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Woord vooraf

Prof.mr. C.J.J.M Stolker Drs. H.W. te Beest Prof.dr. S. E. Buitendijk
Rector Magnificus en Voorzitter Vice-voorzitter Vice-rector Magnificus

In het voorliggende Jaarverslag rapporteren wij over onderwijs en
onderzoek aan de Universiteit Leiden, en ook over innovatie en
kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën in het ver-
slagjaar 2013. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen voor ver-
slaggeving van het ministerie van OCW.

Dit Jaarverslag dient in de eerste plaats voor het afleggen van ver-
antwoording aan de minister van OCW, die de universiteit gro-
tendeels bekostigt. De informatie in dit verslag zal echter ook voor
andere geïnteresseerden relevant zijn.

Het verslag geeft expliciet aandacht aan de prestatieafspraken die
de universiteit heeft gemaakt met het ministerie van OCW. Deze
hebben voor een belangrijk deel betrekking op het studiesucces
van onze studenten. Ook de doorvertaling van de prestatieafspra-
ken in doelen en resultaten door onze zeven faculteiten wordt
belicht. 

In dit verslag komt in een aantal hoofdstukken het maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen aan de orde. De Universiteit Leiden
heeft een verantwoordelijkheid naar de maatschappij en vult dit
op diverse manieren in. Van het inkopen van groene stroom tot
het in dienst nemen van personeel van De Zijl Bedrijven. Ook in
de Massive Open Online Courses – gratis online colleges voor
iedereen – komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tot
uiting.

Dit verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig
deel, te weten de financiële verantwoording van de Universiteit
Leiden in haar Jaarrekening. 

Het College van Bestuur spreekt zijn dank uit voor de grote inzet
van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden en al onze
medewerkers en studenten.

Leiden, 31 mei 2014



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 uitge-
vaardigde regelingen, richtlijnen, aanwij zin gen en reglementen
naleeft, alsook de branchecode Goed Bestuur Universiteiten 2013.
De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn in het verslag-
jaar twee wijzigingen opgetreden. Mw. dr. Kemna trad per 1 april
terug vanwege het verstrijken van haar tweede zittingstermijn. In
haar plaats benoemde de minister van OCW op voordracht van
de Universiteitsraad per 1 juli mw. dr. Van Welie. Drs. Reibestein
trad per 1 november terug, eveneens vanwege het verstrijken van
zijn tweede termijn. In zijn plaats benoemde de minister van
OCW per 1 december 2013 mw. drs. Hijmans van den Bergh MBA.

De Raad bestaat momenteel uit:
■ Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter), voormalig president van de

Nederlandsche Bank, lid Raad van Toezicht Centraal Bureau voor
de Genealogie, voorzitter Stichting Architectuurprijs Achterhoek,
voorzitter Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën,
voorzitter bestuur Bontiusstichting LUMC en non-executive
director Bank of China;

■ Mw. dr. E.A.A.M. van Welie, docent masteropleiding Educatio-
nal Management NSO, voormalig directeur Kennis ministerie
OCW en hoofdinspecteur hoger en voortgezet onderwijs;

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

■ Mw. drs. C.M.L Hijmans van den Bergh MBA, voormalig
bestuursvoorzitter BoerCroon, lid van de Raad van Advies Pen-
sioen, Bestuur en Management, lid van de Raad van Advies Part-
ners at Work, lid van de Raad van Advies Stichting Spinozalens,
voorzitter Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen
en voorzitter Raad van Toezicht ASN Groenprojectenfonds;

■ Mw. drs. M. Sijmons, directievoorzitter ARBONED (m.i.v. 1
februari 2013), lid van het Bestuur van de Stichting Volkskrant,
lid van de Raad van Commissarissen ENECO en lid van de Raad
van Toezicht Den Haag Marketing.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes maal met het Col-
lege van Bestuur vergaderd; in drie gevallen werd dit voorafgegaan
door een onderlinge vergadering van de Raad.
De Auditcommissie uit de raad is twee maal bijeen gekomen, in
het bijzonder ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad
van Toezicht over het verslag en de Jaarrekening over 2012, res-
pectievelijk over de universitaire begroting 2014-2017, alsook ter
bespreking van de jaarlijkse Management Letter van KPMG. Een
commissie uit de Raad voerde functioneringsgesprekken met de
afzonderlijke leden van het College van Bestuur.
De voorzitter maakte in januari-februari zijn inmiddels gebrui-
kelijke gespreksronde langs alle decanen en koppelde zijn bevin-
dingen terug naar de voltallige Raad. 

In de samenstelling van het College van Bestuur trad in het ver-
slagjaar een wijziging op. De voorzitter en rector magnificus,
prof.mr. P.F. van der Heijden, trad bij de dies natalis van de uni-
versiteit op 8 februari terug. Bij deze gelegenheid werd zijn opvol-
ger, prof.mr. C.J.J.M. Stolker, geïnstalleerd als de nieuwe voorzit-
ter en rector magnificus. De Raad van Toezicht besloot drs. H.W.
te Beest met ingang van 1 september te benoemen voor een derde
termijn als lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur; vóór
dit besluit heeft de voorzitter van de Raad hierover de decanen en
de Universiteitsraad gehoord. 

De Raad van Toe zicht heeft daarnaast overleg gevoerd met de Uni-
versiteits raad. Dit overleg had onder meer betrekking op een van
de vacatures in de Raad van Toezicht en op de herbenoeming van
een van de leden van het College van Bestuur voor een nieuwe ter-
mijn. 

De voortgang van de uitvoering van de begroting 2013 werd door
de Raad van Toezicht gevolgd door de bespreking van de bestuur-
lijke financiële kwartaalrapportages. De Raad constateerde met
genoegen dat deze rapportages blijk gaven van een gunstige ont-
wikkeling van de financiën van de universiteit en een grote finan-
ciële discipline van de universitaire eenheden. 

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 7 juni de Jaar-
rekening en het verslag over 2012 goedgekeurd en ook de Kader-
nota 2014-2017 besproken. De begroting voor het jaar 2014 werd
in zijn vergadering van 6 december goedgekeurd. De Raad van Toe-
zicht sprak hierbij zijn tevredenheid uit over het feit dat de begro-
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ting en bijbehorende meerjarencijfers blijk gaven van een solide
financiële huishouding van de universiteit.

In vervolg op zijn intensieve betrokkenheid in 2012 bij de voor-
bereiding van de Instellingstoets onderwijskwaliteit sprak een
vertegenwoordiging van de Raad in het verslagjaar met de Audit-
commissie. Het eindoordeel van deze commissie en vervolgens van
de NVAO over het kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs werd
in juni openbaar en luidde zeer positief. 

De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod
2014-2015, zoals vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen.
Onderdeel hiervan was het besluit om de instroom in de bache-
loropleidingen Godgeleerdheid en Hebreeuwse & Joodse Studies
vanwege de zeer geringe instroom te beëindigen. 

De Raad van Toezicht besprak met het College van Bestuur de wijze
waarop de prestatieafspraken van de universiteit met de staatsse-
cretaris van het ministerie van OCW intern zijn vertaald in
bestuursafspraken met de faculteiten en de wijze waarop de uit-
voering van dit geheel wordt gemonitord. Afgesproken werd dat
de Raad hierover jaarlijks een rapportage zal ontvangen. 

De Raad van Toezicht besprak de investeringsagenda voor de
huisvesting van de universiteit met het College van Bestuur aan
de hand van het Meerjaren Businessplan Huisvesting 2010-2025

en de daarin geschetste scenario’s. De Raad stemde in met het voor-
nemen van het College van Bestuur tot de huur van een nieuw te
bouwen onderwijslocatie in het Wijnhavenkwartier in Den Haag,
die ook moet dienen om de snel groeiende studenteninstroom
aldaar te accommoderen. 

De Raad wisselde van gedachten met het College van Bestuur over
het integriteitsbeleid, dit ook in het licht van de toenemende
maatschappelijke discussie hierover. In dit verband kwamen
wetenschappelijke integriteit alsook nevenwerkzaamheden en
-inkomsten van het personeel aan de orde.

De Raad van Toezicht liet zich in zijn vergaderingen periodiek door
het College van Bestuur informeren over de voortgang in de
samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Uni-
versiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Ook
werd vanuit de Raad deelgenomen aan een bijeenkomst van de
gezamenlijke Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur van de
drie universiteiten, waarin van gedachten werd gewisseld over de
LDE-agenda in de eerstkomende jaren.

Het College van Bestuur hield de Raad van Toezicht op de hoogte
van de discussie met het KNAW-bestuur over de positie van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
en de door de KNAW voorgestane verhuizing hiervan naar Amster-
dam. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over handhaving
van dit instituut op de campus van de universiteit en integratie
van zijn omvangrijke en deels unieke collecties in de Universiteits-
bibliotheek. Met het ministerie van OCW werd overeenstem-
ming bereikt over de bruikleen van de zogenoemde Erfgoedcol-
lectie van het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT).

De voorzitter van de Raad nam deel aan de periodieke gezamen-
lijke vergaderingen van de voorzitters van de respectievelijke uni-
versitaire Raden van Toezicht.

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 studenten van de
Universiteit Leiden in het afgelopen jaar.

Na kennisneming van het accountantsverslag heeft de Raad van
Toezicht in zijn vergadering van 22 mei 2014 dit verslag, inclusief
de Jaarrekening over 2013, goedgekeurd.

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden
Dr. A.H.E.M. Wellink
Voorzitter
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■ Opgericht in 1575

Organisatie
■ Faculteiten: 7
■ College van Bestuur: 3 leden
■ Onderzoeksinstituten: 29
■ Medewerkers: 4.197 excl. LUMC 

– WP: 1.521
– promovendi: 732
– onderwijs- en onderzoeksondersteuning: 468
– OBP: 1.367

■ Omzet: 528 miljoen euro

Studenten
■ Bachelorstudenten: 15.000
■ Masterstudenten: 8.000
■ Internationale studenten: 2.250
■ Nationaliteiten: 110
■ Afgestudeerden: 2.770 Masters, 2.960 Bachelors
■ Alumni totaal: 90.000 (5.000 in het buitenland)

Opleidingen
■ Bacheloropleidingen: 46
■ Masteropleidingen: 72

Onderzoek
■ Profileringsgebieden: 11
■ Promoties: 393
■ Individuele NWO-subsidies: 32
■ Individuele Europese subsidies: 6 (ERC)

[ 8 ]
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1. Profiel, missie en strategie

Missie

In het Instellingsplan 2010-2014 Inspiratie en Groei heeft de uni-
versiteit haar profiel en ambities geformuleerd. De missie luidt:
■ De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese research-

universiteit. 
■ 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. 

■ Studenten bereiden zich voor op wetenschappelijke of andere
posities op de arbeidsmarkt, waarbij zij hun academische ken-
nis en vaardigheden zullen benutten. 

■ Het onderzoek richt zich op kennisvermeerdering en innova-
tie en draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een duur-
zame samenleving.

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

Kernwaarden

Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis:
‘bolwerk van vrijheid’. Binnen en buiten de instelling draagt de
universiteit de volgende kernwaarden uit:
■ Vrijheid van geest, denken en meningsuiting
■ Ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
■ Verantwoordelijkheid jegens de samenleving
■ Integriteit

De wetenschappelijk 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 verant-
woordelijke academici. Zij hebben besef van ethische consequen-
ties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie en van hun han-
delen 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.

Doelen en focus

De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van Europese
onderzoeksuniversiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor
onze afgestudeerden in zowel wetenschappelijke als andere func-
ties.
In 2010-2014 richt de universiteit haar inspanningen op de vol-
gende kernpunten:
■ Groei door een aantrekkelijk onderwijsaanbod
■ Vergroten van het studiesucces
■ Versterken van onze internationale oriëntatie
■ Uitbouw van onze activiteiten in tweede vestigingsplaats Den

Haag
■ Profilering van ons onderzoek
■ Academisch ondernemerschap

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij en neemt
deel in innovatieve netwerken, strategische allianties en onderzoeks-
consortia. Wetenschappers leggen de samenleving uit waarmee zij
bezig zijn en duiden actuele maatschappelijke ontwikkelingen, bij-
voorbeeld door aanwezig te zijn in de media. De universiteit
draagt bij aan een duurzame samenleving in de breedste zin van
het woord. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs richten
zich onder meer op het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulp-
bronnen en op een veilige en duurzame leefomgeving op wereld-
schaal. Ook op de werkvloer van de organisatie staat ‘maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ hoog in het vaandel.
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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 gere-
geld. De Universiteit Leiden onderschrijft de branchecode Goed
Bestuur Universiteiten 2013 van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU). 

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden. De bezoldiging van
de leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toe-
zicht vastgesteld overeenkomstig het Besluit rechtspositie leden
colleges van bestuur van openbare universiteiten (Stb. 1998, 518).
Dit besluit regelt ook de ontslaguitkering. De beloning en onkosten-
vergoedingen van de individuele leden van het College worden in
de toelichting op de Jaarrekening vermeld. Hun nevenwerkzaam-
heden behoeven de goedkeuring van de voorzitter van de Raad
van Toezicht. De nevenwerkzaamheden worden gepubliceerd op
de website van de universiteit.

Bij 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 Bestuursbe-
raad. Het College van Bestuur neemt belangrijke besluiten pas nadat
overleg is gevoerd in dit Bestuursberaad. De decanen worden
geacht in dit overleg niet op te treden als behartigers van de belan-
gen van hun faculteiten, maar zich primair te laten leiden door
het belang van de universiteit in haar geheel. Leden van het
Bestuursberaad waren in 2013: 
■ Prof.dr. W.J.H. Willems tot 1 september 2013, prof. C.L. Hofmann

vanaf 1 september 2013 (faculteit Archeologie)
■ Prof.dr. J. de Vries (faculteit Campus Den Haag)
■ Prof.dr. H.W. van den Doel (faculteit Geesteswetenschappen)
■ Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn (faculteit Geneeskunde/LUMC)
■ Prof.mr. R.A. Lawson (faculteit Rechtsgeleerdheid)
■ Prof.dr. J.T. Swaab (faculteit Sociale Wetenschappen)
■ Prof.dr. G.R. de Snoo (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschap-

pen)

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 con-
form de desbetreffende ministeriële richtlijn. Voor het beheer

van de financiële middelen en voor het daarmee verbonden ver-
mogensbeheer 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 15 september 1997 (Stb.
420). De leden van de Raad van Toezicht zijn niet verbonden aan
de universiteit. Zij oefenen het toezicht uit, onafhankelijk van het
College van Bestuur.

