelordiploma’s

40

42

43

33

69

Masterdiploma’s

51

41

34

35

27

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

69%

69%

69%

68%

73%

63

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

59%

50%

53%

56%

54%

61

55%

62%

59%

58%

62

Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar
Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar

63%

Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar

83%

64%

62%

61

66%

66%

62

74%

73%

73%

71%

44

81%

84%

78%

78%

45

86%

84%

82%

46

87%

88%

47

                            

Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor

[  ]

[  ]

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor
Eerstejaarsinstroom master
Totaal ingeschrevenen
Waarvan masters
Diploma’s
Propedeusediploma’s

/

/

/

/

/

1.053

864

904

882

868

650

605

565

541

542

4.497

4.265

4.221

4.111

4.044

1.139

1.090

965

838

668

/

/

/

/

/

753

769

713

624

553

Bachelordiploma’s

587

580

542

574

535

Masterdiploma’s

509

532

483

381

197

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

73%

73%

63%

62%

59%

650

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

39%

38%

35%

33%

36%

615

52%

47%

49%

50%

601

Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar
Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar

54%

Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar

56%

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar

619
646

55%

46%

53%

412

75%

74%

69%

73%

399

83%

81%

80%

409

86%

87%

436



Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar








20

23

20

19

20

Wetenschappelijke publicaties

477

604

554

525

524

Vakpublicaties

555

427

479

469

484

82

75

72

86

88

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

Rendement totaal aantal promoties

73

14

19%

32

44%

-

-

-

-

-

N -

7,2

7,0

6,8

6,7

6,4

46

Aantal promoties

                            

55%
60%

55%

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar

Onderzoek

57%
61%

Onderzoeksinzet in fte
Promotierendement

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

Personeel in dienst in fte ultimo
Wetenschappelijk personeel
Promovendi
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Ondersteunend personeel
Totaal fte inclusief student-assistenten











133,2

133,4

133,9

128,6

128,9

67,7

46,6

46,4

50,7

59,2

9,6

7,6

5,5

13,2

14,7

76,8

77,7

78,2

79,2

80,8

298,2

278,5

277,8

290,3

302,7

Financiën (in M€)











Omzet

29,3

29,2

28,4

26,3

25,8

Personele lasten

21,3

20,9

20,8

20,3

20,3

Materiële lasten

6,0

5,8

6,2

5,5

5,4

/

/

/

/

/

1.222

1.076

1.130

1.018

1.005

793

968

820

787

895

5.114

4.918

4.832

4.664

4.683

[  ]

Faculteit Sociale Wetenschappen

Studenten
Eerstejaarsinstroom bachelor
Eerstejaarsinstroom master
Totaal ingeschrevenen
Waarvan masters

1.617

1.598

1.390

1.339

1.222

/

/

/

/

/

Propedeusediploma’s

823

669

700

657

802

Bachelordiploma’s

646

769

650

676

718

Diploma’s

Masterdiploma’s
Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

Bachelorrendement in 4 jaar

740

718

669

659

422

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

63%

60%

64%

64%

65%

789

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

57%

53%

51%

47%

53%

829

61%

59%

55%

62%

836

62%

57%

66%

880

Bachelorrendement in 5 jaar
Bachelorrendement in 6 jaar
Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar

85%

58%

68%

938

77%

74%

74%

72%

565

88%

85%

85%

83%

572

89%

88%

88%

604

90%

90%

647

                            

Cijfers zijn exclusief Master International Relations and Diplomacy

[  ]

Onderzoek
Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
Vakpublicaties











27

33

36

25

28

504

504

490

600

586

99

110

114

109

122

190

187

188

192

192

Promotierendement

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

99

59

60%

75

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)

-

-

-

-

Onderzoeksinzet in fte

Personeel in dienst in fte ultimo
Wetenschappelijk personeel
Promovendi

Rendement totaal aantal promoties
77%
-

N -
96

5,7

5,6

5,8

5,9

5,8











214,3

207,4

214,4

211,8

210,1

94,7

97,1

93,0

92,3

88,8

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

37,4

35,4

35,3

38,3

37,8

Ondersteunend personeel

81,8

75,4

88,5

93,2

92,9

428,9

417,5

432,8

437,0

433,1

Financiën (in M€)











Omzet

40,3

36,4

34,6

33,3

33,5

Personele lasten

30,6

30,7

30,5

29,3

28,4

6,5

5,4

5,7

6,1

5,5

/

/

/

/

/

Eerstejaarsinstroom bachelor

435

433

442

335

362

Eerstejaarsinstroom master

362

450

290

290

249

2.032

1.948

1.796

1.603

1.607

737

674

528

451

429

Totaal fte inclusief student-assistenten

Overige lasten

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Cijfers zijn inclusief CML, Nationaal Herbarium en Hortus botanicus

                            

Studenten

Totaal ingeschrevenen
Waarvan masters

/

/

/

/

/

Propedeusediploma’s

Diploma’s

285

294

276

248

220

Bachelordiploma’s

282

228

200

155

145

Masterdiploma’s1)
Rendementen onderwijs
Propedeuserendement in 2 jaar

1)

218

193

180

200

121

/

/

/

/

/

N (gemiddelde)

71%

72%

70%

59%

68%

198

Het aantal masterdiploma’s in studiejaar / is inclusief  masterdiploma’s van ALGANT Erasmus Mundus Masters.

Bachelorrendement in 4 jaar

50%

Bachelorrendement in 5 jaar

/

/
40%

38%

35%

186

56%

53%

45%

181

65%

Postpropedeuserendement bachelor in 5 jaar

Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
Onderzoeksinzet in fte
Promotierendement

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s
(-jaarsgemiddelden o.b.v. jaar promotie)
Personeel in dienst in fte per ultimo
Wetenschappelijk personeel

54%

183

60%

197

54%

53%

53%

129

80%

76%

74%

67%

124

84%

81%

80%

130

87%

87%

137







Postpropedeuserendement bachelor in > 6 jaar


59%
63%

66%

Postpropedeuserendement bachelor in 6 jaar

Onderzoek



96

94

84

91

75

1.412

1.259

1.211

1.235

1.158

570

567

559

537

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

Rendement totaal aantal promoties

334

228

68%

264

79%

-

-

-

-

-

N -

5,0

5,0

5,1

5,2

5,2

324











353,4

386,6

392,0

382,8

364,8

Promovendi

339,0

327,4

318,2

306,9

300,4

134,6

145,5

164,1

169,8

171,5

Ondersteunend personeel

148,8

146,6

172,1

177,9

179,5

Totaal fte inclusief student-assistenten

975,7

1009,5

1050,1

1041,0

1020,9











Omzet

[  ]

512

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

Financiën (in M€)

N (gemiddelde)

41%

Bachelorrendement in 6 jaar

68%

/

50%

Bachelorrendement in > 6 jaar
Postpropedeuserendement bachelor in 4 jaar

/

106,4

96,3

95,1

93,4

87,1

Personele lasten

64,7

67,4

63,3

61,8

59,3

Materiële lasten

39,6

28,9

31,4

32,1

25,9

                            

/

[  ]

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Studenten











Eerstejaarsinstroom

252

187

159

124

136

Diploma’s 1)











Diploma’s lerarenopleiding

120

138

100

114

102

Onderzoek











2

2

3

2

1

110

81

103

109

82

Promoties
Wetenschappelijke publicaties
Vakpublicaties

18

30

15

20

23

Onderzoeksinzet in fte

11

11

12

11

13

Instroom
-

Promotie
<  jaar

Rendement
<  jaar

Promoties totaal

Rendement totaal aantal promoties

9

6

67%

8

89%

Personeel in dienst in fte per ultimo











Wetenschappelijk personeel

28,3

22,6

20,8

23,0

24,9

Promotierendement

Promovendi

3,5

3,8

5,4

8,6

9,7

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

9,4

10,9

11,5

13,5

15,8

Ondersteunend personeel

24,5

23,1

23,7

23,7

28,6

Totaal fte inclusief student-assistenten

65,7

60,4

61,4

68,9

78,9

Omzet in M€











6,6

6,8

6,7

6,5

6,8

                            

1)

De diplomagegevens zijn vanaf dit verslagjaar geteld conform de definitie bij andere faculteiten/eenheden: diploma’s per studiejaar (september t/m augustus).

Algemeen
De cijfers van de Faculteit Sociale Wetenschappen zijn inclusief
het instituut Bestuurskunde, conform de indeling die gold in
. Dit instituut is in  bij de Faculteit Campus Den Haag
ondergebracht. Verslaglegging over  zal conform de gewijzigde indeling plaatsvinden.
Algemene toelichting eerstejaarsinstroom en totaal
ingeschrevenen
Sinds enige jaren wordt gebruik gemaakt van de EéncijferHOtelling uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs
(CRIHO), die  oktober hanteert als peildatum. Uitzondering: de
masterinstroom van het meest recente jaar wordt uit uSis (studentenadministratiesysteem) geteld conform de methodiek van
EéncijferHO-telling; in EéncijferHO ontbreekt de februari-instroom van recentste jaar.
Eerstejaarsinstroom bachelor
Eerstejaars opleiding-instelling-propedeuse. Het betreft de instroom 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 het gehele studiejaar (volumetelling). Het recentste studiejaar betreft voorlopige
cijfers t/m  mei  uit uSis. De instroom is inclusief de lerarenmasters.
Totaal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt, inclusief extraneï), ontdubbeld op basis van hoofdstudie.
Diploma’s
Aantal diploma’s op basis van de EéncijferHO-gegevens uit
CRIHO per studiejaar (een studiejaar is de periode van  september t/m  augustus).
Rendementen onderwijs
Gebaseerd op de EéncijferHO-gegevens uit het 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
inschrijving in het Hoger Onderwijs binnen het betreffende studiejaar. Bij het postpropedeuserendement wordt het cohort vervolgens beperkt 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
Instelling: studenten die in het cohortjaar voor het eerst aan de
Universiteit Leiden komen studeren. Hiermee wordt voorkomen
dat overstappers binnen de universiteit de cijfers vertroebelen. Bij
opleidingsrendementen is eerstejaars opleiding-instelling gekozen. Standaard is gekozen voor rendementen van bacheloropleidingen (dus vanaf cohort -), behalve bij de opleiding
Geneeskunde, die bij de getoonde cohorten nog niet was overgestapt naar het bachelor-mastersysteem.