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

De Gedragsregels voorzien verder in een Auditcommissie en in een
(ad hoc) Commissie voor Personele zaken. De belangrijkste taken
van de laatstgenoemde commissie betreffen de selectie, de perio-
dieke beoordeling en de voorbereiding van het te voeren perso-
neelsbeleid, 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 vergaderin-
gen van de Auditcommissie bij. Zij wonen ook de vergadering van
de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken over het accoun-
tantsverslag en waarin over de goedkeuring van de Jaarrekening
wordt besloten. 

De Universiteit Leiden hecht veel belang aan transparantie en inte-
griteit, 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 onder-
werp), het Fraudeprotocol, de Regeling nevenwerkzaamheden en
het Audit Charter. Bewustzijn van de standaarden bij de mede-

2. Bestuur en Organisatie



werkers wordt actief bevorderd, bijvoorbeeld bij de introductie en
in opleidingsprogramma’s; de naleving wordt onder meer gemo-
nitord als onderdeel van het jaarlijkse auditprogramma.

De Leidse medezeggenschap bestaat uit zes Faculteitsraden, zeven
Dienstraden, de Studentenraad van het LUMC, en de Universi-
teitsraad. Na de invoering van de wet Modernisering Universitaire
Bestuursorganisaties is aan deze universiteit gekozen voor een onge-
deeld systeem, dat wil zeggen dat de studenten- en personeelsge-
ledingen samen in één en dezelfde raad vergaderen. 

Universiteitsraad – medezeggenschap

Naast behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen als
de kadernota, het Jaarverslag, het model OER en de begroting, heeft
de Raad in 2013 aandacht besteed aan het invoeren van het Leids
systeem met bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar
van de bachelor, het onderwijsreglement van de Honours Academy,
het diversiteitsbeleid en de ICT-projectenkalender. Daarnaast zijn
er diverse onderwerpen aan de orde geweest onder meer op het
gebied van onderwijskwaliteit, studiebegeleiding en studeren met
een functiebeperking. Alle adviezen, besluiten, reacties en meer
informatie zijn te vinden op ur.leidenuniv.nl.

De Universiteitsraad is in 2013 betrokken geweest bij de totstand-
koming van een nieuwe Reorganisatiecode. Twee leden van de per-
soneelsgeleding hadden zitting in een werkgroep hierover. De
nieuwe Code is in december 2013 ondertekend door de rector mag-
nificus, de voorzitter van het Lokaal Overleg en de voorzitter van
de Universiteitsraad. De grootste verandering is dat de leden van
Faculteitsraden in plaats van instemmingsrecht op reorganisaties
nu adviesrecht hebben en dat protocol en tijdsbepaling van infor-
meren van de medezeggenschap veel gedetailleerder zijn gewor-
den.

De leden van de medezeggenschapraden worden voorbereid op
hun raadswerk door middel van een jaarlijkse scholingsdag in sep-
tember. Na het succes van de inwerkdag voor nieuwe raadsleden
in 2012 is deze voor een tweede keer georganiseerd, in juni 2013.
Ook ditmaal werd deze middag positief geëvalueerd door leden
van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden. Ook is er een the-
mabijeenkomst geweest over ‘Interne en externe communicatie’.
In april heeft een extra middag plaatsgevonden over de bevoegd-
heden van de medezeggenschap. De Universiteitsraad en de Facul-
teitsraden zijn met elkaar in gesprek gegaan. Deze middag is geor-
ganiseerd naar aanleiding van het dossier ‘Beëindiging van de

instroom opleidingen Joodse en Hebreeuwse Studies.’ In de nieuwe
Reorganisatiecode staan de bevoegdheden van de diverse raden
met betrekking tot reorganisaties nu duidelijker aangegeven.

In 2013 is de Universiteitsraad 23 maal in formele vergadering bij-
eengekomen, waarvan 7 keer met het College van Bestuur. Daar-
naast 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 getwitterd en werd
de facebookpagina bijgehouden. Volg @URLeiden voor nieuws over
de medezeggenschap.

De samenstelling van de Universiteitsraad was per 1 september 2013

als volgt:
■ Dhr. J Augusteijn
■ Dhr. S.O. Balfoort
■ Mw. L.M. Bleijenberg
■ Dhr. M.G. Hogenhuis
■ Dhr. J.F. de Kort
■ Dhr. P.C. Krol
■ Mw. M.H.W. de Kruiff
■ Mw. M.L. Lammerdin
■ Mw. C.M.C. Pullen
■ Mw. A.M. Schuppert
■ Mw. F.M. Spieksma
■ Mw. M.M.A.M. Suijten
■ Mw. J.M. Vermolen
■ Mw. G.E. Wolters
■ Dhr. M.A. Xasan
■ Griffier: mw. M.J.A. Stol
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Faculteiten:
■ Archeologie
■ Campus Den Haag
■ Geesteswetenschappen
■ Geneeskunde*

■ Rechtsgeleerdheid
■ Sociale Wetenschappen
■ Wiskunde en Natuurwetenschappen

De faculteiten bestaan uit 29 instituten

Expertisecentra/ondersteunende diensten
■ ICT Shared Service Centre (ISSC)
■ Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)
■ Studenten en Onderwijszaken (SOZ)
■ Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
■ Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)
■ Vastgoed (VG)

Raad van Toezicht

College van Bestuur Universiteitsraad

Bestuursbureau
■ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
■ Academische Zaken (AZ)
■ Bedrijfsvoering (BV)
■ Strategische Communicatie en Marketing (SCM)

  *  De faculteit Geneeskunde vormt samen met het Academisch Ziekenhuis 
  Leiden het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Organigram



moet omgaan. Leiden behoort sinds jaar en dag tot de top-100

wereldwijd, en bij de top-3 van Nederlandse universiteiten. In de
ARWU-ranking staat de Universiteit Leiden sinds de start van deze
ranking steevast met de Universiteit Utrecht in de top-100. In de
ranking van de Times Higher Education stond Leiden in 2013 voor
het vierde achtereenvolgende jaar op de eerste plaats van de
Nederlandse universiteiten en in de QS-ranking zowel in 2012 als
2013 op de tweede plaats, achter de Universiteit van Amsterdam. 

Op basis van de bibliometrische indicator ‘percentage publicaties
dat tot de top-10% van meest geciteerde publicaties behoort’
(PPtop 10%), die het Centrum voor Wetenschap en Technologie
Studies van onze universiteit als de beste indicator voor de presta-
ties van een universiteit ziet, stond Leiden in de ranking van 2013

op de eerste plaats van Nederlandse universiteiten. (Deze indica-
tor werd in de eerste versie van de ranking nog niet berekend.)
De kopgroep van de universiteiten met de grootste wetenschap-
pelijke impact wordt in deze Leiden Ranking net als in vorige jaren
aangevoerd door universiteiten uit de Verenigde Staten. In de
top-100 zijn zes Nederlandse universiteiten te vinden. In Europa
staat de Universiteit Leiden op plaats 13.

Prestatieafspraken met OCW, Bestuursafspraken 
met faculteiten

Als vervolg op de Strategische Agenda (2011) van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Hoofdlij-
nenakkoord met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU), heeft de Universiteit Leiden in 2012 aan-
gegeven hoe zij invulling wil geven aan een aantal thema’s uit deze
Strategische Agenda. Deze thema’s zijn: vergroting van studiesuc-
ces, onderwijsprofilering, onderzoeksprofilering en valorisatie.

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft de toe-
komstplannen van de Universiteit Leiden voor onderzoek, onder-
wijs en valorisatie als ambitieus maar realiseerbaar beoordeeld.
De plannen van de universiteit kregen van de commissie het pre-
dikaat ‘zeer goed’.

Voor een aantal onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord heeft
de universiteit kwantitatieve prestatieafspraken met OCW gemaakt.
De prestatieafspraken hebben in hoofdzaak betrekking op studie- ja
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3. Hoofdlijnen

Inleiding

Het gaat goed met de Universiteit Leiden. In veel opzichten kan
worden teruggekeken op een succesvol jaar. 

De in het instellingsplan beoogde groei naar een marktaandeel van
10% is vrijwel bereikt. Ook is flink voortgang geboekt in het
ambitieuze programma gericht op vergroting van het studiesuc-
ces. Er is veel ontwikkeling rond het onderwijs. Studenten weten
steeds beter de weg naar Leiden of Den Haag te vinden. Met
name de nieuwe opleidingen in Den Haag, het University College,
en International Studies, hebben fors meer studenten getrokken. 

Leidse onderzoekers blijven in aanvulling op het hun succesvolle
onderzoek vanuit de eerstegeldstroom ook onverminderd succes-
vol bij het in competitie verwerven van subsidies uit de tweede-
en derdegeldstroom. Tot de hoogtepunten van 2013 horen de toe-
kenningen in het OCW/NWO-Zwaartekrachtprogramma aan
twee consortia waarin onderzoekers van de Universiteit Leiden een
leidende rol hebben gespeeld. Het betreft de gebieden chemische
immunologie, en wiskunde en informatica. De toekenningen
waren een vervolg op het succes in 2012: toen kregen drie consor-
tia, op het gebied van nanoscience, theoretische fysica en jeugd-
en gezinsstudies, een Zwaartekrachtsubsidie. 

De samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Uni-
versiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam kreeg vastere
vorm. In 2013 zijn acht gezamenlijke centra van start gegaan, in
aanvulling op de al bestaande activiteiten in het verband van
Medical Delta. Op korte termijn begint ook de nieuwe, gezamen-
lijke opleiding Klinische technologie.

Binnen de universiteit worden de banden tussen de faculteit
Geneeskunde/LUMC en andere faculteiten nauwer. Het gaat niet
meer alleen om samenwerking tussen de bètawetenschappen en
de geneeskunde, steeds vaker zijn ook de gedragswetenschappen
betrokken.

Positie in de internationale rankings

De kwaliteit van het Leidse onderzoek en onderwijs blijkt uit de
internationale rankings – hoe voorzichtig men ook met rankings



succes (uitval 1e jaar, omzwaai na 1 jaar, herinschrijvingsrendement
na 4 jaar, deelnemers excellentieprogramma en contacturen) en
daarnaast op de invoering van de Basiskwalificatie Onderwijs en
de beheersing van de generieke overhead. Het uitgangsjaar voor
alle afspraken is 2011, de overeengekomen doelen moeten zijn gere-
aliseerd in 2015.

Op basis van de cijfers over 2013 kan worden vastgesteld dat de
universiteit op koers ligt bij de uitvoering van de doelen. De uni-
versiteit betreurt het dat het ministerie niet aan alle afspraken gevolg
heeft gegeven. De universiteiten moeten de afspraken realiseren
binnen een financieel krapper kader dan was voorzien bij het afslui-
ten van het Hoofdlijnenakkoord. Verder zijn het niet doorgaan van
de langstudeerdersmaatregel en de onvoldoende mogelijkheden
tot selectie niet bevorderlijk voor het studierendement. 

De prestatieafspraken met OCW zijn aanleiding geweest om
nieuwe bestuursafspraken met de faculteiten te maken, waarin de
prestatieafspraken zijn ‘doorvertaald’ naar de faculteiten. De
bestuursafspraken bestrijken echter een breder spectrum van
onderwerpen. Naast studiesucces komen – evenals in de vorige ver-
sie van de bestuursafspraken – onder meer ook instroom in

bachelor en master, het volume van de tweede- en derdegeldstroom,
en de promoties aan de orde. In essentie gaat het om een voort-
zetting en nadere uitwerking van de lijnen die in het Instellings-
plan 2010-2014, Inspiratie en Groei, al waren uitgezet: de presta-
tieafspraken en bestuursafspraken hebben gezorgd voor focus,
zonder dat een koerswijziging nodig is. 

De middelen die gekoppeld zijn aan de strategische agenda (bud-
get onderwijsprofilering en het zogenoemde selectief budget)
zijn deels lump sum toegekend aan de faculteiten, zodat elke
faculteit de maatregelen kan nemen die nodig zijn voor de uitvoe-
ring van de bestuursafspraken. Een ander deel van de middelen
wordt gericht ingezet, onder meer voor uitbreiding van het bud-
get van de profileringsgebieden, uitbreiding van het honourspro-
gramma, meer activiteiten op het terrein van ICT & Onderwijs
(ICT&O) waaronder MOOCs, een programma van onderzoek naar
de effectiviteit van de studiesuccesmaatregelen en nieuwe initia-
tieven op het terrein van valorisatie, waaronder stimulerings-
fondsen om de doorontwikkeling van vindingen naar marktin-
troductie en nieuwe bedrijvigheid te bevorderen.

[ 14 ]
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Rankings Universiteit Leiden

ARWU ranking THE Ranking QS Ranking Leiden Ranking1

2003 78

2004 63 131

2005 72 138

2006 72 90

2007 71 84

2008 76 64

2009 72 60

2010 2 70 124 82

2011 65 79 88 100

2012 73 64 75 –

2013 74 67 74 58

1 Op basis van percentage publicaties in top-10% tijdschriften.
2 Tot en met 2009 publiceerde het tijdschrift Times Higher Education de THE World University Rankings in samenwerking met het onderwijsadviesbureau QS. In 2010

is THE een partnerschap aangegaan met Thomson Reuters en is de methodiek ingrijpend veranderd. In 2011 is de methodiek ten opzichte van 2010 gewijzigd. QS heeft

sinds 2010 de oorspronkelijke methodiek van de THE-ranking in stand gehouden.
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Over de voortgang van de uitvoering van de plannen wordt in dit
verslag gerapporteerd in de hoofdstukken Onderwijs, Onder-
zoek, en Innovatie. Deze zullen de basis zijn voor een tussentijdse
review door de Reviewcommissie. Deze heeft de staatssecretaris
van OCW eerder geadviseerd over de plannen van de universitei-
ten en geeft in 2016 een oordeel over de realisatie van de ambities,
waaronder ook de prestatieafspraken. Met de faculteiten vindt jaar-
lijks overleg plaats over de realisatie van de prestatieafspraken en
de bestuursafspraken; zonodig vindt bijsturing plaats aan de hand
van een bestuursmonitor en een uitgebreide kengetallenrappor-
tage per faculteit.

Onderwijs

De Instellingsaudit Onderwijskwaliteit is met succes doorlopen.
De externe beoordelingscommissie oordeelde zeer positief over
de wijze waarop de Universiteit Leiden de onderwijskwaliteit
bewaakt en verbetert.

De Leidse universiteit heeft de interne Collegiale Raad voor Onder-
zoek Hoger Onderwijs opgericht (CROHO). Deze Raad heeft tot
taak het onderwijsonderzoek aan de Leidse Universiteit te stimu-
leren. Het doel hiervan een wetenschappelijke basis te geven aan
maatregelen om studenten goed en efficiënt te laten studeren. 

De universiteit heeft stappen gezet om het opleidingenaanbod op
twee fronten te versterken. Een aanvraag voor een nieuwe bache-
loropleiding Klinische technologie – een joint degree-opleiding
met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam – is goed-
gekeurd door de CDHO en NVAO. Een aanvraag voor een
Engelstalige bacheloropleiding International Studies, aan te bie-

den bij de faculteit Campus Den Haag, is al goedgekeurd door
de CDHO en wacht nu op instemming van de NVAO. 

Door de de strategie van een ruimer aanbod Engelstalig onder-
wijs , is de instroom van internationale studenten in zowel de bache-
lor- als de masterfase gegroeid. 

De inzet op ICT & Onderwijs (ICT&O) is geïntensiveerd door een
ICT&O-programma te ontwikkelen voor de periode 2013-2016, met
aandacht voor online learning (onder andere MOOCs; blended
learning en Virtual Research Environments: VRE’s). Het pro-
gramma heeft tot doel het onderwijs te innoveren, de kwaliteit te
bevorderen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Ter bevordering van het studiesucces is de BSA-regeling aange-
scherpt (45 ects in het eerste jaar en minimaal 90 ects binnen twee
jaar), het Leids Studiesysteem uitgebreid en de onderwijsinten-
siteit verhoogd. 

De uitbreiding van het Leidse excellentieprogramma krijgt ver-
der vorm en de instroom van studenten in het University College
en het Honours College is toegenomen.

Onderzoek en valorisatie

De universiteit heeft na een tussentijdse evaluatie van de elf pro-
fileringsgebieden in het onderzoek besloten tot een nieuwe investe-
ring van 1 miljoen euro per profileringsgebied. De faculteit Genees-
kunde/LUMC heeft eveneens focus aangebracht in het onderzoek:
er zijn zeven specifieke geneeskunde-profileringsgebieden vastge-
steld en van een startsubsidie voorzien.

Prestatieafspraken Universiteit Leiden

Indicator 0-meting 2011 Realisatie 2012 Realisatie 2013 Target 2015

Uitval na 1 jaar 15,2% 14,9% 14,5% 15%

Omzwaai na 1 jaar 7,3% 8,0% 6,7% 8%

Herinschrijversrendement na 4 jaar 62,8% 66,4% 70,0% 70%

Deelnemers excellentie 6,3% 6,0% 7,9% 10%

Contacturen B-1 63% 63% 100% 100%

Percentage BKO-certificaten 11,0% 27,7% 39% 80%

Generieke overhead 11,25% 11,25% 11,35% 11,25%



De universiteit ziet de profileringsgebieden als belangrijkste kristal-
lisatiepunten van het profielbepalende onderzoek van de Univer-
siteit Leiden. Gebleken is dat de elf profileringsgebieden tot meer
krachtenbundeling en samenwerking hebben geleid dan de zes later
geformuleerde globalere profielthema’s waarin de profileringsge-
bieden werden gebundeld. 

De areastudies hebben onder de naam Leiden Global een sterk
samenwerkingsverband tot stand gebracht tussen de faculteit
Geesteswetenschappen en zeven gevestigde instituten zoals het
KITLV, het Afrika Studie Centrum, en de musea Volkenkunde en
Oudheden. De bundeling van kennis versterkt het wetenschap-
pelijk onderzoek en onderwijs, en vergroot de reputatie van de uni-
versiteit op dit terrein.

De voorbereiding op het nieuwe Europese kaderprogramma Hori-
zon 2020 is met verve ter hand genomen met talloze voorlichtings-
bijeenkomsten en workshops over de context van het nieuwe
kaderprogramma. Voorlopig hoogtepunt was een drukbezochte
werkconferentie over de positie van de Universiteit Leiden in de
externe geldstromen op 8 januari 2014.

De universiteit wist relatief goede resultaten te behalen in de Top-
sectoren HTSM, Agro-food en Creatieve industrie. De universiteit
is ook sterk vertegenwoordigd in de life sciences en de chemie. De
aansluitingsmogelijkheden op de Topsectoren zijn voor de alfa-
en gammawetenschappen echter gering.

Volgens de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord tussen VSNU en
OCW heeft de universiteit een aantal valorisatie-indicatoren vast-
gesteld waarmee zij tot 2016 gaat experimenteren. 

Bedrijfsvoering

De Jaarrekening laat over 2013 een positief resultaat zien van 
15 miljoen euro. De groei van de studentenaantallen is omgezet
in extra middelen voor de faculteiten ten behoeve van onderwijs
en onderzoek. De eerste fase van de nieuwbouw van de faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen is in 2013 van start gegaan en
besloten is tot de ontwikkeling van een nieuw onderwijsgebouw
aan de Wijnhaven in Den Haag. De kosten van de overhead beho-
ren tot de laagste van de Nederlandse universiteiten en blijven op
de norm die de universiteit zichzelf heeft gesteld.

Universiteit en maatschappij

Onderwijs en onderzoek staan ten dienste van de samenleving. De
universiteit leidt (overwegend jonge) mensen op voor verant-
woordelijke posities in de publieke en de private sector. Het weten-
schappelijk onderzoek, zowel het fundamentele als het toepassings-
gerichte, levert belangrijke maatschappelijke bijdragen op het
terrein van welvaart, welzijn en cultuur. Het feit dat valorisatie ook
een wettelijke taak is van de universiteit onderstreept dit nog
eens.

Er is versterkte aandacht voor het omgaan met wetenschappelijke
integriteit, waaronder ook de wijze waarop hierover wordt gecom-
municeerd binnen en buiten de universiteit. In opleidingen en trai-
ningen voor personeel, zoals de basistraining voor startende pro-
movendi, wordt dit onderwerp systematisch behandeld. De
informatie op de website is uitgebreid, en in dit Jaarverslag staat
beknopt welke zaken de Commissie Wetenschappelijke Integriteit
dit jaar heeft behandeld, met de uitkomsten daarvan. 

De Universiteit Leiden wil actief en overzichtelijk verantwoording
afleggen met betrekking tot integriteit. Transparantie – in de
breedste zin van het woord – is daarom een sleutelbegrip. Uiteraard
wordt voldaan aan de regels en normen die gelden, maar waar wen-
selijk zet de Leidse uiversiteit een stap verder. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de publicatie van nevenwerk van Leidse wetenschap-
pers. In 2013 heeft een uitvoerige actie plaatsgevonden om de
registraties en de toegankelijkheid via de website te actualiseren.
Een andere nieuwe stap is dat de financiële rapportage in dit ver-
slag een verantwoording bevat die is uitgesplitst naar onderwijs
en onderzoek.

Het Bio Science Park – een van de grootste en meest succesvolle
in Europa – is een belangrijk voorbeeld van de verbinding van de
universiteit met de industrie. De impact van de faculteiten Wis-
kunde en Natuurwetenschappen en Geneeskunde/ LUMC is direct
zichtbaar in het gebied. Het profiel van het Bio Science Park omvat
de life sciences, en wordt in 20014 uitgebreid met health. De focus
op life science & health heeft grote impact op de gehele regio en
de samenstelling van de beroepsbevolking in Leiden en omgeving,
in zowel de kernactiviteiten en de toeleverende diensten als de ver-
zorgende economie. In 2013 is een nieuwe impuls gegeven aan de
ontwikkeling van de regio door het totstandbrengen van een Eco-
nomische Agenda Leidse Regio. Dat is gebeurd in een triple helix-
samenwerking tussen kennisinstellingen (met de universiteit en
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het LUMC als grootste werkgevers), de regionale overheden en de
ondernemers (in het Bio Science Park en daarbuiten).

De universiteit zet zich in voor een verantwoordelijke en duur-
zame bedrijfsvoering. Het inkopen van goederen, diensten en
werken gebeurt voor tenminste 50% duurzaam. Voorzien wordt
dat de nieuwbouw op de Bèta Campus 30% onder de wettelijke
energieprestaties uitkomt. De universiteit levert als grote werkge-
ver in de regio Leiden ook een bijdrage aan de re-integratie op de
arbeidsmarkt van mensen met een beperking. In dat verband is
een nieuw contract met de Zijlbedrijven Leiden (DZB) afgeslo-
ten op basis waarvan ruim dertig mensen werkzaam zijn bij de
universiteit. 

Diversiteit

De universiteit wil attractief en stimulerend zijn voor een zo
breed mogelijke waaier van talent. Met dit doel is in 2013 het uni-
versitaire diversiteitsbeleid herijkt en worden onderwijs, onder-
zoek en bedrijfsvoering meer dan voorheen geïntegreerd aange-
pakt. Het beleid heeft tot doel het stimuleren van een inclusief leer-
en onderzoeksklimaat waarin iedereen zich welkom, uitgedaagd
en ondersteund voelt, en aangemoedigd wordt zich optimaal te
ontwikkelen en te binden aan de academie. Een diversity officer is
aangesteld om het beleid aan te jagen, te coördineren en de uit-
voering ervan te ondersteunen aan de hand van een werkplan voor
de komende drie jaar.

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

In de regionale samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de
TU Delft en de Erasmus Universiteit is in 2013 op diverse terrei-
nen voortgang geboekt. De samenwerking in de vorm van een stra-
tegische alliantie heeft als doel de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek verder te doen toenemen, met een scherpere profile-
ring van het onderwijsaanbod en versterking van de (internatio-
nale) positionering van het onderzoek. 
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4. Onderwijs

4.1 Onderwijsprofiel

Het onderwijsprofiel van de Universiteit Leiden komt tot uitdruk-
king in:
■ academische signatuur
■ focus op studiesucces van studenten
■ inspirerende docenten als spil in het onderwijsproces
■ aantrekkelijk onderwijsaanbod
■ internationale oriëntatie

In 2012 is dit profiel uit het instellingsplan 2010-2014 ‘Inspiratie en
Groei’ uitgewerkt met doelstellingen voor de periode tot 2016, als
onderdeel van de reactie op de Strategische agenda van OCW en
de prestatieafspraken. De kernpunten van deze uitwerking zijn:
■ Herordening van de opleidingenportfolio in de natuurweten-

schappen en de geesteswetenschappen, verdere uitbreiding en
ontwikkeling van het onderwijsaanbod op de Campus Den
Haag en nieuwe initiatieven in LDE-verband.

■ Verdere ontwikkeling van de Graduate Schools.
■ Verdere uitbreiding en ontwikkeling van het excellentiepro-

gramma gericht op een instroom van 10% van het aantal bache-
lorstudenten.

■ Uitbouw van het programma ICT&O.
■ Versterking van de internationale oriëntatie van de universiteit

in de bachelor- en masterfase.
■ Verbetering match tussen student en opleiding.
■ Bevordering van het nominaal studeren.
■ De start van een onderzoeksprogramma waarin de effectiviteit

van maatregelen ter bevordering van het studiesucces en van
het excellentieprogramma worden onderzocht.

Op elk van deze kernpunten is in 2013 belangrijke voortgang
geboekt. Noemenswaardig zijn met name de realisatie van de
beoogde groei van opleidingen als het University College en Inter-
national Studies (terwijl ook al langer bestaande opleidingen als
Bestuurskunde groeiden), de lancering van een aantal MOOCs als
onderdeel van het ICT&O-programma en de start van het pro-
gramma van onderzoek naar maatregelen ter bevordering van het
studiesucces. Aandachtspunten zijn de uitbouw van het excellen-
tieprogramma, waar de uitbreiding van het aanbod vorm krijgt
maar de instroom nog verder dient te stijgen, en de verbreding
van opleidingen in de beginfase, die in een aantal gevallen om for-
mele redenen niet eenvoudig is te realiseren.ja
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4.2 Bachelor

Opleidingenaanbod
De Universiteit Leiden verzorgde per 1 september 2013, net als in
2012, 46 bacheloropleidingen (zie bijlage C), waarvan een twee-
tal Engelstalig. Belangrijke ontwikkelingen dan wel wijzigingen in
het aanbod waren de volgende:
■ In 2013 vond verdere herordening van het opleidingenportfo-

lio in de Geesteswetenschappen plaats. Per 1 september 2014 stopt
de Leidse universiteit met het aanbieden van de bacheloroplei-
dingen Godgeleerdheid en Joodse en Hebreeuwse Studies. Per
1 september 2014 krijgt de bacheloropleiding Wereldgodsdien-
sten een andere naam: Religiewetenschappen.

■ De aanvraag voor de nieuwe bacheloropleiding Klinische tech-
nologie, een joint degree-opleiding samen met de TU Delft en
de Erasmus Universiteit Rotterdam, is positief beoordeeld door
de CDHO en de NVAO. Gestreefd wordt naar lancering per 1
september 2014.