[  ]

De propedeuserendementen betreffen overal het rendement van
de opleiding. Bij de overige rendementscijfers is per geval de
meest voor de hand liggende keuze gemaakt:
■ rendement per faculteit betref het rendement in het eigen
HOOP-gebied (voor de meeste faculteiten is dat rendement
binnen de 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 uiteraard
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 opleiding Geneeskunde het artsendiploma heeft gehaald.
Aantal promoties
Alleen promoties aan de Universiteit Leiden zijn geteld; de gegevens zijn gebaseerd op de registratie van promoties bij de pedel.
Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem METIS (datum telling:  april na afloop
van het betreffend kalenderjaar). LUMC/Geneeskunde levert de
cijfers uit het eigen registratiesysteem.

                            

Definities en bronnen

[  ]

Vakpublicaties
Dit ijn de vakpublicaties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem METIS (datum telling:  april na afloop van het betreffende kalenderjaar). Dit kengetal is niet van toepassing op alle
faculteiten/eenheden.
Onderzoeksinzet in fte
De arbeidstijd die het WP (zowel in dienst als niet-in-dienst, alle
geldstromen) aan onderzoek besteedt. Dit wordt in samenwerking met de faculteiten modelmatig berekend op basis van de gemiddelde capaciteit in fte over het kalenderjaar.
Promotierendementen
Deze betreffen de rendementen van promovendi in dienst van de
universiteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotiegegevens van pedel).

                            

Gemiddelde promotieduur
Deze betreft de promotieduur van promovendi in dienst van de
universiteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotiegegevens van pedel). De berekening is gebaseerd op het promotiejaar, niet op het 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 het personeelsregistratiesysteem SAP/
HR. Het totaal is inclusief het deel van student-assistenten dat
nog in dienst is van de universtiteit, deze categorie wordt in toenemende mate via uitzendbureau’s ingehuurd en niet in SAP/HR
geregistreerd als zijnde in dienst).
Financiën
Dit zijn cijfers uit SAP/FI, berekend door FEZ conform de richtlijnen voor de Jaarrekening.

Bijlage C
Opleidingenaanbod, stand  december 

[  ]

Bacheloropleidingen
Faculteit

Bacheloropleiding

Archeologie

BA Archeologie

Campus Den Haag (University College)

BSc/BA Liberal Arts & Sciences: Global Challenges

Geesteswetenschappen

BA Afrikaanse talen en culturen
BA Chinastudies
BA Duitse taal en cultuur
BA Engelse taal en cultuur
BA Film- en literatuurwetenschap
BA Franse taal en cultuur
BA Geschiedenis
BA Godgeleerdheid
BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
BA Hebreeuwse en Joodse studies
BA Islamitische theologie
BA Italiaanse taal en cultuur
BA Japanstudies
BA Koreastudies
BA Kunstgeschiedenis
BA Latijns-Amerikastudies

BA Nederlandkunde/Dutch studies
BA Nederlandse taal en cultuur
BA Oude culturen van de mediterrane wereld
BA Russische studies
BA Taalwetenschap
BA Wereldgodsdiensten
BA Wijsbegeerte
BA Zuid- en Zuid-Oost Aziëstudies
Geneeskunde/LUMC

BSc Biomedische wetenschappen
BSc Geneeskunde

                            

BA Midden-Oostenstudies

[  ]

Faculteit
Rechtsgeleerdheid

Bacheloropleiding
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
BSc 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
MSc Archaeology (research)
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 Near Eastern Civilizations (research)
MA Comparative Indo-European Linguistics
MA Dutch Studies
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 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 Italian Language and Culture
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)

                            

Geesteswetenschappen

[  ]

Faculteit

Masteropleiding

Geesteswetenschappen

MA Linguistics

Vervolg

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

Rechtsgeleerdheid

MSc Criminologie
LL.M. Fiscaal recht
LL.M. Notarieel recht
LL.M. Rechtsgeleerdheid
LL.M. Advanced Studies in Air and Space Law
LL.M. Advanced Studies in European and International Business Law
LL.M. Advanced Studies in International Tax Law
LL.M. Advanced Studies in Public International Law

Sociale Wetenschappen

MA Cultural Anthropology and Development Sociology
MSc Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (research)
MSc Education and Child Studies

                            

MSc International Relations and Diplomacy
MSc Political Science
MSc Political Science and Public Administration (research)
MSc Psychology
MSc Psychology (research)
MSc Public Administration

Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Masteropleiding

[  ]

MSc Astronomy
MSc Biology
MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
MSc Chemistry
MSc Computer Science
MSc ICT in Business
MSc Industrial Ecology
MSc Life Science and Technology
MSc Mathematics
MSc Media Technology
MSc Physics
Algemene economie
Biologie
Educatieve master Geesteswetenschappen
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Management en organisatie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde

                            

IC LON- lerarenopleidingen

                            

[  ]

Bijlage D
Hoogleraren: benoemingen en oraties/afscheidscolleges

[  ]

Benoemingen
G = gewoon
B = bijzonder
G/B
B

Naam

Vakgebied

Vanwege

Dr. David (D.G.) van Reybrouck

Cleveringahoogleraar

Universiteit Leiden

Geesteswetenschappen
G

Prof.dr. R.E. Breuker

Korean studies

G

Prof.dr. K.J. Cwiertka

Modern Japan studies

G

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Koloniale en wereldgeschiedenis

B

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Christelijke filosofie

G

Prof.dr. A. Wessels

Latijnse taal- en letterkunde

Stichting Christelijke Filosofie

Geneeskunde
Prof.dr. R.S. Breederveld

Acute brandwondengeneeskunde

G

Prof.dr. H.C.J. Eikenboom

Inwendige geneeskunde i.h.b. hemostase en trombose

B

Prof.dr. E.J.P. Koning

Diabetologie, i.h.b. bètaceltransplantatie en -regeneratie

G

Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt

Biomedical imaging

G

Prof.dr. A.M.J.M. van den Maagdenburg

Moleculaire en functionele neurogenetica

G

Prof.dr. M.J.A. Malessy

Zenuwchrirurgie

G

Prof.dr. C. Taube

Inwendige geneeskunde, i.h.b. longziekten

Nederlandse Brandwonden Stichting

Diabetesvereniging Nederland

Rechtsgeleerdheid
G

Prof.dr. J.A.A. Adriaanse

Turnaround management

B

Prof.dr. M.J.A.M. Ahsmann

Rechtspleging

Rechtbank Den Haag
Stichting Leerstoel Criminalistiek

B

Prof.dr.ir. C. Berger

Criminalistiek

G

Prof.mr. G.C. Boot

Arbeidsrecht

G

Prof.mr.dr. N.M. Dane

Europees strafrecht en strafrechtelijk beleid

G

Prof.dr. L.J. van den Herik

Internationaal publiekrecht

G

Prof.dr. S. van der Hof

Recht en de informatiemaatschappij

B

Prof.dr. K. Waaldijk

Comparative sexual orientation law

Betsy Brouwer Fonds

                            

B

[  ]

Sociale Wetenschappen
G

Prof.dr. B.M. Elzinga

Stress-gerelateerde phychopathologie, i.h.b. de
psychologische en neurobiologische consequenties van
chronische stress

B

Prof.dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe

Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele
gezondheidszorg

G

Prof.dr. P. Kopecky

Politieke wetenschap, i.h.b. de vergelijkende studie van
politieke partijen en partijenstelsels

G

Prof.dr. F.M. van der Meer

Comparative public sector and civil service

B

Prof.dr. J.C.N. Raadschelders

Bestuurskunde, i.h.b. de vergelijkende analyse van
normatieve aspecten van het openbaar bestuur

G

Prof.dr. R. Torenvlied

Public sector management

PDO-GGZ Leiden/Rotterdam

CAOP

                            

Wiskunde en Natuurwetenschappen
G

Prof.dr. E.R. Eliel

Quantum optica

G

Prof.dr. M. van Heel

Cryo-EM data analysis

B

Prof.dr. P.J.F. Lucas

Artificial intelligence

G

Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

Experimentele natuurkunde

B

Prof.dr. J.R. Wijbrans

Geologie

LUF

LUF

[  ]

Oraties/afscheidscolleges
O = Oratie
A = Afscheidscollege
O/A
O

Naam

Vakgebied

Titel oratie/afscheidscollege

Dr. David (D.G.) van Reybrouck

Cleveringahoogleraar

De democratie in ademnood: de gevaren van
electoraal fundamentalisme

Archeologie
O

Prof.dr. R.B. Halbertsma

Museale aspecten van de archeologie

Het recht gebruik van deze schatten

O

Prof.dr. N. Sojc

Klassieke archeologie

Marathon memorials; coming to terms with war
through public monuments in 5th century B.C.
Greece

O

Prof.dr. P.C.Bisschop

Sanskriet and ancient cultures of South Asia

Voer voor filologen: geüpgradede anonieme
Sanskrit literatuur

A

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

Geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen

Aan de oevers van de grote rivieren: de Rijn en
Yangzi delta’s 1350-1850

A

Prof.dr. J. Booth

Latijnse taal en cultuur

Departure: vertrek

O

Prof.dr. K.J. Cwiertka

Modern Japan studies

The wisdom of the ordinary: a prospect for
modern Japan studies

O

Prof.dr. J. Duindam

Early Modern European History

Vergelijking als maatstaf: heerschappij in de
vroegmoderne wereld

O

Prof.dr. A.W.M. Gerrits

Russian history and politics

Russische studies na de ondergang van de
Sovjet-Unie: over de politieke tijdgeest en de
betekenis van regiostudies

O

Prof.dr. H.J. den Heijer

Zeegeschiedenis

Het slavenschip

O

Prof.dr. D.E.F. Henley

Contemporary Indonesia studies

Imagined economies: development planning, elite
world-views, and the Asia-Africa economic
divergence

A

Prof.dr. H. Hulshof

Didactiek van het Nederlands, i.h.b. in het voortgezet
onderwijs

Taalkunde op school, hier en daar na veertig jaar

O

Prof.dr. J.C. de Jong

Journalistiek en nieuwe media

Pics or it did not happen! De dood van Osama bin
Laden en de retorica van betrouwbaarheid van het
nieuws

O

Prof.dr. M. Klokke

Kunst en materiële cultuur van Zuid- en Zuid-Oost Azië

Culturele ontmoetingen in Zuid- en ZuidoostAzië: de kunsthistorische bronnen

O

Prof.dr. M.L.J.C. Schrover

Geschiedenis van migratie en sociale verschillen

Om de meisjes, voor de meisjes. Een historisch
perspectief op problematisering en bagatellisering
van onderwerpen die te maken hebben met
migratie en integratie

O

Prof.dr. N.K. Wickramasinghe

Modern South Asian studies

A bhikku writes a letter. Political Imaginaries in
South Asia

                            

Geestewetenschappen
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Geneeskunde
O

Prof.dr. W.P. Achterberg

Institutionele zorg en ouderengeneeskunde

Verbinden in de ouderengeneeskunde

A

Prof.dr. J.H. van Bockel

Heelkunde, i.h.b. de vaatchirurgie

‘Resultaten uit het verleden...’

A

Prof.dr. A. Brand

Transfusiegeneeskunde

De smalle marges van de bloedtransfusie

A

Prof.dr. P.J. van den Broek

infectieziekten, i.h.b. de preventie en bestrijding

Mijn dokter is een goede dokter, hij heeft me niet
zieker gemaakt

O

Prof.dr. S.H. van der Burg

Immunotherapie van solide tumoren, i.h.b.
immunomonitoring

Op zoek naar een eenarmige immunoloog

O

Prof.dr. F.W Dekker

Onderwijs in wetenschappelijk vorming

Ruimte voor talent

O

Prof.dr. A.J. Gelderblom

Interne geneeskunde, i.h.b. de experimentele
oncologische farmacotherapie

Van massa- naar maatwerk

O

Prof.dr. A.E. Gorbalenya

Toegepaste bioinformatica in de virologie

Could we live in peace with viruses?

A

Prof.dr. E.A.J.M. Goulmy

Transplantatiebiologie, i.h.b. de minor
histocompatibiliteitsantigen

Kleine moleculen, grote daden

O

Prof.dr. J. Houwing- Duistermaat

Genetische statistiek

Statistiek, genetica en epidemiologie; over de
zoektocht in ons DNA naar causale varianten

A

Prof.dr. G.R.J. Maat

Anatomie, i.h.b. fysische antropologie

Opsporing Verzocht; ‘De natuurlijke geschiedenis
van den mensch’

O

Prof.dr. M.J.A. Malessy

Zenuwchirurgie

Zenuwchirurgie en ‘If not how, when?’

O

Prof.dr. F.A. Ossendorp

Moleculair gedefinieerde vaccinbiologie

Op de juiste knopjes drukken

O

Prof.dr. H. Putter

Longitudinale data-analyse

Een dynamische survivaltocht

A

Prof.dr. J.M. Richters

Cultuur, gezondheid en ziekte

Weer mens worden; over geweld, sociale pijn en
gezondheid voor iedereen

O

Prof.dr. M.C. de Ruiter

Klinische en experimentele anatomie

Klinische anatomie; van A(natomie) naar Beter

A

Prof.dr. a.H.M. Taminiau

Oncologische orthopedie

Zonder multidisciplinaire samenwerking geen
vooruitgang

O

Prof.dr. R.E.M.Toes

Experimentele reumatologie

Experimentele reumatologie uitgelicht

O

Prof.dr. J.H. Veelken

Hematologie

The new approach to lymphomas

O

Prof.dr. J.J.G.M. Verschuuren

Neuromusculaire ziekten

Tijd voor gespierde taal

A

Prof.dr. R.R.P. de Vries

Immunogenetica, i.h.b. de erfelijke predispositie voor
autoimmuun- en infectieziekten

Immunogenetica en ziekte: waar is dat goed voor?

A

Prof.dr. F.G. Zitman

Psychiatrie

Achteraf bekeken

Van meesters in de rechten tot priesters van het
recht: feit en fictie in hun opleiding

Rechtsgeleerdheid
O

Prof.dr. M. Ahsmann

Rechtspleging

A

Prof.mr. L.J. Brinkhorst

Internationaal en Europees recht en bestuur

Een nieuwe Europese lente?

O

Prof.dr. W.T. Eijsbouts

Europees recht

Onze primaire hoedanigheid

O

Prof.mr. T.J. Mellema- Kranenburg

Familievermogensrecht

Het modegevoelige familievermogensrecht

A

Prof.dr. L.M. Moerings

Criminologie en penologie

Een veilige terugkeer in de samenleving. ‘Dat zal
ons een zorg zijn’

O

Prof.dr. C. Stahn

International criminal law and global justice

Between ‘faith’ and ‘facts’: By what standards
should we assess International Criminal Justice?

[  ]

Sociale Wetenschappen
A

Prof.dr. K.L.K. Brants

Politieke wetenschappen

Mariage à trois: de veranderende verhouding
tussen politiek, media en publiek

O

Prof.dr. A.J. Dietz

Ontwikkelingen in Afrika

Silverlining Africa. From images of doom and
gloom to glimmers of hope. From places to avoid
to places to enjoy

O

Prof.dr. P.J. ter Keurs

Antropologie van materiële cultuur

Materiële cultuur en vergankelijkheid

O

Prof.dr. S.A.R.B. Rombouts

Methods of cognitieve neuroimaging

Hersenactiviteit in beeld

O

Prof.dr. R.W.J. Tijssen

Science and innovations

Van wetenschap naar innovatie: wensdromen en
kennisstromen

O

Prof.dr. P.F. Wouters

Scientometrie

Kritiek een plek geven in het onderzoek

A

Prof.dr. T.J.C. van Berkel

Biofarmacie, i.h.b. drug targeting

Met hartstocht voor de va(ar)ten

O

Prof.dr. E. Bouwman

Anorganische chemie

Kleurrijk en veelzijdig

O

Prof.dr. J.W. van Holten

Theorie van superzwaartekracht en kosmologie

Krachten tussen groot en klein

O

Prof.dr. G.J. Kramer

Sustainable energy

The accidental cathedral; thoughts on rebuilding
the energy system

O

Prof.dr.ir. W. Peijnenburg

Environmental toxicology and biodiversity

Elementen verbinden

O

Prof.dr. M. Ubbink

Protein chemistry

Wetenschap, werkelijkheid en onrustige eiwitten

O

Prof.dr. G.P. van Wezel

Moleculaire biotechnologie

Wetenschapper in wonderland: onderzoek in
geuren en kleuren

                            

Wiskunde en Natuurwetenschappen

                            

[  ]

Bijlage E
Promoties
Promovendus

[  ]

Titel promotie

Promotor(en)

Archeologie
R.Y.S. Alghazawi

Challenges for Jordanian Museums, the Role of the Environment in Preventive Conservation

Prof.dr. W.J.H. Willems

A.J. Bright

Blood is Thicker than Water: Amerindian Intra- and Inter-insular. Relationships and Social
Organization in the Pre-Colonial Windward Islands

Prof.dr. C.L. Hofman

J.A. van Essen

Tracing Transitions: An Overview of the Evolution and Migrations of the Genus Mammuthus
Brookes,  (Mammalia, Proboscidea)

Prof.dr. M. van Kolfschoten

M. de Jesus Rios Morales

Béné Wha Lhall, Béné lo Ya’a. Identidad y Etnicidad en la Sierra Norte Zapoteca de Oaxaca

Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
Prof.dr. M.A. Bartolome (Benito
Juárez Autonomous University of
Oaxaca)

W.L. Ke

Indigenous Education and Heritage Revitalization

Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
Prof.dr. W.R. van Gulik

K. Savvopoulos

Alexandria in Aegypto

Prof.dr. J.L. Bintliff

J.J. Stöger

Rethinking Ostia: A Spatial Enquiry into the Urban Society of an Imperial Port-town

Prof.dr. J.L. Bintliff

H.J. Witter

Die gefiederte Schlange und Christus

Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen

Dharma Patañjala

Prof.dr. A. Griffiths

A. Acri
L.J. Alofs

Onderhorigheid en separatisme

Prof.dr. G.J. Oostindie

J. Anten

Navalisme nekt onderzeeboot

Prof.dr. F.S. Gaastra
Prof.dr. G. Teitler (Universiteit
van Amsterdam)

N. Atto

Hostages in the Homeland, Orphans in the Diaspora

Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny

D. Bakker

Bardaisan’s Book of the Laws of the Countries: A Computer-Assisted Linguistic Analysis

Prof.dr. A. van der Kooij

Y. Bian

On the Road: Screening Chinese Cinama through a Postmodern Lens

Prof.dr. E.J. van Alphen

C.L. Caspers

Healing Speech, Wandering Names, Contests of Words

Prof.dr. I. Sluiter

O. Çetin

Patrons, Clients, and Friends

Prof.dr. T. Atabaki
Prof.dr. A. Bayat (University of
Illinois, Urbana-Champaign)

M. Cheng

Transculturation: Writing Beyond Dualism

Prof.dr. E.J. van Alphen

M.A. Cohen

Beyond Beauty: Reexamining Architectural Proportion in the Basilicas of San Lorenzo and
Santo Spirito in Florence

Prof.dr. C.A. van Eck

K.M. Cok

Basso Continuo Sources from the Dutch Republic c.-c.

Prof.dr. A.G.M. Koopman
Prof. F.C. de Ruiter

A. Colizzi

Bruno Munari and the Invention of Modern Graphic Design in Italy, -

Prof.dr. G. Unger
Prof.dr. T. Eliëns

C. Constantinescu

Gradability in the Nominal Domain

Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck

                            

Geesteswetenschappen

                            

[  ]

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

I.S. Cosijn-Mitrasing

The Age of Aceh and the Evolution of Kingship -

Prof.dr. F.S. Gaastra

J.C.M. Cox

‘Hebbende previlegie van stede’ De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland
(de-de eeuw)

Prof.dr. C.M. Hoppenbrouwers
Prof.dr. F. Keverling Buisman
(UvA)

P.C.A. Craenen

Gecomponeerde Uitvoerders

Prof. F. de Ruiter

A. Dirks

For the Youth: Juvenile Delinquency, Colonial Civil Society and the Late Colonial State in
the Netherlands Indies, -

Prof.dr. H.W. Van den Doel
Prof.dr. A.L. Conklin (The Ohio
State University)

R. Elghamis

Le tifinagh au Niger contemporain

Prof.dr. H.J. Stroomer

A. Fens-de Zeeuw

Lindley Murray (-), Quaker and Grammarian

Prof.dr. I.M. Tieken-Boon van
Ostade

B.R. Ferreira Miranda

Gente de guerra: Origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército da Companhia das
Indias Ocidentais no Brasil (-)

Prof.dr. G.J. Oostindie

M. Gantzert

The Emar Lexical Texts

Prof.dr. W.H. van Soldt

J.J. van Gastel

Il Marmo Spirante: Sculpture and Experience in Seventeenth-Century Rome

Prof.dr. C.A. van Eck

E. van Gelder

Tussen hof en keizerskroon

Prof.dr. M.E.H.N. Mout

V.A. Gijsbers

Explanation and Determination

Prof.dr. B.G. Sundholm

J.W.P. Groenewegen

The Performance of Identity in Chinese Popular Music

Prof.dr. M. van Crevel

K.N. Gurung

The Emergence of a Myth

Prof.dr. A. Lubotsky

Y.C. Harris

Scorescapes: On Sound, Environment and Sonic Consciousness

Prof. F.C. de Ruiter

M.A. van Hattem

Voor een nieuw Oostenrijk. Aartshertog Johan van Oostenrijk als legerhervormer en generaal
-

Prof.dr. M.E.H.N. Mout

H.J. Helmers

The Royalist Republic

Prof.dr. F.W.A. Korsten

P. Hendriks

Innovation in Tradition

Prof.dr. J. Schaeken

R.A.M. Honings

Geleerdheids zetel, Hollands roem!