■ De aanvraag om de afstudeerrichting International Studies van
de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences – Global Chal-
lenges (faculteit Campus Den Haag) te mogen aanbieden als zelf-
standige opleiding is goedgekeurd door de CDHO en ligt nu ter
beoordeling bij de NVAO. Het streven is lancering per 1 septem-
ber 2014.

■ Over de sectorregistratie in het CROHO van de joint degree-
bacheloropleidingen Life Science and Technology en Molecu-
lar Science and Technology, aangeboden samen met de TU
Delft, vindt nog steeds overleg plaats met het ministerie van
OCW.

Instroom bacheloropleidingen
De instroom in de bacheloropleidingen is in 2013 in absolute aan-
tallen verder toegenomen en bedroeg 5.221 studenten. Ook de stij-
ging van het marktaandeel zette door. Dit is mede het gevolg van
het beleid om het onderwijsaanbod uit te breiden. Dit beleid
wordt gevoerd om tegemoet te komen aan de vraag en om het
marktaandeel te vergroten.

Keuze-onderwijs
Onderdeel van het profiel van de bacheloropleidingen is de keu-
zeruimte die varieert van 15 ects tot 30 ects per opleiding en op
verschillende manieren kan worden ingevuld. De keuzeruimte biedt
studenten de mogelijkheid zich te verdiepen of te verbreden door



Decentrale selectie
De opleidingen Geneeskunde en Psychologie zijn voor 2013-2014

bij OCW/DUO aangemeld voor decentrale selectie. Daarnaast wer-
den voor de opleiding Liberal Arts and Sciences – Global Chal-
lenges speciale toelatingscriteria gehanteerd vanwege het ken-
merk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’. Studenten die het
Pre-University College afronden kunnen op basis van lokale cri-
teria instromen in de Leidse opleidingen waarvoor een numerus
fixus geldt.

4.3 Master

Opleidingenaanbod
Het masteraanbod van de Universiteit Leiden bestond per septem-
ber 2013 uit 72 masters, waaronder 8 educatieve masters, 6 post-
initiële masters en 13 researchmasters (zie bijlage C). Het aanbod
is ten opzichte van 2012 gelijk gebleven, nadat in eerdere jaren her-
structureringsoperaties bij Geesteswetenschappen en Wiskunde
en Natuurwetenschappen tot een reductie van het aanbod leid-
den. De belangrijkste ontwikkelingen in 2013 in de masterfase waren
de volgende:
■ Per 1 september 2013 is de naam van de masteropleiding Mana-

gement van de publieke sector veranderd in Management
publieke sector.

■ De NVAO heeft de aanvraag voor de nieuwe, niet-bekostigde
opleiding Advanced Studies Civil and Commercial Law goed-
gekeurd. Het streven is de opleiding per 1 september 2014 aan
te bieden.

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

[ 19 ]een keuze uit het aanbod van circa 50 minoren, keuzevakken, een
(buitenland)stage of een buitenlands studieverblijf. In 2013 heeft
een evaluatieonderzoek naar de invulling van de keuzeruimte
plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies zijn dat studenten
tevreden zijn over de geboden omvang van de keuzeruimte en dat
de waardering voor het Leidse aanbod hoog is. Het merendeel van
de studenten kiest keuzevakken, gevolgd door de minor,
(inter)nationale stage en studie in het buitenland. Omdat de keu-
zeruimte tegemoet komt aan de behoefte van studenten is op basis
van het evaluatie-onderzoek besloten de omvang van de keuze-
ruimte en de wijze van invullen te continueren.

Numerus Fixus
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen,
bleef in 2013 de numerus fixus (NF) voor diverse opleidingen
gehandhaafd. De volgende opleidingen hadden capaciteitsgren-
zen:
■ Biomedische wetenschappen – voltijd 70 (ongewijzigd)
■ Geneeskunde – voltijd 315 (ongewijzigd)
■ Psychologie – voltijd 700 (ongewijzigd)
■ Psychologie – deeltijd 50 (ongewijzigd)
■ Criminologie – voltijd 145 (ongewijzigd)
■ Criminologie – deeltijd 5 (ongewijzigd)
■ Fiscaal recht – voltijd 85 (ongewijzigd) 
■ Fiscaal recht – deeltijd 5 (ongewijzigd)
■ Notarieel recht – voltijd 35 (ongewijzigd)
■ Notarieel recht – deeltijd 5 (ongewijzigd)
■ Rechtsgeleerdheid – voltijd 810 (ongewijzigd) 
■ Rechtsgeleerdheid – deeltijd 60 (ongewijzigd)

Studenten

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 4.031 3.854 4.154 4.542 5.221

Deelnemers excellentie – 7,2% 6,3% 6,0% 7,9%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 63% 63% 100%

Instroom master 2.900 3.462 3.466 4.091 4.514

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 21% 21% 22% 21% 22%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 18.564 19.017 19.494 20.704 23.007

Tevredenheid bachelorstudenten (NSE, 5-puntsschaal) 4,1 4,0 4,1 4,0 –

Tevredenheid masterstudenten (NSE, 5-puntsschaal) 3,9 3,9 3,9 3,9 –



■ Over de joint degree-opleiding Industrial Ecology, aangeboden
samen met de TU Delft, vindt nog overleg plaats met OCW over
de sectorregistratie in het CROHO.

■ Bij de NVAO zijn drie aanvragen ingediend voor een beperkte
toets nieuwe opleidingen. De aanvragen betreffen de niet-
bekostigde opleidingen Advanced Studies in Law and Digital
Technologies, Advanced Studies in European Tax Law en Advan-
ced Studies in European and International Human Rights Law.
Gestreefd wordt naar lancering per 1 september 2014.

Instroom masteropleidingen
De instroom in de masteropleiding is toegenomen van 4091 stu-
denten in 2012 naar 4514 in 2013. Van hen heeft 22% een buiten-
landse vooropleiding. Van de studenten die in 2012 hun bachelor-
diploma in Leiden haalden, is 68% ingestroomd in een aansluitende
master van de eigen faculteit, 3% in een research master en 2% in
een master buiten de eigen faculteit. 

4.4 Opleiden van leraren 

De Universiteit Leiden ziet het als haar maatschappelijke taak bij
te dragen aan de opleiding tot leraar en de professionalisering van
het leraarschap. Onder meer ter voorbereiding op de masterfase
biedt het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onder-
wijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit
Leiden een educatieve minor aan die in 2013-2014 49 studenten
trok. In de masterfase startten in 2013-2014 298 studenten met een
lerarenopleiding (in 2012 waren dat er 285) en rondden 177 stu-
denten de opleiding af. Het aantal deelnemers aan het World Tea-
chers Training Programme, een traject dat studenten voorbereidt
op lesgeven op tweetalige en internationale scholen en dat naast
het reguliere programma wordt aangeboden, telde in 2013-2014 21

nieuwe studenten, het jaar daarvoor 22. 
Daarnaast verzorgde het ICLON ook in 2013 diverse bij- en nascho-
lingsactiviteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs.

4.5 PhD 

Graduate Schools
Alle master- en PhD-trajecten van de Universiteit Leiden zijn
ondergebracht in facultaire Graduate Schools. De universiteit
hecht veel waarde aan een goede kwaliteitsbewaking van deze tra-
jecten. Bij de masterprogramma’s gebeurt dit door middel van
accreditatie van de opleidingen door de NVAO. Voor de PhD-tra-
jecten geldt op dit moment dat de gemiddelde promotieduur
langer en het promotierendement lager is dan gewenst. In 2013 heeft
de universiteit daarom stappen gezet om te komen tot een strak-
kere procesbewaking in de PhD-trajecten, om zo de voortgang te
bevorderen en de uitval te reduceren. Het College van Bestuur heeft
in overleg met de decanen besloten tot een aantal maatregelen om
de begeleiding, opleiding en arbeidsmarktvoorbereiding van pro-
movendi te verbeteren. Deze worden in 2014 en volgende jaren
geïmplementeerd. 

Bijzondere aandacht is in 2013 uitgegaan naar de voorzieningen
voor internationale contractpromovendi, die niet aangesteld zijn
bij de universiteit maar met een beurs uit het land van herkomst
in Leiden promotieonderzoek doen. Begin 2013 bleek dat sommi-
gen van hen niet over voldoende faciliteiten beschikten om hun
onderzoek naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals een werkplek
en printfaciliteiten. De universiteit heeft daarop vastgelegd wat de
minimale voorzieningen zijn waarop een contractpromovendus
recht heeft.

Joint PhD Programme
De Universiteit Leiden meent dat het samenbrengen van promo-
vendi uit verschillende onderzoeksgroepen en disciplines een
positief effect kan hebben op de community building. Daarnaast
is het streven om de (internationale) instroom te vergroten en breed
gevormde promovendi af te leveren die goed aan de slag kunnen
op de (internationale) arbeidsmarkt. Hiertoe is in 2013 het Joint

[ 20 ]
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Promoties, inclusief Geneeskunde/LUMC

2009 2010 2011 2012 2013

Promovendi in dienst (in fte) 785 832 926 953 994

Aantal promoties 320 331 334 383 393

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 56% 64% 65% 61% 64%

Gemiddelde promotieduur 5,4 5,4 5,7 5,5 4,9



PhD Programme verder ontwikkeld. Dit programma, toeganke-
lijk voor alle Leidse promovendi, richt zich op de ontwikkeling van
generieke vaardigheden als projectmanagement, data-analyse en
presenteren. In 2013 heeft in het kader van het Joint PhD Pro-
gramme vijfmaal een universiteitsbrede introductiebijeenkomst
voor nieuwe promovendi plaatsgevonden, gevolgd door een bor-
rel, informatiemarkt en diner. In totaal hebben 315 promovendi
van alle faculteiten deelgenomen aan deze bijeenkomsten, waarin
onderwerpen aan de orde kwamen als wetenschappelijke integriteit,
het beoordelen van wetenschappelijke output en kwaliteit, en de
mogelijkheden voor het volgen van trainingen binnen het pro-
gramma. De introductiebijeenkomsten worden blijkens de eva-
luaties zeer gewaardeerd en worden in 2014 voortgezet. 

Registratiesysteem promovendi
De universiteit gaat een informatiesysteem invoeren om beter zicht
te krijgen op de aantallen promovendi (met en zonder aanstelling)
en hun voortgang. Een dergelijk systeem maakt het ook mogelijk
maken om het effect van de hiervoor genoemde maatregelen op
het gebied van begeleiding en opleiding van promovendi te moni-
toren. In 2013 is onderzocht of de Graduate School-module van
het systeem Converis geschikt is voor deze doeleinden. Converis
is bij de universiteit al in gebruik als onderzoeksinformatiesysteem
voor wetenschappelijke publicaties. Geneeskunde/LUMC heeft in
2013 ervaring opgedaan met de Graduate School-module van
Converis. Aan het einde van het jaar heeft de universiteit beslo-
ten te volgen. De Converismodule wordt operationeel in 2014.

4.6 Excellentieprogramma 

Voor studenten die meer willen en kunnen, biedt de Universiteit
Leiden een excellentieprogramma. Dit programma bestaat uit
een samenhangend aanbod: het Pre-University College voor scho-
lieren, het Honours College en het University College in de bache-
lorfase en het Leiden Leadership Programme in de masterfase. Al
in een vroeg stadium worden talentvolle vwo-scholieren gewor-
ven voor het Pre-University College. Vervolgens wordt in alle
fasen van de studie zowel op bachelor- als masterniveau excellen-
tie-onderwijs aangeboden. 
Voor de ontwikkeling en implementatie van het Honours College
en het University College ontving de Universiteit Leiden in 2009

voor de periode 2010-2014 een subsidie van vier miljoen euro in
het kader van het landelijke Siriusprogramma voor het bevorde-
ren van excellentie. In 2010 volgde een Siriussubsidie van 800.000

euro voor het Leiden Leadership Programme. 

Groei deelname excellentie
De universiteit heeft zich ten doel gesteld dat in 2015 10% van de
bachelorstudenten die instromen deelneemt aan een vorm van
excellentieonderwijs. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken met
OCW. Volgens de nulmeting in 2010-2011 bedroeg de deelname
toen 6,3 procent. In 2013-2014 is het 7,9% (zie Tabel Prestatieaf-
spraken in hoofdstuk 3). Voor het Honours College werd deze groei
bereikt door uitbreiding en flexibilisering van het programma (221

deelnemers in 2013-2014, dat zijn er 62 meer dan het jaar ervoor).
De groei van de instroom in het University College was een gevolg
van de nieuwe definitieve, residentiële huisvesting in het cen-
trum van Den Haag die een grotere capaciteit toelaat van 200 stu-
denten per jaar. Afgemeten aan de prestatieafspraak met OCW (in
2015 neemt 10% van de instroom deel aan het excellentie-pro-
gramma), moet nog een flinke inspanning worden gepleegd.

Oprichting Honours Academy
Met het doel het excellentieonderwijs binnen de universitaire
organisatie verder te stimuleren en te verankeren is op 1 oktober
2013 de Honours Academy opgericht onder leiding van een Dean.
In de Honours Academy zijn ondergebracht: het Pre-University
College; het Honours College en het Leiden Leadership Pro-
gramme. De Honours Academy heeft een aantal taken:
■ toezien op de programmering en kwaliteit van het onderwijs; 
■ ondersteuning van de facultaire coördinatoren en trekkers van

de honours-trajecten; 
■ voorzien in een bovenfacultair programma van honourscursus-

sen en -classes;
■ organisatie van symposia en evenementen; 
■ entameren van onderzoek naar de effecten van honoursonder-

wijs; 
■ vergroten van de zichtbaarheid, in- en extern;
■ een overkoepelende Honours Community van studenten,

docenten en externe partnerorganisaties opbouwen en docen-
ten en studenten een ontmoetingsplaats bieden.