Prof.dr. J.L. Goedegebuure

J. Huber

A Grammar of Makalero

Prof.dr. M.P.G.M. Mous

B. Kanumoyoso

Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia,
-

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

P.C. Kempen

Corporate Media Governance

Prof.dr. E.J. van Alphen

E.J.M.van Kessel

The Social Lives of Paintings in Sixteenth-Century Venice

Prof.dr. C.A. van Eck

B. Köhnlein

Rule Reversal Revisited: Synchrony and Diachrony of the Interaction of Tone and Prosodic
Structure in the Franconian Dialect of Arzbach

Prof.dr. M. van Oostendorp

H.H. Kruijswijk

Baas in eigen boek? Evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland
(-)

Prof.dr. E.G.E. van der Wall

W P. Luttik

Van voorouderschrijn tot souvenir

Prof.dr. P.J.M. Nas

P. Malgoubri

Recherches dialectologiques et dialectométriques nuni

Prof.dr. M.P.G.M. Mous

G.R. McDonald

Raising the Ghost of Arius

Prof.dr. H.J. de Jonge

M.J. Melchers

Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw

Prof.dr. J.Th.M. Bank

K.M. Navest

John Ash and the Rise of the Children’s Grammar

Prof.dr. I.M.Tieken-Boon van
Ostade

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

S.A. Ntewusu

Settling in and holding on: A Socio-historical Study of Northern Traders and Transporters in
Accra’s Tudu--

Prof.dr. M.E. de Bruijn

H. Nugteren

Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu Languages

Prof.dr. F.H.H. Kortlandt

A. Pollmer

Kirchenbilder

Prof.dr. R.L. Falkenburg

M.C. Prieto Larraín

Branding the Chilean Nation: Socio-Cultural Change, National Identity and International
Image

Prof.dr. P. Silva

W.M.C. Prins

A Web of Relations

Prof.dr. F. H. H. Kortlandt

F.L. Rangoajane

Political Shifts and Black Theatre in South Africa

Prof.dr. E.J. van Alphen

L.H. Roeten

The Certainty of Change

Prof.dr. J.F. Borghouts

D.S. Slijkerman

Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid

Prof.dr. H. te Velde

J.V.A. de Smedt

The Nubis of Kibera. A Social History of the Nubians and Kibera Slums

Prof.dr. R.J. Ross

K. Souckova

Pluractionality in Hausa

Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck

M.W.F. van der Steen

Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (-)

Prof.dr. H. te Velde

E R. Straaijer

Joseph Priestley, Grammarian

Prof.dr. I.M. Tieken-Boon van
Ostade

E.M. Tajeldin Ali

Speech Intelligibility Problems of Sudanese Learners of English

Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven

T. Takiguchi

Recasting Women’s Story in the Poetry of Felicia Hemans, Letitia Landon, and Christina
Rossetti

Prof.dr. T.L. D’haen

E. Verbaan

De woonplaats van de faam

Prof.dr. S. Groenveld

R.G. Verdonschot

Word Processing in Languages Using Non-alphabetic Scripts: The Cases of Japanese and Chinese

Prof.dr. N.O. Schiller

S. Verma

Significance of Identity, Individuality & Ideology in Old Kingdom Elite Tomb Iconography

Prof.dr. O.E. Kaper

W.M. Witteveen

Antonio van Diemen en de opkomst van de VOC in Azië

Prof.dr. L.J. Blussé van Oud Alblas

M. Zoeteman

De studentenpopulatie van de Leidse universiteit, -

Prof.dr. W. Otterspeer

M.E.van Zutphen

Far marz, the Sist ni Hero

Prof.dr. J. J. Witkam

P.N. Adama van Scheltema

Fetal Pain

Prof.dr. J.V.L. van Lith
Prof.dr. F.P.H.A. Vandenbussche
(UMC St Radboud)

T.A.N. Ahmed

Innovative Therapies for Optimizing Outcomes of Coronary Artery Disease

Prof.dr. J.W. Jukema
Prof.dr. M.J. Schalij

N. Ajmone Marsan

Incremental Value of Advanced Cardiac Imaging Modalities for Diagnosis and Patient
Management

Prof.dr. J.J. Bax
Prof.dr. M.J. Schalij

H. Al-Khawaja

Doxycycline Inhibition of Proteases and Inflammation in Abdominal aortic Aneurysms

Prof.dr. J.H. van Bockel

J.Z. Atary

Acute Myocardial Infarction Treatment: From Prehospital Care to Secondary Prevention

Prof.dr. M.J. Schalij
Prof.dr. E.E. van der Wall

M. Baiker

Automated Analysis and Visualization of Preclinical Whole-body MicroCT Data

Prof.dr. B.P.F. Lelieveldt
Prof.dr. C.W.G.M. Löwik

N.A.M. Bax

Posterior Heart Field and Epicardium in Cardiac Development

Prof.dr. A.C. Gittenberger-de
Groot

[  ]

                            

Geneeskunde

                            

[  ]

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

M.D. Bekker

Female Sexual Function and Urinary Incontinence

Prof.dr. A.A.B. Lycklama a Nijeholt
Prof.dr. R.C.M. Pelger

W.P. Bekkering

Quality of Life, Functional Ability and Physical Activity in Children and Adolescents after
Lower Extremity Bone Tumour Surgery

Prof.dr. A.H.M. Taminiau
Prof.dr. R.G.H.H Nelissen

A.E. Berden

ANCA-associated Vasculitis: Towards Patient-tailored Therapy

Prof.dr. J.A. Bruijn

S.C. Bergheanu

New Insights in Mechanism, Diagnosis and Treatment of Myocardial Infarction

Prof.dr. J.W. Jukema
Prof.dr. F. Rosendaal

N. van der Bijl

Cardiovascular Computed Tomography, Technical Developments and Clinical Applications

Prof.dr. A. de Roos

M.Y. Bilgin

Transfusion-associated Complications in Cardiac Surgery: The Swan Song of the Allogeneic
Leukocytes?

Prof.dr. A. Brand
Prof.dr. M.H.J. van Oers (AMC)

E.J.W. Bleeker

Quantitative Assessment of Brain Perfusion with Magnetic Resonance Imaging

Prof.dr. A.G. Webb
Prof.dr. M.A. van Buchem

D. van Bodegom

Post-reproductive Survival in a Polygamous Society in Rural Africa

Prof.dr. R.G.J. Westendorp

M.G.J. de Boer

Risk Factors and New Markers of Pulmonary Fungal Infection

Prof.dr. J.T. van Dissel

W.M.P.F. Bosman

Customized Aortic Repair: An Alternative Approach to Aortic Aneurysm repair using
injectable elastomer

Prof.dr. J.F. Hamming

A. Brandts

Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging Techniques in Hypertension and Diabetes

Prof.dr. A. de Roos
Prof.dr. M.A. van Buchem

E.A.ten Brinke

Hemodynamic Follow up after Heart Failure Surgery

Prof.dr. R.J.M. Klautz
Prof.dr. E.E. van der Wall

N. Daskalakis

Nurturing Nature: Testing the Three-hit Hypothesis of Schizophrenia

Prof.dr. E.R. de Kloet

A.M. van der Does

Enhancement of Host Defense against Pathogens by Antimicrobial Peptides

Prof.dr. J.T. van Dissel

L.F. van Driel

Correlative Light and Electron Microscopy: Strategies and Applications

Prof.dr. A.J. Koster

M.A.G. Elferink

Variation in Diagnosis, Treatment and Outcome in Colon and Rectal Cancer

Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof.dr. J.A. Langendijk (UMC
Groningen)

M.J. Fischer

Illness Perceptions and Treatment Beliefs in Pulmonary Rehabilitation for Patients with COPD

Prof.dr. A.A. Kaptein
Prof.dr. K.F. Rabe

A.S. de la Garza Rodea

Mesenchymal Stem Cells in Skeletal Muscle Regeneration

Prof.dr. D. Valerio

B.F. Geerts

Fluid Loading Responsiveness

Prof.dr. L.P.H.J. Aarts

R.J. van der Geest

Automated Image Analysis Techniques for Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging

Prof.dr.ir. J.H.C. Reiber

A.M.C. van Gemert

A Glimpse at mRNA Dynamics Reveals Cellular Domains and Rapid Trafficking through
Granules

Prof.dr. H.J. Tanke

S.A. van Gool

Regulation and Modulation of Growth

Prof.dr. J.M. Wit

A. Goorhuis

Epidemiological Explorations on Clostridium Difficile Infection

Prof.dr. J.T. van Dissel
Prof.dr. A.C.M. Kroes

H.H.H.B.M. van Haagen

In Silico Discoveries for Biomedical Sciences

Prof.dr. J.T. den Dunnen

N.D. Hahurij

Cardiac Development

Prof.dr. N.A. Blom
Prof.dr. A.C. Gittenberger-de
Groot

J.A. Heemskerk

Refinement of Antisense Oligonucleotide Mediated Exon Skipping as Therapy for Duchenne
Muscular Dystrophy

Prof.dr. G.J.B. van Ommen

Titel promotie

Promotor(en)

F.H. Heijning

Primary Diffuse Large B cell Lymphoma of Bone

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

A.A. Hellingman

Bone Marrow Derived Cells in Dollateral Formation: Studies Toward Therapeutic
Arteriogenesis

Prof.dr. P.H.A. Quax
Prof.dr. J.F. Hamming

H.C. Hoftijzer

Differentiated Thyroid Carcinoma: Treatment and clinical consequences of therapy

Prof.dr. J.W.A. Smit
Prof.dr. J.A. Romijn

B.M. van den Hoorn

Novel Insights in MHC class II Antigen Presentation

Prof.dr. J.J. Neefjes

W.R. ten Hove

Liver transplantation

Prof.dr. B. van Hoek

A.E. van der Hulst

Advanced Echocardiography and Cardiac Magnetic Resonance in Congenital Heart Disease

Prof.dr. N.A. Blom
Prof.dr. J.J. Bax
Prof.dr. A. de Roos

E.J. Hurkmans

Physical Therapy and Physical Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis

Prof.dr. T.W.J. Huizinga

L.B.J. van Iersel

Pharmacologic and Clinical Aspects of Isolated Hepatic Perfusion (IHP) Metastases of Solid
Tumours

Prof.dr. J.W.R. Nortier
Prof.dr. A.J. Gelderblom
Prof.dr. C.J.H. van de Velde

C.K. Jurgens

Premanifest Huntington’s Disease

Prof.dr. R.A.C. Roos
Prof.dr. H.A.M. Middelkoop

A.V. Kharagjitsing

Clinical Genetics of Type 1 Diabetes

Prof.dr. B.O. Roep
Prof.dr. G.J. Bruining (EMCSophia Kinderziekenhuis)

M.D. Klok

Mineralocorticoid Receptor in Human Brain: A Key Player in Resilience

Prof.dr. E.R. de Kloet
Prof.dr. F.G. Zitman

K. Knoops

Nidovirus Replication Structures

Prof.dr. E.J. Snijder
Prof.dr. A.J. Koster

N.E. Kokshoorn

Hypopituitarism: Clinical Assessment in Different Conditions

Prof.dr. J.W.A. Smit
Prof.dr. J.A. Romijn

S. van Kralingen

Pharmacokinetics and/or Pharmacodynamics of Propofol, Atracurium and Cefazolin in
Morbidly Obese Patients

Prof.dr. C.A.J. Knibbe

C. Krause

Inhibition of Signalling Cascades in Osteoblast Differentiation and Fibrosis

Prof.dr. P. ten Dijke

P.R. Krekel

Visualisation of Articular Motion in Orthopaedics

Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

P. Kuiper

GEP-NET: Rare Tumour Connections

Prof.dr. C.B.H.W. Lamers

S. Lalezari

The Arterial Switch Operation: Going Back to the Roots

Prof.dr. M.G. Hazekamp
Prof.dr. A.C. Gittenberger-de
Groot

J.E. de Leeuw van Weenen

Dopamine D Receptors in the Pathophysiology of Insulin Resistance

Prof.dr. H. Pijl

K.J. Lenos

Functions and Regulation of Hdmx and Post-Translational Modifications in Drug Sensitivity
and Cancer

Prof.dr. P. ten Dijke

M.K.Y. Liem

Disease Progression and High Field MRI in CADASIL

Prof.dr. M.A. van Buchem
Prof.dr. M.D. Ferrari

M.P.M. van der Linden

Predictive Factors for Outcome of Rheumatoid Arthritis

Prof.dr. T.W.J. Huizinga

J.S. von Lindern

Neonatal Transfusion Practices

Prof.dr. F.J. Walther
Prof.dr. A. Brand

M.M. van Loenen

Designing T-cells with Desired T-cell Receptor Make-up for Immunotherapy

Prof.dr. J.H.F. Falkenburg

[  ]

                            

Promovendus

                            

[  ]

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

L.V. Ly

Inflammation and Immunomodulation in Uveal Melanoma

Prof.dr. G.P.M. Luyten

R.L. Miclea

Modulation of the Canonical Wnt Signaling Pathway in Bone and Cartilage

Prof.dr. J.M. Wit

R.A. Middelburg

Transfusion-related Acute Lung Injury

Prof.dr. E. Briët

J.S.D. Mieog

Improving Breast Cancer Outcome by Preoperative Systemic Ttherapy and Iimage-guided
Surgery

Prof.dr. C.J.H. van de Velde

D.C. Mitea

Celiac Disease: Towards New Therapeutic Modalities

Prof.dr. F. Koning

A.L. Mooyaart

Diabetic Nephropathy: Pathology, Genetics and Carnosine Metabolism

Prof.dr. J.A. Bruijn

A. de Morrée

Functional Protein Networks Unifying Limb Girdle Muscular Dystrophy

Prof.dr. R.R. Frants

A.G. Munts

Complex Regional Pain Syndrome Related Movement Disorders: Studies on Pathophysiology
and Therapy

Prof.dr. J.J. van Hilten

E. Nevedomskaya

Metabolomics of Biofluids: From Analytical Tools to Data Iinterpretation

Prof.dr. A.M. Deelder

M. Nielsen

Clinical and Molecular Aspects of MUTYH and APC Associated Polyposis

Prof.dr. M.H. Breuning
Prof.dr. H.F.A.Vasen
Prof.dr. H. Morreau

C . van Nieuwkoop

Towards New Strategies in Compliacted Urinary Tract Infection

Prof.dr. J.T. van Dissel

A.F. van Nieuwpoort

Biochemical and Molecular Studies of Atypical Nevi

Prof.dr. R. Willemze

P.C.G. Nijssen

Autosomal Dominant Adult Neuronal Deroid Lipofuscinosis

Prof.dr. R.A.C. Roos

I.M. Noppers

Safety-efficacy Balance of S-ketamine and S-norketamine in Acute and Chronic Pain

Prof.dr. A. Dahan

J. Pander

Pharmacogenetics of Advanced Colorectal Cancer Treatment

Prof.dr. H.-J. Guchelaar
Prof.dr. H. Gelderblom
Prof.dr. C.J.A. Punt (UMC
St Radboud)

Y. Peeters

Mind the Gap: Explanations for the Differences in Otilities between Respondent Groups

Prof.dr. A.M. Stiggelbout

A.J. Ploeg

Assessing Quality of Care in Peripheral Vascular Surgery

Prof.dr. J.F. Hamming

D. Pons

(Epi)genetic Factors in Vascular Disease

Prof.dr. J.W. Jukema

R.R. Press

Individualized Dosing of Calcineurin Inhibitors in Renal Transplantation

Prof.dr. H-J.Guchelaar
Prof.dr. J.W. de Fijter
Prof.dr. M.Danhof

R. de Pril

The Ubiquitin Proteasome System in Huntington Disease

Prof.dr. R.A.C. Roos

L. Razzaq

Iris and Iridociliary Melanoma

Prof.dr. G.P.M. Luyten
Prof.dr. R.J.W. de Keizer

E.K. Rombouts

Vitamin K and Stability of Oral Anticoagulant Therapy

Prof.dr. F.R. Rosendaal

M.P. Rozing

Endocrine and Metabolic Features of Familial Longevity: The Leiden Longevity Study

Prof.dr. R.G.J. Westendorp
Prof.dr. P.E. Slagboom

L.R. Ruhaak

Glycomics based Biomarkers of the Rate of Aging

Prof.dr. A.M.Deelder
Prof.dr. P.E.Slagboom

K.S. Rutgers

Development of Affinity Binders for Non-Invasive In Vivo Imaging of Neurodegenerative
Disorders

Prof.dr. M.A. van Buchem
Prof.dr. S.M. van der Maarel

E.D.I. Rutjens

Differences in Cellular Immunity between Humans and Chimpanzees in Relation to Their
Relative Resistance to AIDS

Prof.dr. C.J.M. Melief
Prof.dr. J.L. Heeney (Univ. Of
Cambridge)

A.E.H. Scheenstra

Automated Morphometry of Transgenic Mouse Brains in MR Images

Prof.dr.ir. J.H.C. Reiber

Titel promotie

Promotor(en)

L. Seghers

Modulation of Vascular Remodeling: A Role for the Immune System, growth factors, and
transcriptional regulation

Prof.dr. P.H.A. Quax
Prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh
(VUMC)

M.A. Siezenga

Determinants of Vascular Complications in Type  Diabetic South Asians

Prof.dr. A.J. Rabelink
Prof.dr. M.R.Daha

A.M. Slats

Towards Restoring the Physiological Protection against Airway Narrowing in Asthma

Prof.dr. P.J. Sterk
Prof.dr. K.F. Rabe

M.C.T. Slof-Op ’t Landt

Genetic Determinants of Eating Disorders

Prof.dr. P.E. Slagboom
Prof.dr. D.I. Boomsma (VUMC)

M. Snel

The effects of a very Low Calorie Diet and Exercise in Obese Type  Diabetes Mellitus Patients

Prof.dr. A.E. Meinders
Prof.dr. H. Pijl

J.D. Snoep

Platelet Reactivity and Cardiovascular Events

Prof.dr. F.R. Rosendaal

M.S. Sons

Roles of Neuro-exocytotic Proteins at the Neuromuscular Junction

Prof.dr. J.J.G.M. Verschuuren

B.M. Steup-Beekman

Studies on Neuropsychiatric SLE

Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. M.A. van Buchem

B. Stieltjes

On Connectivity in the Central Nervous System, a Magnetic Resonance Imaging Study

Prof.dr. M.A. van Buchem
Prof.dr. M. Essig (Heidelberg,
Duitsland)

J.J. Swen

Translating Pharmacogenetics to Primary Care

Prof.dr. H.J. Guchelaar
Prof.dr. W.J.J. Assendelft

J.M.L. Tjon

Celiac Disease: How Complicated Can it Get?

Prof.dr. F. Koning

M.J. van Tol

Mood Related Insights

Prof.dr. F.G. Zitman
Prof.dr. M.A. van Buchem

B.R. Toorenvliet

Acute Abdominal Pain

Prof.dr. J.F. Hamming

T.G. Uil

Rational and Random Approaches to Adenoviral Vector Engineering

Prof.dr. R.C. Hoeben

R. Vicente Steijn

Development of the Sinus Venosus Myocardium from the Posterior Second Heart Field

Prof.dr. A.C. Gittenberger-de
Groot
Prof.dr. R.E. Poelmann

K. Visser

Towards Improved Treatment of Undifferentiated and Rheumatoid Arthritis

Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. D.M.F.M. van der Heijde

R. Visser

From NSD1 to Sotos Syndrome

Prof.dr. J.M. Wit

Y.P. de Visser

Intervention Studies in a Rat Model of Bronchopulmonary Dysplasia

Prof.dr. F.J. Walther

A.C.W. Vos

Towards Therapeutic Disease Control in Inflammatory Bowel Diseases

Prof.dr. D.W. Hommes

J. Vos

Opening the Psychological Black Box in Genetic Counseling

Prof.dr. A. Tibben
Prof.dr. A.M. Stiggelbout

R.C. Vos

A Multidisciplinary Lifestyle Intervention for Childhood Obesity: Effects on Body
Composition, Exercise Tolerance, Quality of Life and Gut Hormones

Prof.dr. J.M. Wit
Prof.dr. H. Pijl

B. de Vries

The Evolving Genetic and Pathophysiological Spectrum of Migraine

Prof.dr. R.R. Frants
Prof.dr. M.D. Ferrari

J. Wang

Spiking Neural P Systems

Prof.dr. J.N. Kok

G.M. van der Weele

Depressive Symptoms at Old Age

Prof.dr. J. Gussekloo
Prof.dr. R.C. van der Mast
Prof.dr. W.J.J. Assendelft

[  ]
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[  ]