Pre-University College 
Het Pre-Univiversity College is een tweejarig onderwijsprogramma
met een omvang van 15 ects waarin getalenteerde en gemoti-
veerde vwo-scholieren na selectie kennismaken met wetenschap
en universiteit. In 2013 startten 96 eerstejaars bij het Pre-Univer-
sity College. Van de oorspronkelijke 97 studenten, rondden er 93

het tweejarige programma met een diploma af. De eerste Pre-stu-
denten zijn inmiddels doorgestroomd naar het Honours College
en van daaruit naar het Leiden Leadership Programme. In 2013
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[ 22 ] werd het Pre-University College inhoudelijk verder verbeterd
naar aanleiding van de succesvol verlopen visitatie in mei 2012. 
In het kader van het Pre-University College wordt ook het Leiden
Advanced Pre-University Programme for Top-students (LAPP-Top)
aangeboden. Voor dit programma – dat bestaat uit (korte) cur-
sussen voor vwo-leerlingen over één onderwerp – zijn in 2013 312

deelnemers geselecteerd. 

Honours College 
Het Honours College betreft driejarige extra-curriculaire pro-
gramma’s in de bachelorfase van minimaal 30 ects die onder ver-
antwoordelijkheid van de faculteiten worden aangeboden. Van
de in totaal 30 studiepunten zijn er 5 gereserveerd voor het vol-
gen van een van de interdisciplinaire honours classes. Het aantal
toegelaten studenten is in 2013 gestegen van 164 in 2012 tot 240

in 2013. Tenslotte ontvingen in 2013 145 studenten het deelname-
certificaat, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012 (95).
Om meer studenten met het Honours College te bereiken zijn
in 2013 verschillende nieuwe trajecten ontwikkeld – waaronder
een dubbele bachelor ‘plus’ – en is het onderwijs beter ingericht
op de vraag. 

Leiden Leadership Programme 
Het Leiden Leadership Programme met een omvang van 15 ects
biedt excellente studenten de mogelijkheid om naast hun regu-
liere masterprogramma hun leiderschapskwaliteiten te ontwikke-
len. In het Leiden Leadership Programme werkt de universiteit
nauw samen met een vijftiental organisaties en bedrijven, waar-
onder: de gemeenten Leiden en Den Haag, AkzoNobel, Rabobank,
Oxfam Novib, TNT en de Rijksoverheid. Parallel aan het Neder-
landstalige programma werd in 2013 ook een verkorte Engelsta-
lig versie van het programma aangeboden. In 2013 werden uit 180

aanmeldingen 78 studenten toegelaten. De bedoeling is dat de
instroom van studenten groeit naar 100 studenten in 2014. Alle 58

studenten die in 2012 werden geselecteerd ontvingen in 2013 hun
certificaat. In de verkorte Engelstalige versie werden 20 studen-
ten toegelaten, die het programma allemaal succesvol afrondden. 

Leiden University College The Hague (LUCTH)
Het Leiden University College maakt geen deel uit van de Honours
Academy, maar is een zelfstandige, volledige bacheloropleiding van
drie jaar. De opleiding richt zich op gemotiveerde en talentvolle
studenten die een voorkeur hebben voor een brede, internatio-
nale bacheloropleiding. De oprichting van het LUCTH in 2010 werd
mogelijk met behulp van subsidiegelden van de gemeente Den
Haag, het Programma Pieken in de Delta en het Siriusprogramma.

In 2012 kende de NVAO het kenmerk ‘Kleinschalig en intensief
onderwijs’ aan de opleiding toe. In 2013 nam het College intrek
in de nieuwe, residentiële huisvesting in het centrum van Den Haag.
Daardoor konden in 2013 200 eerstejaars worden toegelaten. In 2013

studeerde de eerste lichting studenten af; in totaal 67. In 2014

wordt het University College gevisiteerd.

Audit excellentieprogramma
In oktober 2013 werd het Leidse excellentieprogramma (met uit-
zondering van het Pre-University College) voor de derde achter-
eenvolgende keer onderworpen aan een audit door het zoge-
noemde Siriusplatform. De commissie concludeerde wederom dat
de gedane aanbevelingen uit de vorige audit voortvarend en met
succes zijn opgepakt, en beoordeelde het programma met de
hoogste score [A]: de universiteit ligt op koers. De eindbeoorde-
ling van het Honours College, het University College en het Leiden
Leadership Programme vindt in het najaar van 2014 plaats. 

4.7 Alumni

Alumni zijn voor de universiteit belangrijke ambassadeurs. De
universiteit bouwt aan een geïnformeerd en betrokken netwerk
van alumni en bevriende universitaire relaties dat de universiteit
ondersteunt in het bereiken van haar doelstellingen. Daartoe is
in 2013 onder meer de afdeling Development en Alumnirelaties
opgericht, als onderdeel van het Bestuursbureau. De nieuwe
afdeling gaat een belangrijke rol spelen bij het verder verbeteren
van de relatie met (jonge) alumni en (nieuwe) donoren. Dit
onder meer met het oog op de werving van gelden, stichtingen
en vermogensfondsen, bijdragen in natura, bijdrage aan interna-
tionale studentenwerving, netwerken enzovoorts. De afdeling
werkt nauw samen met de faculteiten en het Leids Universiteits
Fonds (LUF).

WO-monitor 
De meest recente informatie over de uitstroom van Leidse studen-
ten naar de arbeidsmarkt stamt uit de WO-monitor 2013 (WO:
wetenschappelijk onderwijs). Voor deze landelijke enquête wor-
den alle alumni een half tot anderhalf jaar na hun afstuderen bena-
derd. In 2013 heeft 22,5% van de Leidse alumni de enquête inge-
vuld. Gebleken is dat van deze groep ruim 91% werk heeft
gevonden. Dit percentage is niet veranderd ten opzichte van de
WO-monitor 2011. Wel zijn er verschillen tussen faculteiten (zie
de tabel op pag. 23). De alumni zijn over het algemeen positief over
hun opleiding en vooral over de deskundigheid van de docenten.
Veel alumni zijn wel van mening dat de voorbereiding op de



procent van de respondenten vond de cursus goed tot excellent
en voor driekwart van de deelnemers heeft de cursus voldaan aan
de verwachtingen, of deze zelfs overstegen. In 2013 is besloten tot
het ontwikkelen van nog vier MOOCs. Twee daarvan zijn klaar
en beginnen in 2014: The Changing Global Order en Configuring
the World: A Critical and Political Economy Approach. Het initia-
tief en de projectleiding liggen bij het Centre for Innovation The
Hague. 

Blended Learning
De Universiteit Leiden ziet blended learning als een methode om
de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces te verhogen. Ken-
merkend voor blended learning is een effectieve combinatie van
face-to-face en online onderwijs. In 2013 zijn zeven pilots afgerond
met een uitgebreid evaluatieonderzoek. De verwachting die aan
de pilots ten grondslag lag, is dat blended learning studenten
aanzet tot effectiever studiegedrag. Tussentijdse toetsen en andere
opdrachten zetten studenten in een eerder stadium aan tot stu-
deren. Hoewel het causaal verband niet expliciet is onderzocht,
bleek uit de evaluaties van de meeste pilots dat de slagingspercen-
tages van en cijfers voor de betreffende vakken waren toegenomen.
De pilots betroffen losse vakken. In april is een project gestart om
blended learning op opleidingsniveau in te voeren. De drie groot-
ste opleidingen van de universiteit, Rechtsgeleerdheid, Psycholo-
gie en International Studies, doen dat in drie jaar met het doel het
studiesucces te bevorderen. De effecten van dit project worden tezij-
nertijd onderzocht.

Virtual Research Environments 
Een Virtual Research Environment (VRE) biedt een online omge-
ving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onder-
zoeksproject. In 2013 is verkend op welke wijze VRE’s in het onder-
wijs kunnen worden ingezet en kunnen bijdragen aan versterking
van de relatie tussen onderwijs en onderzoek, een belangrijk uit-
gangspunt van het Leidse onderwijsprofiel. Een eerste succes-
volle pilot, Real Research, kwam tot stand in samenwerking tus-
sen de Honours Class Digitale Samenleving van de faculteit Sociale
Wetenschappen, het samenwerkingsconsortium E-merge en de ja
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arbeidsmarkt beter kan. Driekwart van de studenten zou, opnieuw
voor de keus staand, weer voor dezelfde studie in Leiden kiezen.

4.8 ICT & Onderwijs

In 2013 heeft de Universiteit Leiden de inzet op ICT&O versterkt.
Deze inzet moet bijdragen aan het bevorderen van onderwijsin-
novatie, de kwaliteit van onderwijs en het bereiken van nieuwe doel-
groepen. Daartoe heeft de universiteit in het voorjaar van 2013 een
ICT&O-programma 2013-2016 opgesteld, waarvoor een meerja-
renbudget beschikbaar is gesteld. Het programma kent drie pro-
grammalijnen:
■ versterken positionering en profilering van wetenschappelijk

onderwijs door middel van online education (o.a. MOOCs); 
■ stimuleren van blended learning ter bevordering van studiesuc-

ces; 
■ versterken van de relatie onderwijs en onderzoek met gebruik-

making van Virtual Research Environments. 

De doelstellingen van het programma worden breed bij de uni-
versiteit gedragen zoals bleek op de jaarlijkse strategische confe-
rentie voor bestuurders en een conferentie voor opleidingsdirec-
teuren, die beide aan dit onderwerp waren gewijd. Voor het
programma is een overkoepelende universiteitsbrede stuurgroep
ingesteld die de programmadoelstellingen bewaakt. 

MOOCs en online education
Via MOOCs en andere vormen van online onderwijs wil Leiden
haar positie als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit versterken.
MOOCs (Massive Open Online Courses) zijn cursussen van
wereldwijde topuniversiteiten, waaraan iedereen in de wereld
kosteloos kan deelnemen, en bij het voldoen aan de eisen een cer-
tificaat kan bemachtigen. MOOC’s hebben in 2013 wereldwijd een
enorme vlucht genomen. Als eerste in Nederland sloot Leiden zich
aan bij het platform Coursera, naast universiteiten als Yale, Stan-
ford en Princeton. De eerste twee MOOCs van de universiteit, een
over EU Law en een over terrorisme, trokken samen bijna 80.000

deelnemers. Deelnemers kwamen uit ruim 150 landen. Negentig

Alumni op de arbeidsmarkt

Totaal FSW FGW FR FA FCDH GNK FWN ICLON

Werkzame beroepsbevolking 91,3 91,8 87,8 90,4 80,0 89,6 97,2 95,8 91,4

Werkloze beroepsbevolking 8,7 8,2 12,2 9,6 20,0 10,4 2,8 4,2 8,6



Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In de Real Research-
omgeving voeren studenten eigen onderzoek uit en doorlopen daar-
bij de empirische onderzoekscylcus. In enkele andere pilots – uit-
gevoerd door de UBL in samenwerking met docenten en het
ICLON – wordt onderzocht hoe VRE’s ten behoeve van het onder-
wijs kunnen worden ingezet. Over deze pilots wordt in 2014 gerap-
porteerd. 

Inventarisatie videovoorzieningen
Het gebruik van weblectures en andere vormen van video-inzet in
het onderwijs nam ook in 2013 toe. Faculteiten rusten steeds meer
grote collegezalen uit met weblecture-opnameapparatuur. Daar-
naast nemen docenten en studenten video’s op die op een video
server gehost moeten worden. Naar aanleiding van een brede
inventarisatie van voorzieningen en behoeften in de faculteiten,
wordt de dienstverlening voor weblectures verder verbeterd en start
in 2014 een project voor een nieuw video-content management
systeem (CMS). 

4.9 Internationalisering

De universiteit wil het internationale karakter van het onderwijs
versterken. Dat gebeurt door:
■ het bevorderen van verdere groei van de instroom van interna-

tionale studenten, in het bijzonder in de masterfase; 
■ het aan de buitenlandse én de Nederlandse studenten aanbie-

den van een internationale universitaire omgeving; 
■ het in de Leidse opleidingen aanbieden van een internationale

oriëntatie zodat een student zich optimaal kan voorbereiden op
de internationale arbeidsmarkt en kennissamenleving of op een
wetenschappelijke vervolgopleiding. 

Buitenlandse bachelor- en masterstudenten 
Het aantal nieuwe buitenlandse studenten in een Leidse bachelor
laat opnieuw een flinke stijging zien, vooral door de instroom in
de Engelstalige afstudeerrichting International Studies van de
bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Ook in de master-
opleidingen is het aantal buitenlandse studenten gestegen. De
ingestroomde studenten vertegenwoordigen 110 nationaliteiten.

Internationale Onderwijssamenwerking
In het verslagjaar is de onderwijssamenwerking binnen de Eras-
mus Mundus programma’s verder verstevigd. Het masterpro-
gramma in Industrial Ecology (MIND) en de master- en PhD-pro-
gramma’s Wiskunde (ALGANT) zijn succesvol voortgezet. 
In 2012 hebben de opleidingen Computer Science en Asian/Middle

Eastern Studies additionele middelen verkregen uit het Stimule-
ringsfonds Joint degrees om een gezamenlijk programma met bui-
tenlandse partners op te zetten. De bacheloropleiding Internatio-
nal Studies heeft in 2013 overeenkomsten afgesloten met vele
universiteiten wereldwijd. Veel studenten van het eerste cohort van
deze studie brengen in de tweede helft van 2014 een semester door
aan een van deze partneruniversiteiten.

Integratie
In 2013 is de Orientation Week Leiden (OWL) voor het eerst van
start gegaan. Deze wordt in de toekomst twee maal per jaar geor-
ganiseerd. De week heeft als doel de nieuwe internationale
Exchange, Erasmus- en masterstudenten kennis te laten maken met
de universiteit en de stad Leiden en geeft hen de mogelijkheid soci-
ale contacten op te doen. De week is daarnaast gericht op onder-
steuning bij allerlei praktische zaken, zoals inschrijven bij de
gemeente, de toegang tot gezondheidszorg (huisarts) en het ope-
nen van een bankrekening. 