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

J.M. van Werkhoven

Cardiovascular Computed Tomography for Diagnosis and Risk Stratification of Coronary
Artery Disease

Prof.dr. J.J. Bax
Prof.dr. J.W. Jukema
Prof.dr. A. de Roos

A.E. Westra

The Moral Limits of Medical Research with Children

Prof.dr. J.M. Wit
Prof.dr. I.D. de Beaufort (EMC)

J.W. van Wijngaarden

Explorations of Combinational Therapy in Cancer

Prof.dr. C.W.G.M. Löwik

S.M. Willems

Molecular Genetic Aspects and Characterization of the Extracellular Matrix of Myxoid
tumours of Soft Tissue

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

H.C. Wisgerhof

Epidemiologic Aspects of Skin Cancer in Organ-transplant Recipients

Prof.dr. R. Willemze

N. Wolterbeek

The Sense or Nonsense of Mobile-bearing Total Knee Prostheses

Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

Yuana

Nanosized Blood Microparticles

Prof.dr. S. Osanto
Prof.dr. R.M Bertina

M.L. Zandvliet

Adoptive Immunotherapy for Viral Infections after Allogeneic Stem Cell Transplantation

Prof.dr. H.J. Guchelaar
Prof.dr. J.H.F. Falkenburg

Bestuursrechter Geschilbeslechter

Prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer
Prof.dr. P.B. Cliteur

Rechtsgeleerdheid

                            

D. Allewijn
F. van den Berg

Harming Others. Universal Subjectivism and the Expanding Moral Circle

J.P. Boer

De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting

Prof.dr. A.O. Lubbers

S.C.W. Douma

Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement

Prof.mr. F.A. Engelen
Prof.mr. T. Bender

M. Hagens

Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden in Europa

Prof.dr. R.A. Lawson

D.P. Hanley

Aircraft Operating Leasing: A Practical and Legal Analysis in the Context of Public and
Private International Air Law

Prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon
Prof.dr. D.H. Bunker (McGill
University)

K.J. Heller

The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law

Prof.dr. C. Stahn

M.L. Koemans

The War on Antisocial Behaviour

Prof.dr. J.P. van der Leun
Prof.dr. L.M. Moerings

R.G. Louw

Het Nederlands hoger onderwijsrecht

Prof.mr. P.F. van der Heijden

T. Moeliono

Spatial Management in Indonesia: from Planning to Implementation; a Socio-legal Study

Prof.dr. J.M. Otto

C. Phillips-Veeze

Child-headed Households: A Feasible Way forward, or an Infringement of Children’s Right to
Alternative Care?

Prof.mr. M.R. Bruning
Prof.mr. J.E. Doek (VU)

G.O. Reerink

Tenure Security for Indonesia’s Urban Poor

Prof.dr. J.M. Otto

H.C.K. Senden

Interpretation of fundamental Rights in a Multilevel Legal System

Prof.mr. J.H. Gerards (Radboud
Universiteit Nijmegen)

O. Spijkers

The United Nations and the Evolution of Global Values

Prof.mr. N.J. Schrijver

A.F. Tatham

Central European Constitutional Courts in the Face of EU Membership: The Influence of the
German Model of Integration in Hungary and Poland

Prof.dr. R.C. Tobler

M. Vagias

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

Prof.dr. C.J.R. Dugard

Y.M. van der Vlugt

De Nationale ombudsman en behoorlijk politieoptreden

Prof.dr. R.A. Lawson
Prof.dr. L.M. Moerings

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

Neural and Cognitive Mechanism of Creativity

Prof.dr. B. Hommel

[  ]

S. Akbari Chermahini
N. Antypa

Cognitive Vulnerability to Depression: Genetic and Environmental Influences

Prof.dr. W. van der Does

P. Bakvis

Psychogenic Non-epileptic Seizures: Towards an Integration of Sychogenic, Cognitive and
Neurobiological Aspects

Prof.dr. P. Spinhoven
Prof.dr. F.G. Zitman

C.F. van den Berg

Transforming for Europe: The Reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-level
Governance

Prof.dr. T.A.J. Toonen

M.C. Bomhoff

Long-Lived Sociality: A Cultural Analysis of Middle-Class Older Persons’ Social Lives in
Kerala, India

Prof.dr. C.I. Risseeuw

W. van den Bos

The Neurocognitive Development of Social Decision-making

Prof.dr. E.A. Crone
Prof.dr. E. van Dijk

T. Bosma

Dynamic Testing in Practice. Shall I Give You a Hint?

Prof.dr. W.C.M.Resing

M. Dobber

Collaboration in Groups during Teacher Education

Prof.dr. N. Verloop
Prof.dr. J.D.H.M. Vermunt

A. Fridman

Surviving Early Childhood Trauma: Effects of the Holocaust on Survivors Pscyhological and
Physiological Well-Being

Prof.dr. M.J. BakermansKranenburg
Prof.dr. A. Sagi-Schwartz
(University of Haifa)
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

M. Hickendorff

Explanatory Latent Variable Modeling of Mathematical Ability in Primary School

Prof.dr. W.J. Heiser

R. Huffmeijer

Shaping Internal Working Models: Parental Love Withdrawal, Oxytocin, and Asymmetric
Frontal Brain Activity Affect Socio-emotional Information Processing

Prof.dr. M.H. van IJzendoorn
Prof.dr. M.J. BakermansKranenburg

M. Jepma

Arousal, Exploration and the Locus Coeruleus-norepinephrine System

Prof.dr. B. Hommel

D.D. Jolles

The changing Brain: Neurocognitive Development and Training of Working Memory

Prof.dr. S.A.R.B Rombouts
Prof.dr. E.A. Crone
Prof.dr. M.A. Van Buchem

C.A.T. Kegel

Differential Susceptibility in Education

Prof.dr. A.G. Bus

L.F. Koning

An Instrumental Approach to Deception in Bargaining

Prof.dr. E. van Dijk

V.A.C. van der Kooy-Hofland

Differential Susceptibility to an Early Literacy Intervention

Prof.dr. A.G. Bus

A.R. Korteweg

The Superpower, the Bridge-builder and the Hesitant Ally: How Defense Transformation
Divided NATO (-)

Prof.dr. R. de Wijk

M.J. Leliveld

Supporting medical teachers learning: Redesigning a program using characteristics of
Effective Instructional Development

Prof.dr. N. Verloop
Prof.dr. J.H. Bolk
Prof.dr. J.W.F. van Tartwijk

V. Ljujic

Romaphobia among Adolescents: The Role of Perceived Threat, Nationalism, and Acculturation Prof.dr. P.H. Vedder
Expectations
Prof.dr. H. Dekker

T.P. Louwerse

Political Parties and the Democratic Mandate

Prof.dr. R.B. Andeweg

W.G. Nkwi

Kfaang and its Technologies: Towards a Social History of Mobility in Kom, Cameroon,
-

Prof.dr. M.E. de Bruijn

S. Novin Farahbakhsh

Moroccan-Dutch Adolescents Emotional Functioning: In between two cultures?

Prof.dr. C. Rieffe

H.J.C.van Nuland

Eliciting Classroom Motivation: Not a Piece of Cake

Prof.dr. M. Boekaerts
Prof.dr. R.L. Martens

                            

Sociale Wetenschappen

[  ]

Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

L. Pelckmans

Travelling Hierarchies: Moving in and out of Slave Status in a Central Malian FulBe Network

Prof.dr. P.J. Pels
Prof.dr. M.E. de Bruijn

M.G. Polak

Item Analysis of Single-peaked Response Data

Prof.dr. W.J. Heiser

B. Saragih

Economic Value of non Timber Forest Products among Paser Indigenous People of East
Kalimantan

Prof.dr. G.A. Persoon
Prof.dr. H.H. de Iongh
Prof.dr. W. Kustiawan
(Mulawarman University)

M. van der Stel

Development of Metacognitive Skills in Young Adolescents: A Bumpy Ride to the High Road

Prof.dr. P.M. Westenberg

J. Tanilon

Performance Samples on Academic Tasks: Improving Prediction of Academic Performance

Prof.dr. P. Vedder
Prof.dr. M. Segers (Universiteit
Maastricht)

T. Wahyuni-Ulin

Management Approaches of Borneo Ironwood (Eusideroxylon zwageri teijsm and Binn)
in East Kalimantan

Prof.dr. G.A. Persoon
Prof.dr. H.H. de Iongh
Prof.dr. W. Kustiawan
(Mulawarman University)

A.D. Zandbergen

New Edge. Technology and Spirituality in the San Francisco Bay Area

Prof.dr. P.J. Pels

                            

Wiskunde en Natuurwetenschappen
A. Akhmerov

Dirac and Majorana Edge states in Graphene and Topological Superconductors

Prof.dr. C.W.J. Beenakker

K. Ali

NMR Spectroscopy and Chemometrics-based Analysis of Grapevine

Prof.dr. R. Verpoorte

S. Ali

Zebrafish Embryos and Larvae: A New Generation of Disease Model and Drug Screens

Prof.dr. M.K. Richardson

N. Amiri

Developing Asymmetries in AGB Stars: Occurrence, Morphology and Polarization of
Circumstellar Masers

Prof.dr. E.F. van Dishoeck

M.S. Anwar

Spin Triplet Supercurrents in Ferromagnetic Thin Films

Prof.dr. J. Aarts

M.S. Appelhans

Phylogeny and Biogeography of Spathelioideae (Rutaceae)

Prof.dr. E.F. Smets

L. Astefanoaei

An Executable Theory of Multi-agent Systems Refinement

Prof.dr. F.S. de Boer
Prof.dr. J-J.C. Meyer (Universiteit
Utrecht)

L. Babic

Frequency Conversion in Two-dimensional Photonic Structures

Prof.dr. J.P. Woerdman

S.M. Bal

Mechanistic Studies on Transcutaneous Subunit Vaccine Delivery

Prof.dr. J.A. Bouwstra
Prof.dr. W. Jiskoot

A.J. Beekman

Vortex duality in higher dimensions

Prof.dr. J. Zaanen

O.W.B. Benningshof

Superfluid Helium- in Cylindrical Restricted Geometries; A study with Low-frequency NMR

Prof.dr. G. Frossati

G.C.G. Berkhout

Fundamental Methods to Measure the Orbital Angular Momentum of Light

Prof.dr. M.W. Beijersbergen

J. Carreras Puigvert

DNA Damage Signaling Networks from Stem Cells to Cancer

Prof.dr. B. van de Water

J.M. Castro Perez

Dynamic System-Wide Mass Spectrometry based Metabolomics

Prof.dr. T. Hankemeier

M. Cella

Does Size Matter? Bridging and Dose Selection in Paediatric Trials

Prof.dr. M. Danhof

J.C. Chen

Dynamics of H on Ti/Al() Surface

Prof.dr. G.J. Kroes

Y. Chen

Functional Analysis of Genes Involved in the Regulation of Development of Reproductive
Organs in Rice (Oryza Sativa)

Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

F.T. Chien

Chromatin Dynamics Resolved with Force-Spectroscopy

Prof.dr. T. Schmidt

Titel promotie

Promotor(en)

R.L. Czajkowski

Ecology and Control of Dickeya spp. in Potato

Prof.dr. J. A. van Veen
Prof.dr. J.M. van der Wolf (Plant
Research International)

B.E.van Dalen

Discrete Tomography with Two Directions

Prof.dr. R. Tijdeman
Prof.dr. K.J. Batenburg

H. Di Lorenzo Pires

Spatial Coherence and Entanglement of Light

Prof.dr. J.P. Woerdman

J.B. Dmitrieva

Aspects of Ontology Visualization and Integration

Prof.dr. J.N. Kok

H.H.M. Draisma

Analysis of Metabolomics Data from Twin Families

Prof.dr. J. van der Greef
Prof.dr. T. Hankemeier
Prof.dr. J.J. Meulman

B.A. Duivenvoorden

Synthesis & Biological Applications of Glycosylated Iminosugars

Prof.dr. H.S. Overkleeft
Prof.dr. J.M.F.G. Aerts
(Universiteit van Amsterdam)

M.G. Finiguerra

EPR and NMR Spectroscopy on Spin Labeled Proteins

Prof.dr. E.J.J. Groenen
Prof.dr. M. Ubbink

V. Fokkema

Real-time Scanning Tunneling Microscopy Studies of Thin Film Deposition and Ion Erosion

Prof.dr. J.W.M. Frenken

K.H. Gold

Reagents and Tools to Study Polysaccharide and Glycolipid Metabolism

Prof.dr. H.S. Overkleeft
Prof.dr. G.A. van der Marel

D. Groen

Stratum Corneum Model Membranes: Molecular Organization in Relation to Skin Barrier
Function

Prof.dr. J. Bouwstra

F.H. de Groote

DNA Binding by the Rev1 BRCT Region: Implications for Structural and Biological Function

Prof.dr. J. Brouwer

R. van Haasteren

Gravitational Wave Detection and Data Analysis for Pulsar Timing Arrays

Prof.dr. S.F. Portegies Zwart
Prof.dr. A. Achúcarro

S.R. Hardeman

Non-decoupling of Heavy Scalars in Cosmology

C.T. Herbschleb

ReactorSTM Imaging Catalysts under Realistic Conditions

Prof.dr. J.W.M. Frenken

A.E. van ’t Hof

Towards Understanding the Architecture of the Bicyclus Anynana Genome

Prof.dr P.M. Brakefield
Prof.dr. B.J. Zwaan

M.J. Hollestelle

Paul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap, -

Prof.dr. F.H. van Lunteren
Prof.dr. R.P.W. Visser

E.M. Huisman

Simulations of Biopolymer Networks under Shear

Prof.dr. G.T. Barkema

M. Hutteman

Image-Guided Surgery using Invisible Near-Infrared Fluorescent Light

Prof.dr. C.J.H. van de Velde
Prof.dr. J.V. Frangioni (Harvard
University)

M. Izadi

Model Checking of Component Connectors

Prof.dr. F. Arbab
Prof.dr. Ali Movaghar (Sharif
University)

Q. Jia

DNA Repair and Gene Targeting in Plant End-joining mutants

Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

K.S. Joya

Molecular Catalytic System for Efficient Water Splitting

Prof.dr. H.J.M. de Groot

E. Jurado Jácome

Agrobacterium infection: Translocation of Virulence Proteins and Role of VirF in Host Cells

Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

S. Kemper

Modelling and Analysis of Real-Time Coordination Patterns

Prof.dr. F.S. de Boer
Prof.dr. F. Arabab

A.D. Knijnenburg

Synthetic Modifications of the Antibiotic Peptide Gramicidin S

Prof.dr. H.S. Overkleeft

C. Krause

Reconfigurable Component Connectors

Prof.dr. F. Arbab
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Promovendus

Titel promotie

Promotor(en)

C.J.H. Kruip

Connecting the Dots, Analysis, Devolpment and Applications of the SimpleX algorithm

Prof.dr. V. Icke

M.van Kregten

VirD of Agrobacterium Tumefaciens: Functional Domains and Biotechnological Applications

Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

Z. Li

Intervention in Hepatic Lipid Metabolism: Iimplications for Atherosclerosis Progression and
Regression

Prof.dr. T.J.C. van Berkel

W.A. van der Linden

Towards Subunit Specific Proteasome Inhibitors

Prof.dr. H.S. Overkleeft

I. Martins e Oliveira

Observational Constraints in the Evolution of Dust in Protoplanetary Disks

Prof.dr. van Dishoeck

M.V. Medvedyeva

On Localization of Dirac Fermions by Disorder

Prof.dr. C.W.J. Beenakker

F. Mela

Genomic Analysis of Bacterial Mycophagy

Prof.dr. J.A. van Veen

W.H. Mensink

Subject of Iinnovation, or: How to Redevelop ‘the Patient’ with Technology

Prof.dr. B.R. Katzy
Prof.dr. P.P.C.C. Verbeek
(Universiteit Twente)

I. Meurs

ABC Transporters and Scavenger Receptor BI: Important Mediators of Lipid Metabolism and
Atherosclerosis

Prof.dr. T.J.C. van Berkel

M. Mirnezhad

Host plant Resistance of Tomato Plants to Western Flower Thrips

Prof.dr. P. Klinkhamer

T.J. Mooibroek

The Palladium Diphosphane Catalyzed Reduction of Nitrobenzene

Prof.dr. E. Drent
Prof.dr. E. Bouwman

E.J.W. de Mooij

Ground-based Observations of Exoplanet Atmospheres

Prof.dr. K.H. Kuijken

Y.J. Moon

Stochastic Models for Quality of Service of Component Connectors

Prof.dr. F. Arbab

K.M. Nichol

Fluidization and Fluctuations in Granular Systems

Prof.dr. M.L. van Hecke

A.A.J. Oerlemans

Content-based Retrieval of Visual Information

Prof.dr. J.N. Kok

V.R. Ohms

Speech across Species

Prof.dr. C.J. ten Cate

J.B.R. Oonk

Cool Gas in Brightest Cluster Galaxies

Prof.dr. W.J. Jaffe

A.G. Pearcy

Implications of Skull Shape for the Ecology and Conservation Biology of Crocodile

Prof.dr. M.K. Richardson

M.C. Peeters

Activation of G Protein-Coupled Receptors

Prof.dr. A.P. IJzerman

K. Peng

Hydrogel based Drug Carriers for Controlled Release of Hydrophobic Drugs and proteins

Prof.dr. J.G.E.M. Fraaije

J.B. Pors

Entangling Light in High Dimensions

Prof.dr. J.P. Woerdman

T.F. Prod’homme

From Electrons to Stars: Modelling and Mitigation of the Radiation Damage Effects on
Astronomical CCDs

Prof.dr. K.H. Kuijken

J.M.P. Proença

Synchronous Coordination of Distributed Components

Prof.dr. F. Arbab

Y. Qin

Cell Adhesion Signalling in Acute Renal Failure

Prof.dr. B. van de Water
Prof.dr. C. van den Hondel

R.R. Romero Gonzalez

A Metabolomics Approach to Thrips Resistance in Tomato

Prof.dr. R. Verpoorte
Prof.dr. G.L. Klinkhamer

K.B. Sai Sankar Gupta

Spin Torch Experiments Observed in Reaction Centers of Rhodobacter Sphaeroides

Prof.dr. H.J.M. de Groot

I.J. dos Santos Marques

Desease models in Vertebrates: from Hypoxia to Cancer

Prof.dr. M.K. Richardson
Prof.dr. H.P. Spaink

F. Sharif

The Zebrafish as a Model for Bone and Tissue Remodeling

Prof.dr. M.K. Richardson

J.H.S. She

Fermions, Criticality and Superconductivity

Prof.dr. J. Zaanen

N.D. Silva Pinheiro Carvalho

Functional Genomics to Study Protein Secretion Stress in Aspergillus Niger

Prof.dr. C.A.M.J.J. van den Hondel

Titel promotie

Promotor(en)

B.A. Slütter

Challenges and Opportunities in Nasal Subunit Vacciantion; Mechanistic Studies using
Ovalbumin as a Model Antigen

Prof.dr. W. Jiskoot
Prof.dr. J.A. Bouwstra

J.J.van Soest

Infectious Disease Studies in Zebrafish: The Fish Pathogen Edwardsiella Tarda as a Model
System

Prof.dr. H.P. Spaink
Prof.dr. C.A.M.J.J. van den Hondel

E.A. Sogbohossou

Lions of West Africa

Prof.dr. G. de Snoo
Prof.dr.Ir. B. Sinsin (University of
Abomey-Calavi, Benin)

J. Sonneville

Reinventing Microinjection

Prof.dr. J.P. Abrahams
Prof.dr. M.H.M. Noteborn

J. Stevens

Translational Pharmacology of Dopamine Receptor Agonists and Antagonists

Prof.dr. M. Danhof

I. Stojkovic

Geometric Approach to Evolution Problems in Metric Spaces

Prof.dr. S.M. Verduyn-Lunel

A.P. Stolk

Discrete Tomography for Integer-valued Functions

Prof.dr. S.J. Edixhoven

E. Stupka

Fish Genomes: A Powerful Tool to Uncover New Functional Elements in Vertebrates

Prof.dr. J.N. Kok

A. Subedi

New Species, Pollinator Iintercations and Pharmaceutical Potential of Himalayan Orchids

Prof.dr. E. F. Smets
Prof.dr. R. P. Chaudhary
(Tribhuvan University)

E.L. Torreao Dassen

Basis Reduction for Layered Lattices

Prof.dr. H.W. Lenstra

K.J.E. Torstensson

Methanol Masers and Millimetre Lines: A Common Origin in Protostellar Envelopes

Prof.dr. E.F. van Dishoeck

H.H. Truonng

Integrin Signaling Modes Controlling Cell Migration and Metastasis

Prof.dr. B. van de Water

K. Vafayi

Duality, Bosonic Particle Systems and Some Exactly Solvable Models of Non-equilibrium