Arbeidsmarktoriëntatie en internationale studenten 
In 2013 zijn nieuwe initiatieven ontplooid om in te spelen op de
wens van internationale studenten om meer hulp te krijgen op het
gebied van arbeidsmarktoriëntatie. Internationale studenten in
Leiden gaven in de International Student Barometer aan dat zij betere
informatie wilden ontvangen en meer ondersteuning verwachten.
Het ging hierbij zowel om informatie en ondersteuning vanuit de
opleidingen als om informatie en dienstverlening vanuit de Stu-
dent Career Service. In 2013 leidde dat tot een update en een
nieuwe vormgeving van de website met een duidelijk dienstenaan-
bod. Het aanbod van workshops en trainingen is, deels in samen-
werking met het NUFFIC, uitgebreid en vormgegeven tot een serie
van aansluitende workshops op het gebied van loopbaanoriënta-
tie, sollicitatievaardigheden en regelingen rondom het zoekjaar
(voor niet-EU-studenten). Ook is er vanaf 2013 een online beroe-
pentests in het Engels beschikbaar, evenals een wereldwijde online
baan- en stagezoektool (Going Global). 

Beurzen
In 2013 heeft de Universiteit Leiden rond de 150 bursalen mogen
verwelkomen met een beursprogramma dat door de afdeling
Scholarships wordt gecoördineerd en/of geadministreerd. De bur-
salen nemen deel aan masterprogramma’s, PhD-programma’s,
Exchange/Study Abroad-programma’s en Short Courses. Er zijn
geen beurzen beschikbaar voor volledige bacheloropleidingen.
De scholarships zijn afkomstig van achttien beursprogramma’s.
De meeste masterbursalen hebben een beurs ontvangen van hetja
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Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS) en
de meeste PhD-studenten van de China Scholarship Council
(CSC) – Leiden Joint Scholarship. Een aantal van deze scholar-
ships zijn gesponsord door onder meer het Timmermans-van Ipe-
ren Fonds, de Raymond and Beverly Sackler Foundation, de Stich-
ting Mandela studiefonds en diverse ministeries. In het verslagjaar
is ook een tweede groep van Indonesische promovendi gearriveerd
in het kader van het DIKTI-Leiden programma. Nieuw dit jaar
waren de Neerlandistiek Masterbeurzen voor niet-Nederlandse stu-
denten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben en
die een masterdiploma in de Nederlandse taal- en/of letterkunde
willen behalen.
In 2013 zijn rond de 500 studenten met een door de universiteit
gecoördineerde en/of geadministreerde beurs naar het buitenland
gegaan. Dit betreft met name de beurzen LUSTRA, Outbound
Study Grant en de Erasmusbeurs voor studie en stage. De buiten-
landperiode was in de meeste aanvragen onderdeel van de bache-
lor, master of PhD-studie in Leiden. De meeste studenten gingen
weg met de LUSTRA-beurs, gevolgd door de Erasmusbeurs voor
studie. 
Het Leiden University College en het Honours College hebben
negen Leidse studenten ondersteund in hun deelname aan de

tweede Netherlands Asia Honours Summer School, een initiatief
van de universiteiten van Utrecht en Delft. Leiden was overigens
gastheer van de startbijeenkomst van deze summer school. 25

docenten en stafleden zijn met een beurs naar het buitenland
gegaan. Dit betreft de beurzen Erasmus voor docentenmobiliteit,
Erasmus voor stafmobiliteit en de EU-ICI Korea.

Uitwisseling
Het aantal Leidse studenten dat als onderdeel van hun studie een
periode (minimaal 2 maanden) in het buitenland heeft doorge-
bracht, is aangegeven in de tabel op pag. 26. Na een daling in de
afgelopen twee jaren, valt in 2013 weer een lichte stijging waar te
nemen naar 765 studenten. Van deze studenten gingen er 220

naar het buitenland met een Erasmusbeurs.
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[ 25 ]Instroom buitenlandse studenten (nationaliteit)
De instroom betreft de bachelorpropedeuse-instroom per 1 oktober en de masterinstroom over het gehele studiejaar (inclusief post- en post-
initiële masters). 

Bachelor 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EER* 1,3% 1,7% 1,8% 4,3% 6,4%

Niet-EER 0,7% 1,2% 0,9% 1,4% 1,6%

Totaal niet-Ned 2,0% 3,0% 2,7% 5,7% 8,0%

Master 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EER* 13,4% 13,6% 13,3% 13,3% 15,1%

Niet-EER 8,4% 8,1% 7,6% 7,9% 7,7%

Totaal niet-Ned 21,8% 21,8% 20,9% 21,2% 22,8%

Bachelor en master 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

EER* 6,3% 7,4% 7,0% 8,6% 10,4%

Niet-EER 3,9% 4,5% 4,0% 4,6% 4,5%

Totaal niet-Ned 10,3% 11,9% 11,0% 13,2% 14,9%

* De EER, de Europese Economische Ruimte, bestaat uit de EU-landen, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitersland. Surinaamse studenten vallen
in deze tabel onder niet-EER.



4.10 Studiesucces

Prestatieafspraken studiesucces
Sinds 2010 voert de universiteit een krachtig beleid om het stu-
diesucces van studenten te bevorderen. In 2012 is dit beleid ver-
der aangescherpt in het kader van de prestatieafspraken met
OCW. De universiteit wil studenten stimuleren hun studie met suc-
ces en tijdig af te ronden, met als norm: binnen nominale tijd afron-
den met een maximale uitloop van een jaar. De met OCW afge-
sproken prestatieafspraken zijn: 
■ de uitval in de bachelorfase beperken tot maximaal 15% in 2015

(nulmeting 15,2%); 
■ de omzwaai in de bachelorfase beperken tot maximaal 8% in

2015 (nulmeting 7,3%) en
■ het herinschrijversrendement in de bachelorfase verhogen tot

minimaal 70% (nulmeting 62,8%). 

De prestatieafspraken zijn ‘doorvertaald’ in bestuursafspraken
met de faculteiten. Afgemeten aan de prestatiecijfers voor 2013 zijn
de uitval en omzwaai op het gewenste niveau en stijgt het bache-
lorrendement naar het afgesproken niveau (zie tabel Studiesuc-
ces). Het rendement in de masterfase blijft nagenoeg gelijk. 

Bevorderen juiste studiekeuze
Voor het in 2012 gestarte project ‘Sterker aan de Start’ – gericht
op het stimuleren van een goede studiekeuze – zijn in 2013

wederom enkele pilots uitgevoerd bij een aantal bacheloroplei-
dingen, verspreid over de faculteiten. Het primaire doel van het

project is het bevorderen van een goede match tussen student
en opleiding. De pilots hadden tot doel de ontwikkeling en
afname van een intake-vragenlijst en daaraan gekoppeld de
mogelijkheid van een intake-gesprek door opleidingen. Met de
vragenlijst kunnen aanmelders hun studiekeuze toetsen en wor-
den tegelijkertijd relevante intake-gegevens verzameld over de
voorbereiding van de student op de studie. De pilots zijn suc-
cesvol verlopen. Zowel studenten als opleidingen zijn positief
over de informatie die de vragenlijst oplevert. Het onderzoek
naar de relatie tussen de maatregel en studiesucces (afgemeten
aan de vorderingen in het eerste jaar) en de voorspellende
waarde van de vragenlijst vindt nog plaats en wordt in 2014 opge-
leverd. 

Op basis van de positieve resultaten tot nu toe heeft het College
van Bestuur in 2013 besloten de aanmeldprocedure met intake-
vragenlijst en terugkoppeling naar studenten in het voorjaar van
2014 universiteitsbreed te implementeren en centraal te ondersteu-
nen. Hiermee wordt ook uitwerking gegeven aan de Wet Kwaliteit
in Verscheidenheid, die onder meer regelt dat studenten zich
vanaf het studiejaar 2014/2015 voor 1 mei dienen aan te melden.
Met de universiteitsbrede implementatie in het voorjaar worden
drie doelen nagestreefd: 
■ het totstandbrengen van een zo goed mogelijke match tussen

student en opleiding; 
■ het vroegtijdig kunnen interveniëren door studiebegeleiders op

basis van relevante informatie uit de vragenlijst over risicofac-
toren;ja

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 u

n
iv

e
r

s
it

e
it

 l
e

id
e

n
 2

0
13

[ 26 ] Aantallen studenten die langer dan twee maanden voor studie of stage in het buitenland verbleven

Jaren Aantallen 

2008/2009 667 

2009/2010 849 

2010/2011 789 

2011/2012 715

2012/2013 765 

Financiële ondersteuning

EER 950 studenten € 861.760

Niet-EER 80 studenten € 568.677
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■ het opbouwen van een database aan de hand waarvan systema-
tisch onderzoek kan plaatsvinden naar de relaties tussen risi-
cofactoren en studiesucces. 

Voorlichting en Aansluitingsprogramma vwo-wo
De aanmeldprocedure met intake-vragenlijst en terugkoppeling
is ingebed in een programma van voorlichtings- en aansluitings-
activiteiten dat de Universiteit Leiden aan studiekiezers aanbiedt.
Doel van het programma is studenten al vanaf de bovenbouw in
het voortgezet onderwijs voor te bereiden op een weloverwogen
keuze van een studie aan de universiteit. De universiteit zet erop
in dat studiekiezers, voordat ze zich aanmelden voor een studie,
tenminste één oriënterende activiteit en één verdiepende activiteit
hebben gedaan. De keuze voor een studie aan de Universiteit
Leiden wordt ondersteund door de website Studiekeuzeplein die
in 2013 in gebruik is genomen. Via het digitale Studiekeuzeplein
kunnen studiekiezers zich oriënteren op een studie, en nagaan of
een studie bij hen past. 

In het al vele jaren bestaande, succesvolle Aansluitingsprogramma
vwo-wo participeren 83 scholen. Het is daarmee het grootste pro-
gramma van Nederland op dit gebied. Met de aangesloten scho-

len vindt minstens twee keer per jaar overleg plaats. In 2013 von-
den diverse activiteiten plaats, waaronder ‘De universiteit in de klas’,
‘Het aanbod van aansluitingsmodules’, ‘Het wetenschapscongres
voor scholieren’ en voorlichtingsactiviteiten voor schooldecanen.
In april 2013 is het Wetenschapsknooppunt Leiden van de facul-
teit Wiskunde en Natuurwetenschappen toegevoegd aan het aan-
sluitingsprogramma en verbreed naar alle wetenschapsgebieden. 

Aanscherping Bindend Studie Advies (BSA)
Onder de huidige BSA-regeling (40 ects in het eerste jaar en de
propedeuse binnen twee jaar) is het aantal negatieve adviezen in
2013 licht toegenomen van 14% naar 16%. Het aantal studenten
dat in een jaar 60 ects (propedeusenorm) haalt is toegenomen van
41% naar 43% en het gemiddeld aantal studiepunten is licht
gedaald van 46 naar 45 ects (zie tabel volgende bladzijde).

Per 1 september 2013 is de BSA-regeling verder aangescherpt. In
de nieuwe regeling wordt van studenten gevraagd dat zij in de eer-
ste twee jaar van hun studie tenminste 90 ects behalen, waarvan
tenminste 45 ects in het eerste jaar; de eis dat de propedeuse in
twee jaar behaald wordt, blijft van kracht. Met de verhoging van
de norm in het eerste jaar wordt de selectieve functie van het BSA

Diploma’s

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 2.083 2.388 2.441 3.015 2.960

(Post)masterdiploma’s 2.183 2.375 2.578 3.131 2.770

Studiesucces

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar 80% 81% 85% 86% 84%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 17,9% 17,0% 15,2% 14,9% 14,5%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 7,1% 7,6% 7,3% 8,0% 6,7%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 57,6% 57,5% 62,8% 66,4% 70,0%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 67% 67% 72% 68%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 74% 71% 68% 71% 61%



geven welke studiebegeleidingfaciliteiten worden aangeboden en
hoe de monitoring van de studievoortgang is ingericht. De voor-
lichting aan aanstaande studenten, de regeling van het BSA, het
studieplan vanaf het tweede jaar, de scriptiebegeleiding en de
ondersteuning van de keuze van een master zijn in het model inge-
past. Onderdeel van het verbeteren van de studiebegeleiding is ook
de bijscholing van studieadviseurs. Daartoe is in overleg met deze
adviseurs een bijscholingsprogramma opgesteld dat in oktober 2013

is gestart, alsmede een gestructureerde uitwisseling van good prac-
tices in studiebegeleiding. 

Een belangrijk onderdeel van de intensivering van de studiebe-
geleiding is het studieplan vanaf het tweede jaar. Op basis van posi-
tieve evaluaties van de pilots (2010-2013) bij alle faculteiten, is het
studieplan per 1 september 2013 universiteitsbreed voor alle oplei-
dingen ingevoerd en verplicht gesteld voor alle studenten vanaf
het tweede jaar. Een uitzondering hierop vormt de opleiding
Rechtsgeleerdheid die vanwege een curriculumherziening het
studieplan vanaf cursusjaar 2014-2015 voor alle studenten verplicht
zal stellen en zich vooralsnog beperkt tot studenten met een stu-
dieachterstand. In het studieplan geeft de student vanaf het tweede
studiejaar aan welke vakken wanneer worden gepland, hoe een
eventuele achterstand wordt ingelopen en hoe de keuzeruimte
wordt ingevuld. Het studieplan wordt ondersteund en gemoni-
tord met behulp van het studentenvolgsysteem uSis. Ten minste
twee keer per jaar wordt met studenten die vertraging oplopen een
voortgangsgesprek gevoerd. Studenten die nominaal studeren

versterkt, waarbij selectie niet alleen plaatsvindt op inhoud, maar
ook op studietempo. Voor deeltijders houdt de regeling in dat zij
na twee studiejaren 60 ects dienen te hebben behaald, waarvan ten-
minste 30 ects in het eerste jaar, en dat de propedeuse in drie jaar
wordt behaald. 

De invoering van de voortgangseis in het tweede jaar voorkomt
dat de studenten na het eerste jaar terugvallen in studietempo. De
aanvullende eis in het tweede jaar wordt bij alle opleidingen
gesteld met uitzondering van enkele unieke studies. Ook zijn de
opleidingen Life Science and Technology en Molecular Science and
Technology, die samen met TU Delft worden verzorgd, nog uit-
gezonderd van de maatregel. De invoering van deze aanvullende
eis – waarvoor de minister van OCW toestemming heeft gege-
ven – vindt plaats in het kader van een Algemene Maatregel van
Bestuur die sinds 2013 van kracht is. Formeel betreft het een expe-
riment tot 2017 dat uitgebreid zal worden geëvalueerd volgens de
richtlijn van het ministerie.

Uitbreiding Leids Studiesysteem 
Met de uitbreiding van het BSA heeft de Universiteit Leiden ook
de studiebegeleiding geïntensiveerd. Doel hiervan is studenten zo
goed mogelijk te helpen om aan de BSA-eisen te voldoen, het maxi-
male uit de studie te halen en de studie tijdig af te ronden. Daar-
toe is per september 2013 de studiebegeleiding bij alle faculteiten
ingericht volgens het in 2012 opgestelde universitaire model. In het
model voor studiebegeleiding wordt voor elke studiefase aange-ja
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[ 28 ] BSA-advies voltijders (3e advies aan het einde van 1e bachelorjaar)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Omvang cohort 3223 3198 3771 3861 4447

Positief 74% 74% 80% 81% 80%

Persoonlijke omstandigheden 4% 5% 4% 3% 3%

Hardheidsclausule 1% 2% 1% 1% 1%

Totaal niet-negatief 80% 81% 85% 86% 84%

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

Negatief 20% 19% 15% 14% 16%

Totaal bindend-negatief 20% 19% 15% 14% 16%

40 ects of meer behaald 74% 72% 76% 78% 75%

60 ects of meer behaald 40% 36% 41% 41% 43%

Gemiddeld ects 45 44 46 46 45
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[ 29 ]ontvangen na elk semester een positieve aanmoediging van de oplei-
ding via email. 

Verhoging onderwijsintensiteit
Nominaal studeren stelt niet alleen eisen aan de student, maar ook
aan de inrichting en organisatie van het onderwijs. Met alle oplei-
dingen is de afspraak gemaakt dat vanaf cursusjaar 2013-2014 elke
bacheloropleiding tenminste twaalf geprogrammeerde contactu-
ren per week aanbiedt. Uit de tabel Prestatieafspraken op pag. 15
blijkt dat alle opleidingen deze afspraak in 2013 hebben gereali-
seerd. De verdeling van de contacturen over de verschillende
onderwijsactiviteiten is voor elke opleiding opgenomen in de
elektronische studiegids. Ook zet de universiteit in op een strik-
ter toetsbeleid met meer deeltoetsen en het gebruik van ICT om
de intensivering van het onderwijs te bevorderen.

Toetsplan
Sinds het cursusjaar 2011-2012 beschikken alle bacheloropleidin-
gen over een toetsplan dat voldoet aan de universitaire richtlijn:
vroege toets in het eerste jaar; aansluiting toetsmomenten bij het
onderwijs; zo weinig mogelijk herkansingen; gebruik van deeltoet-
sen per vak; gebruikmaken van compensatie (als mogelijk) en bewa-
king van de kwaliteit van toetsen. Met ingang van het cursusjaar
2012-2013 is het toetsbeleid verder aangescherpt: één herkansing
per jaar met de mogelijkheid voor faculteiten nadere voorwaarden
aan een herkansing te verbinden en de mogelijkheid afwijkend
beleid te formuleren voor onderwijseenheden met veel deeltoet-
sen. Daarnaast wordt van opleidingen verwacht dat zij in principe
voor alle cursuseenheden met een omvang van 5 ects één of meer
deeltoetsen invoeren. De evaluatie van het toetsplan is in de plan-
ning & controlcyclus van het onderwijs opgenomen: jaarlijks
wordt in het opleidingsjaarverslag gerapporteerd over de evalu-
atie van het plan en worden de verbeterpunten genoemd die
moeten worden opgepakt. 

Aandacht specifieke doelgroepen
In 2013 werden in het kader van het diversiteitsbeleid de volgende
activiteiten uitgevoerd om studiesucces bij specifieke doelgroepen
te stimuleren:
■ Begin 2013 is met OCW-subsidie het project: ‘Studiesucces door

diversiteit’ afgerond met een aantal concrete maatregelen en pro-
ducten die de instroom, de doorstroom en het studiesucces
bevorderen van studenten met een allochtone achtergrond.
Deze maatregelen betreffen: een imagoverandering in beeld- en
schriftelijk voorlichtingsmateriaal; een model voor facultaire
ondersteuning van studenten in de bachelorfase; een aanbod van

online taal-/taalvaardigheidsinstrumenten voor (aankomende)
studenten en de inbedding van taalvaardigheden en intercul-
turele competenties in het bachelorcurriculum Geneeskunde.
Uitgezocht wordt op welke wijze de producten en good practi-
ces van faculteiten breder binnen de universiteit kunnen wor-
den toegepast. De universiteit werkte mee aan een evaluatie van
het project uitgevoerd door ECHO. De resultaten en bevindin-
gen kwamen in een landelijke conferentie met die van andere
projecten van collega-universiteiten aan de orde. Door ECHO
is een samenvattende rapportage opgesteld. 

■ Het in 2009 opgerichte Fenestra disablility centre (onderdeel van
SOZ/SSO) werkt voortdurend aan het verbeteren van de voor-
zieningen voor studenten met een functiebeperking. In 2013 zijn
de volgende acties ingezet: het vergroten van de bekendheid bij
docenten met de gevolgen van een functiebeperking voor het
studeren, het verduidelijken van de procedures rond studeren
met een functiebeperking en het verder toegankelijk maken van
de gebouwen. 

■ Voor zowel studenten als medewerkers is voor de tweede maal
een symposium over diversiteit georganiseerd, met als thema
Excellence through diversity en met aansluitend een programma
door/voor studenten. Een onderdeel van dit laatste was ook de
prijsuitreiking door het Van Bergen Fonds voor een drietal
goede plannen van studenten, die bijdragen aan het bevorde-
ren van de verstandhouding tussen studenten, medewerkers uit
verschillende culturen en aan de contacten tussen Nederlandse
en internationale studenten.

Onderzoek studiesucces
De universiteit richt zich op het nemen van maatregelen om stu-
denten zo goed en efficiënt mogelijk te laten studeren. Ze onder-
zoekt daarom welke maatregelen in het onderwijs een positieve
invloed hebben op het studeren. De nadruk ligt op evidence-
based onderwijs en vooral op evidence-based innovaties. Daartoe
is in 2013 bij de universiteit de Collegiale Raad voor Onderzoek
Hoger Onderwijs opgericht (CROHO). De CROHO bestaat uit
hoogleraren van verschillende instituten met relevante onderzoeks-
expertise, onder voorzitterschap van de vice-rector magnificus. De
CROHO is stuurgroep voor en aanjager van onderwijsonder-
zoek aan de Leidse universiteit. Welke onderwerpen prioriteit
verdienen, wordt in nauw overleg met de faculteiten vastgesteld.
Aan de CROHO is een international Advisory Board verbonden
van drie prominenten op het gebied van onderzoek naar hoger
onderwijs: Sari Lindblom-Ylänne (University of Helsinki), Pierre
Dillenbourg (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) en Jan
Elen (Katholieke Universiteit Leuven). De CROHO richt zich op



Externe beoordeling opleidingen 
De wet schrijft voor dat elke opleiding iedere zes jaar opnieuw geac-
crediteerd wordt door de NVAO. Basis voor de accreditatie is een
externe visitatie, uitgevoerd door een commissie van peers en
ondersteund door een gecertificeerd bureau, in het geval van het
wetenschappelijk onderwijs meestal QANU. Ten behoeve van
deze visitatie stelt de opleiding een kritische zelfreflectie op die goed-
keuring behoeft van het faculteitsbestuur en het College van
Bestuur. De uitkomst van de visitatie leidt, naast een NVAO-
besluit, tot een plan van aanpak met concrete acties en een tijd-
pad. Halverwege de accreditatietermijn van zes jaar voert de oplei-
ding, volgens een interne Leidse procedure, een midterm review
uit. Hierin wordt teruggeblikt op het Plan van Aanpak en in kaart
gebracht welke actiepunten nog open staan voor de volgende
visitatie. Evenals bij de visitatie zijn bij de midterm review externe
peers betrokken. In het recent herziene Protocol voor de midterm
review-procedure is afgesproken om, naast een vakinhoudelijke
peer, ook Leidse deskundigheid op het terrein van kwaliteitsbe-
oordeling van onderwijs te betrekken. Het gehele proces wordt jaar-
lijks op de voet gevolgd via het opleidingsjaarverslag en het jaar-
verslag van de examencommissie. Deze worden nader toegelicht
in de paragraaf over interne kwaliteitszorg.

De Universiteit Leiden telt 46 bacheloropleidingen en 72 master-
opleidingen (peildatum december 2012). Externe visitatiecommis-
sies hebben in 2012 en 2013 75 van onze opleidingen beoordeeld
volgens het protocol van de beperkte opleidingsbeoordeling. Dit
protocol voorziet in de beoordeling van de opleiding op drie
standaarden: (1) doelstellingen; (2) onderwijsleeromgeving; (3) gere-
aliseerd eindniveau en toetsing. De beoordeling van opleidingen
waarvan de visitatie in 2013 is afgerond, is opgenomen in Bijlage
D.

Alle opleidingen zijn positief beoordeeld, op vier na. Deze vier oplei-
dingen (Criminologie, Engelse taal en Cultuur, Geschiedenis en
Islamstudies) hebben te maken gekregen met een hersteltraject.
Hiertoe wordt besloten indien de visitatiecommissie op stan-
daard 2 dan wel 3 een onvoldoende oordeel uitspreekt, waarna de
NVAO een hersteltermijn van 1 of 2 jaar toekent. De accreditatie
wordt in dergelijke gevallen niet met 6 jaar verlengd maar met de
toegekende duur van het hersteltraject. Nadat de opleiding een ver-
betertraject heeft doorgevoerd en dit positief beoordeeld is, ver-
lengt de NVAO de accreditatie weer met de gebruikelijke termijn.
Bij een negatieve beoordeling op standaard 1, wordt geen herstel-
traject toegekend.
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[ 30 ] onderzoek naar maatregelen om studenten goed en efficiënt te laten
studeren en initieert daarnaast onderzoek naar online onderwijs
(MOOCs, VRE’s). Het College van Bestuur heeft voor de periode
2013 tot en met 2016 een miljoen euro uitgetrokken voor onder-
zoek aan het universitaire onderwijs. In 2013 zijn drie promovendi
met promotieonderzoek gestart. 

4.11 Kwaliteitszorg 

Instellingsaudit 
In 2013 heeft de Universiteit Leiden met positief resultaat de
Instellingsaudit Onderwijskwaliteit van de NVAO doorlopen. Een
positief oordeel in de Instellingsaudit geeft de instelling het recht
in de beoordeling per opleiding gebruik te maken van het proto-
col voor de beperkte opleidingsbeoordeling. Door middel van de
audit werd het systeem van kwaliteitzorg onderwijs van de uni-
versiteit beoordeeld op de volgende vijf standaarden: (1) Visie; (2)
Beleid; (3) Resultaten; (4) Verbeterbeleid en (5) Organisatie- en
beslissingsstructuur. De commissie die de audit uitvoerde bestond
uit prof.dr. M. Vervenne, mr.dr. M.J. Cohen, prof.dr.ir. C.A.M. Mou-
wen en N.L. Bach Kolling. De commissie kwam in januari 2013 naar
de Universiteit Leiden voor een oriënterend bezoek en in maart
2013 voor de uitvoering van twee audit trails. Deze bestonden uit:
■ een verticale trail gericht op de uitvoering van de interne kwa-

liteitszorg bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Sterren-
kunde;

■ een horizontale trail, gericht op het personeelsbeleid bij de
faculteiten Geneeskunde, Sociale Wetenschappen (in het bijzon-
der het Instituut Psychologie) en de faculteit Campus Den
Haag.

De commissie oordeelde zonder voorbehoud positief over het
systeem van interne kwaliteitszorg. De commissie was ‘onder de
indruk’ van de visie van de Universiteit Leiden en de heldere uit-
werking ervan (standaard 1), en oordeelde dat de universiteit op
basis van deze visie consequent werkt aan de ontwikkeling en imple-
mentatie van samenhangend beleid (standaard 2). Ook was de com-
missie tevreden over het ontwikkelde meetinstrumentarium en
de managementinformatie (standaard 3) en was zij positief over
het realiseren van verbeteringen en de betrokkenheid van diverse
groeperingen hierbij (standaard 4). Tot slot vond de commissie
de organisatie- en beslisstructuur helder en goed passend bij het
karakter van een decentraal bestuurde universiteit (standaard 5).
Met de uit het rapport voortvloeiende aanbevelingen gaat het Col-
lege van Bestuur in 2014 aan de slag.
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[ 31 ]Daarnaast is voor drie opleidingen (Psychologie; Culturele antro-
pologie en ontwikkelingssociologie en Mediastudies) een bestuur-
lijke afspraak gemaakt met betrekking tot een ‘nader bepaald
aspect’. Dit type afspraken maakt de NVAO met het College van
Bestuur over onderwerpen die het NVAO-bestuur weliswaar zor-
gen baren, maar waarvoor de visitatiecommissie wel een vol-
doende heeft gegeven. In het algemeen passen deze bestuurlijke
afspraken goed in het interne kwaliteitszorgsysteem van opleidings-
jaarverslagen en midterm reviews, zodat ze geen extra werk voor
opleidingen en faculteiten met zich mee hoeven te brengen. 

In de faculteit Geesteswetenschappen zijn in 2013 tevens de visi-
taties voor het cluster Regiostudies uitgevoerd. Het rapport daar-
over komt beschikbaar in 2014. 