Prof.dr. F.H.J. Redig (TU Delft)
Prof.dr. W.T.F. den Hollander

S. Verkoeijen

Focal Adhesion Kinase and Paxillin: Mediators of Breast Cancer Cell Migration

Prof.dr. B. van de Water

W.P. Vermeij

Antioxidant Properties of Small Proline-rich Proteins

Prof.dr. J. Brouwer

K. Wagner

Nucleotide Excision Repair at the Single Molecule Level: Analysis of the UvrA Protein

Prof.dr. J. Brouwer

P.K. Wawrzyniak

Ab Initio Modeling of Primary Processes in Photosynthesis: Protein Induced Activation of
Bacteriochlorophylls for Efficient Light Harvesting and Charge Separation

Prof.dr. H.J.M. de Groot

R.J. van Weeren

Radio Emission from Merging Galaxy Clusters: Characterizing Shocks, Magnetic Fields, and
Particle Acceleration

Prof.dr. H.J.A. Röttgering
Prof.dr. G.K. Miley

C.H. Yu

Structural Diversity of RNA Structures Involved in Programmed Ribosomal Frameshifting

Prof.dr. M.H.M. Noteborn

N.D. Yuliana

Comprehensive Extraction and NMR-based Metabolomics: Novel Approaches to Natural
Products Lead Finding in Drug Discovery

Prof.dr. R. Verpoorte

Y. Zhang

Heterogeneous Data Analysis for Annotation of microRNAs and Novel Genome Assembly

Prof.dr. J.N. Kok

Y. Zhao

Reverse Cholesterol Transport: A Potential Therapeutic Target for Atherosclerosis

Prof.dr. T.J.C. van Berkel

R.M.E. Zimmerman

Apoptin – Oncogenic Transformation & Tumor-selective Apoptosis

Prof.dr. M.H.M. Noteborn

[  ]

                            

Promovendus
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Bijlage F
Besturen

[  ]

College van Bestuur
Rector magnificus & voorzitter

Prof.mr. P.F. van der Heijden

08.02.2007-08.02.2013

Vice-rector magnificus

Prof.dr. M.C.E. van Dam

01.09.2007-01.09.2011

Prof.dr. S.E. Buitendijk

01.09.2011-09.01.2015

Drs. H.W. te Beest

01.09.2005-01.09.2013

Decaan

Prof.dr. W.J.H. Willems

01.11.2006-01.11.2012

Vice-decaan

Prof.dr. C.L. Hofman

01.09.2007-01.09.2013

Lid/bedrijfsvoering

Drs. H.C. Pafort

01.09.2010-01.01.2013

Student-lid

R. Nieuwenkamp

01.09.2010-01.09.2012

Decaan

Prof.dr. J. de Vries

01.01.2011-01.01.2013

Lid/decaan LUCTH

Prof.dr. C.S. Goto-Jones

01.01.2011-01.01.2013

Lid/bedrijfsvoering

Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA

01.01.2011-01.01.2013

Student-lid

B. van der Donk

01.04.2011-01.09.2012

Decaan

Prof.dr. H.W. van den Doel

01.09.2008-01.09.2014

Vice-decaan

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

E. van Kuppevelt

01.09.2010-01.09.2011

A. Liemburg

01.09.2011-01.09.2012

Vice-voorzitter

Faculteitsbesturen
Faculteit Archeologie

Faculteit Campus Den Haag

Raad van Bestuur LUMC/Faculteit Geneeskunde
Voorzitter

Prof.dr. F. Breedveld

q.q.

Decaan

Prof.dr. E. Klasen

01.01.2007-01.06.2012

Lid

Dr.ir. P.C.J. Leijh

q.q.

Lid

Ir. H.M. le Clerq

q.q.

Student-lid

J. Lut

01.09.2010-01.09.2011

J. Egberts

01.09.2011-01.09.2012

                            

Faculteit Geesteswetenschappen

[  ]

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Decaan

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker

01.01.2008-01.09.2011

Prof.dr. R.A. Lawson

01.09.2011-01.09.2014

Vice-decaan

Prof.dr. A.G. Castermans

01.09.2011-01.09.2014

Lid

Mr.dr. P.M. Schuyt

01.06.2011-01.09.2014

Lid/bedrijfsvoering

Drs. H.C. Pafort

01.04.2009-01.09.2013

Student-lid

L. Tijs

01.09.2010-01.09.2011

A. Brouwer

01.09.2011-01.09.2012

Decaan

Prof.dr. Ph. Spinhoven

01.01.2008-01.01.2013

Vice-decaan

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

I. Bronstring

01.09.2010-01.09.2012

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

E. de Vries

06.09.2010-05.09.2011

D. van der Klugt

05.09.2011-03.09.2012

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Instituten
Instituten Faculteit Geesteswetenschappen
Academie der Kunsten

                            

Wetenschappelijk directeur

Prof. F.C. de Ruiter

Instituut voor Culturele Disciplines
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

Instituut voor Geschiedenis
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. H. te Velde
Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. A.F. de Jong

Leids Instituut voor Regiostudies
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. M. van Crevel

tot 01.09.2011
m.i.v. 01.09.2011

[  ]

Leiden University Center for Linguistics
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. M.P.G.M. Mous
Prof.dr. T. van Haaften

tot 01.06.2011
m.i.v. 01.06.2011

Instituut voor Wijsbegegeerte
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. E.P. Bos
Prof. dr. F.A.J. de Haas

tot 01.09.2011
m.i.v. 01.09.2011

Instituten Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Privaatrecht
Wetenschappelijk directeur

Prof.mr. H.J. Snijders

Instituut voor Publiekrecht
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. W.J.M. Voermans

Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Wetenschappelijk directeur

Prof.mr. E.R. Muller

Instituut voor Metajuridica
Wetenschappelijk directeur

Prof.mr. P.B. Cliteur

Instituut voor Fiscale en Economische vakken
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr.mr. A.O. Lubbers

Instituten Sociale Wetenschappen
Instituut Bestuurskunde
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. B. Steunenberg

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Prof.dr. P.J. Pels

Instituut voor Pedagogische Wetenschappen
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. P.H. Vedder

Instituut voor Politieke Wetenschap
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. J.J.M. Holsteyn
Prof.dr. P. Kopecky

tot 01.08.2011
m.i.v. 01.08.2011

Instituut voor Psychologie
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. W.J. Heiser
Prof.dr. P.M. Westenberg

tot 15.05.2011
m.i.v. 15.05.2011

                            

Wetenschappelijk directeur

[  ]

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
Prof.dr. E.R. Eliel

tot 01.04.2011
m.i.v. 01.04.2011

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. J. Brouwer

Leiden Amsterdam Center for Drug Research
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. M. Danhof
Prof.dr. N.P.E. Vermeulen, Vrije Universiteit

Instituut Biologie Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. C.J. Ten Cate

Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. E.F. Smets

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

                            

Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. G. de Snoo

Interfacultair Centrum
Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Hoogleraar-directeur

Prof.dr. J.H. van Driel

Directeur bedrijfsvoering

Drs. M.P. Voorkamp

tot 01.09.2011

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AEG

Allocatiemodel Eerste Geldstroom

AIC

Audit en Interne Controle

Aio

Assistent in opleiding

ALGANT

Algebra, Geometry and Number Theory

BA

Bachelor

BAO

Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten

BKI

Beheersing Kosten Infrastructuur

BKO

Basiskwalificatie Onderwijs

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BREEAM

Environmental Assessment Method, ontwikkeld door het Britse Building Research Establishment

BSA

Bindend studieadvies

BSc

Bachelor of Science

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BW

Burgerlijk Wetboek

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEO

Chief executive officer

CIS

Council of International Schools

CML

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

CSC

China Scholarship Council

Dt

Deeltijd

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

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ERC

European Research Council

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

EZ

Economische Zaken

[  ]

                            

Bijlage G
Afkortingen

                            

[  ]

FdK

Faculteit der Kunsten

FdL

Faculteit der Letteren

FEZ

Financieel Economische Zaken

FGW

Faculteit Geesteswetenschappen

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte

Fulltime-equivalent

FWN

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

HOPE

Holland Program on Entrepreneurship

HRM

Human Resource Management

IBL

Instituut Biologie Leiden

ICLON

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

ICT&O

Informatie- en Communicatietechnologie & Onderwijs

IIAS

International Institute for Asian Studies

IRD

International Relations and Diplomacy

ISIS

Integrated Student Information System

ISSC

ICT Shared Service Centre

K€

Duizend euro

KP7

e Kaderprogramma van de EU

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

LACDR

Leiden Amsterdam Center for Drug Research

LAPP-top

Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students

LEH

Libertatis Ergo Holding BV

LDE

Samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam

LEI

(Universiteit) Leiden

LERU

League of European Research Universities

LExS

Leiden University Excellence Scholarship Programme

LOWI

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

LSr

Leidse Studentenraad

LUCTH

Leiden University College The Hague

LUF

Leids Universiteitsfonds

LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum

LURIS

Leiden University Research and Innovation Services

MA

Master

M€

Miljoen euro

MIND

Erasmus Mundus Master’s Programme in Industrial Ecology

MSc

Master of Science

Netherlands Centre for Electron Nanoscopy

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NIAS

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

NIASD

Nederland Instituut voor Academisch Studies in Damascus (met ook vestigingen in Libanon en Jordanië)

NVAO

Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OACAC

Overseas Association for College Admission Counseling

OBP

Ondersteunend en beheerpersoneel

oIEM

Online International Education Management-systeem

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Oio

Onderzoeker in opleiding

Pemba

Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid

PhD

Doctor of Philosophy (titel van doctor)

PRO

Publicatie en Reproductierechten Organisatie

RGUS

Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren

RS&I

Ricico Inventarisatie & Evaluatie

RWE

Oorspronkelijk: Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

SAP

Sapphire (saffier)

SCM

Strategische Communicatie & Marketing

SEP

Standaard Evaluatie Protocol

SIP

Specifieke Internationale Projecten

SOZ

Studenten- en Onderwijszaken

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

SURF

Samenwerkingsorgaan ter bevordering van het gebruik van ict in het hoger onderwijs

TI

Top Institute (Pharma)

TU

Technische Universiteit

UB

Universiteitsbibliotheek

UBL

Universitaire Bibliotheken Leiden

UDEC

Universitaire Dierexperiment Commissie

UFB

Universitair Facilitair Bedrijf

ULCN

Universiteit Leiden Community Network

UMC

Universitair Medisch Centrum

uSis

Universitair Studenteninformatiesysteem

VGM

Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu

VHO

Voortgezet Hoger Onderwijs

Vo

Voortgezet onderwijs

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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NeCEN
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VSNU

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Vt

Voltijd

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WHW

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WMTC

Onderzoeksschool voor Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur

WOZ

Waardering onroerende zaken

WP

Wetenschappelijk personeel
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