Opleidingsjaarverslagen en facultaire onderwijsagenda’s
In 2010 is voor de hele universiteit het opleidingsjaarverslag en daar-
mee een jaarlijkse planning & controlcyclus voor het onderwijs
geïntroduceerd. Het opleidingsjaarverslag bevat, naast een aantal
feitelijke gegevens zoals samenstelling van de opleidings- en exa-
mencommissie, opleidingsbestuur, voorlichtingsactiviteiten en
dergelijke: (1) een terugblik op het onderwijs in het afgelopen cur-
susjaar,(2) een reflectie op studentevaluaties, observaties van
docenten, resultaten en knelpunten en (3) een verbeteragenda voor
komend jaar. Het opleidingsbestuur heeft de leiding in het opstel-
len van het opleidingsjaarverslag, maar betrekt hierbij de oplei-
dingscommissie. Het opleidingsjaarverslag is in de eerste plaats een
document van en voor de opleiding, maar vormt tevens input voor
de dialoog tussen opleidings- en faculteitsbestuur over de kwa-
liteit van het onderwijs en de wenselijke ontwikkelingen. Het
faculteitsbestuur zet de in zijn visie belangrijkste punten op de facul-
taire onderwijsagenda. Deze agenda zendt het faculteitsbestuur met
alle opleidingsjaarverslagen aan het College van Bestuur. 

In 2013 werd voor de derde maal de cyclus van opleidingsjaarver-
slagen en facultaire executive summaries doorlopen. De bespreking
met het College van Bestuur vond plaats in het bestuurlijk voor-
jaarsoverleg 2013. Uit de jaarverslagen kwam naar voren dat zowel
voor de bachelor- als voor de masteropleidingen groei in studen-
tenaantallen en verbetering van het studiesucces, met behoud
van kwaliteit, centraal staan. Hiervoor nemen opleidingen tal van
maatregelen, zoals verbreding van onderwijsprogramma’s, inten-
sivering van de voorlichtingsactiviteiten, bewaken van het aantal
contacturen, vernieuwing van de didactische aanpak, intensive-
ring van het toetsen en structurering van de scriptiebegeleiding.
Deze maatregelen verhogen in een aantal opzichten de werkdruk

voor onderwijsgevenden. Voorts lopen opleidingen met grote
studentenaantallen door het toegenomen aantal contacturen en
het grotere aantal toetsen tegen de (logistieke) grenzen van de groei
(college- en toetszalen) aan. 

De planning & controlcyclus is in het najaar van 2013 geëvalueerd.
Op grond van deze evaluatie is besloten tot enkele verbeteringen,
zoals de opleidingsjaarverslagen benutten voor voorbereiding de
midterm review en opleidingsvisitaties.

Herziening Protocol midterm review Onderwijs
In het najaar van 2013 is het Protocol voor de midterm review
Onderwijs herzien. Het nieuwe (strengere) visitatiestelsel maakt
het noodzakelijk zelf de vinger goed aan de pols te houden bij de
afzonderlijke opleidingen, zodat zwakke punten op tijd opge-
spoord en gerepareerd kunnen worden. In vergelijking met het uit
2007 stammende protocol worden in het nieuwe protocol precie-
zer dan voorheen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van
alle spelers beschreven en de procedure uitgewerkt. Een nieuw ele-
ment in de midterm review is het opnemen van Leidse collega’s
van andere faculteiten in de midterm review-commissies, naast
uiteraard vakdeskundigen van zusterinstellingen in binnen- of bui-
tenland.

Examencommissies
Sinds 2011 hebben de examencommissies de expliciete taak zorg
te dragen voor de borging van de kwaliteit van toetsing, en over
de werkzaamheden van de commissie te rapporteren in een jaar-
verslag. Deze nieuwe regelgeving impliceert verandering in de 
cultuur: de individuele docent/examinator is niet langer verant-
woordelijk voor een toets. Hij/zij deelt die verantwoordelijkheid
met collega’s en de examencommissie. Uit de jaarverslagen van de
examencommissies over 2013 blijkt dat de beoordeling van de eind-
werkstukken door twee beoordelaars goed van de grond is geko-
men. Wel maken diverse visitatiecommissies kanttekeningen bij
de uitwerking en de toepassing van de beoordelingscriteria voor
eindwerkstukken en bij het borgen van de onafhankelijkheid van
de tweede beoordelaar. Hieraan zal het College van Bestuur in 2014

intensief aandacht besteden, onder meer door het uitwisselen
van good practices te stimuleren.

De Nationale Studentenenquête
Jaarlijks wordt de Nationale Studentenenquête afgenomen onder
alle studenten in het hoger onderwijs in Nederland. De resulta-
ten daarvan zijn de bron van onder meer de HO-beoordeling van
Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs, maar ze zijn ook in
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toenemende mate van belang voor de interne kwaliteitszorg. De
resultaten van de NSE per opleiding worden beschikbaar gesteld
aan de opleidingen door middel van de zogenoemde opleidings-
kaarten, een handzame samenvatting van kerngegevens ter
ondersteuning van de opleidingsjaarverslagen. De faculteiten
wordt gevraagd de opleidingskaarten op de facultaire onderwijs-
agenda te zetten, de opleidingen erop te reageren in hun oplei-
dingsjaarverslagen. 

De respons van de NSE 2013 (36%) was hoger dan in 2012 (26,5%).
De thema’s waarop de universiteit in verhouding tot andere deel-
nemende universiteiten goed scoort zijn: inhoud; docenten; stu-

dielast; huisvesting. Thema’s waarop de universiteit in verhouding
tot andere universiteiten relatief wat lager scoort, hebben betrek-
king op algemene en wetenschappelijke vaardigheden; de voor-
bereiding op de beroepsloopbaan; studie en stagebegeleiding;
informatievoorziening; studieomgeving (sportvoorziening, horeca,
cultureel aanbod) en kwaliteitszorg (met name terugkoppeling uit-
komsten onderwijsevaluaties). Naar aanleiding van de resultaten
is met de faculteiten afgesproken in 2014 extra aandacht te geven
aan de verbetering van het onderwijs met betrekking tot algemene
en wetenschapsvaardigheden; studie- en stagebegeleiding; arbeids-
marktoriëntatie en de terugkoppeling van evaluatieresultaten
naar studenten. 

Resultaten Universiteit Leiden van de Nationale Studentenenquête (5-puntsschaal)

Thema Score 2012 Score 2013 Score landelijk 2013

Inhoud 3,79 3,76* 3,73

Algemene vaardigheden 3,74 3,70 3,78

Wetenschappelijke vaardigheden 3,67 3,64 3,66

Voorbereiding beroepsloopbaan 3,04 3,03 3,10

Docenten 3,83 3,78 3,71

Informatievoorziening 3,50 3,34 3,35

Studiefaciliteiten/ICT/Digitale leeromgeving 3,68 3,58 3,61

Informatiepunt/studentenadministratie 3,49 3,34* 3,35

Studielast 3,60 3,56* 3,50

Studiebegeleiding 3,57 3,39* 3,45

Studieomgeving 3,96 4,03 4,06

Huisvesting 2,94 3,12 2,96

* Themascore is lastig te vergelijken met vorige jaren, omdat de vraagstelling veranderd is.
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[ 33 ]5. Onderzoek

5.1 Onderzoeksprofilering

De Universiteit Leiden beschouwt fundamenteel onderzoek als de
motor van kennisontwikkeling en streeft ernaar in het fundamen-
teel onderzoek een internationaal sterke positie te hebben. Kern
van het onderzoeksbeleid zijn de elf profileringsgebieden (onder-
gebracht in zes thema’s), strategische allianties met partners (in
de Leidse regio, en met Delft en Rotterdam) en het verder uitbou-
wen van de sterke positie in de tweede- en derdegeldstroom
(NWO, EU/ERC).

In 2012 is dit profiel uit het instellingsplan 2010-2014 ‘Inspiratie
en Groei’ uitgewerkt met doelstellingen voor de periode tot 2016,
als onderdeel van de reactie op de strategische agenda van OCW
en de daaruit vloortvloeiende prestatieafspraken. Drie punten
zijn centraal gesteld in de voorgenomen ontwikkeling van het
onderzoeks- en valorisatieprofiel:
■ Verdere ontwikkeling van de profileringsgebieden.
■ Sterkere oriëntatie op maatschappelijke prioriteiten, zoals

benoemd door de Europese Commissie (Horizon 2020) en de
Nederlandse overheid (Topsectoren), met behoud van de posi-
tie van het fundamenteel onderzoek.

■ Een impuls voor de kennistransfer, in het bijzonder voor het ver-
markten van vorderingen van (jonge) onderzoekers, door het
instellen van een Exemplification Fund.

Op elk van deze onderwerpen zijn in 2013 nieuwe stappen gezet.
Noemenswaardig is met name dat voor een periode van vijf jaar
opnieuw 3 miljoen euro per jaar beschikbaar is gesteld voor de ont-
wikkeling van de profileringsgebieden. Verder is onder de naam
Valorisation Grant Programme (dat in de uitwerking passender
bleek dan de beoogde benaming Exemplification Fund) een rege-
ling tot stand gekomen die marktgerichte innovaties op basis van
kennis van Leidse onderzoekers moet stimuleren. Zie verder
hoofdstuk 6 (Innovatie en Impact).

5.2 Profileringsgebieden

Profileringsgebieden in het onderzoek
De Universiteit Leiden heeft haar sterke onderzoek benoemd in
elf profileringsgebieden. Met deze profileringsgebieden positio-
neert de universiteit haar onderzoek internationaal, vergroot zij
haar zichtbaarheid en schept zij een kader voor samenwerking met

andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrij-
ven. Hoewel gedragen door disciplinair onderzoek, zijn de profi-
leringsgebieden voor het merendeel interdisciplinair. Ze sluiten
aan bij grote maatschappelijke vraagstukken, zoals ze door de Euro-
pese Commissie geformuleerd zijn in het nieuwe EU-onderzoeks-
programma Horizon 2020 en door de Nederlandse overheid in het
Topsectorenbeleid. Tegelijkertijd wordt de positie van het funda-
mentele onderzoek daarin bewaakt. 

De elf universitaire profileringsgebieden zijn:
■ Fundamentals of science
■ Global interaction of people, culture and power through the ages
■ Brain function and dysfunction over the lifespan
■ Bioscience: the science base of health
■ Language diversity in the world
■ Vascular and regenerative medicine
■ Interaction between legal systems
■ Health, prevention and the human life cycle
■ Political legitimacy: institutions and identities
■ Translational drug discovery and development
■ Asian modernities and traditions

De keuze van de gebieden is gebaseerd op zichtbaarheid van
excellent onderzoek, samenwerking over disciplinaire grenzen,
maatschappelijke relevantie en versterking van de werving in de
externe geldstromen. In het merendeel van de profileringsgebie-
den zijn excellente wetenschappers uit verschillende faculteiten
samengebracht. In 2010 heeft het College aan elk van de profile-
ringsgebieden voor de periode 2010 tot en met 2014 1 miljoen euro
beschikbaar gesteld om het (interdisciplinaire) onderzoek tot
ontwikkeling te brengen. Het LUMC draagt ook bij voor de gebie-
den waarin de geneeskunde participeert. De subsidies zijn bestemd
voor promotieplaatsen, de aanschaf van infrastructuur en het
organiseren van conferenties, seminars en andere activiteiten om
onderzoekers bijeen te brengen. De subsidietoekenning is geba-
seerd op de plannen van aanpak die de betrokken topweten-
schappers voor hun profileringsgebied hebben ontwikkeld.

Evaluatie en nieuwe investeringen
Begin 2013 heeft het College van Bestuur een beperkte tussentijdse
evaluatie van de profileringsgebieden uitgevoerd met het oog op
de besluitvorming over nieuwe investeringen. Het voornemen is
in 2018 een externe beoordeling te entameren. De profileringsge-



De zeven profileringsgebieden van Geneeskunde/LUMC zijn:
■ Biomedische gebieden:

– Vascular & regenerative medicine
– Immunity, infection and tolerance
– Translational neuroscience
– Cancer pathogenesis and therapy

■ Algemene gebieden:
– Ageing
– Innovation in health strategy and quality of care
– Biomedical imaging

Onderzoek binnen elk profileringsgebied beslaat het hele conti-
nuüm van basaal tot toegepast onderzoek. Het translationeel
onderzoek (vertaling van fundamenteel onderzoek naar klini-
sche toepassingen en vice versa) staat centraal in de onderzoeks-
strategie. De profileringsgebieden hebben elk een startsubsidie uit
de centrale LUMC-middelen gekregen op basis van hun plan van
aanpak voor de komende vier jaar.

5.3 Kwaliteitszorg

Evaluatieprotocol
De Universiteit Leiden stelt zich ten doel hoogwaardig wetenschap-
pelijk onderzoek te verrichten. Kwaliteitsborging vindt plaats in
onderzoeksbeoordelingen volgens het landelijke Standaard Eva-
luatie Protocol (SEP) en het Leidse Protocol voor onderzoeksbe-
oordelingen. In dit laatste document zijn de verantwoordelijkhe-
den van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in het
beoordelingsproces vastgelegd. 

Elke onderzoekseenheid dient eens in de zes jaar beoordeeld te wor-
den door een externe visitatiecommissie volgens de standaarden
van het SEP. Daarnaast vindt drie jaar na de onderzoeksvisitatie
een interne midterm review plaats. In voorbereiding op de externe
visitatie stelt het onderzoeksinstituut een zelfstudie op. Hierin wordt
altijd een SWOT-analyse opgenomen. De zelfstudie wordt vast-
gesteld door het College van Bestuur en ter beschikking gesteld
aan de visitatiecommissie. De commissie legt vervolgens een site
visit af van een of meerdere dagen en spreekt hierin onder meer
met het instituutsbestuur, de leiders van de onderzoeksprogram-
ma’s en een aantal promovendi. Na de visitatie stelt de commis-
sie het visitatierapport op, dat vervolgens wordt aangeboden aan
het College van Bestuur. Het College vraagt het betrokken insti-
tuut en de faculteit om schriftelijk te reageren op de bevindingen
van de commissie. Het visitatierapport en de reacties daarop wor-
den besproken in een bestuurlijke hantering tussen de rector, deja
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[ 34 ] bieden zijn immers gebaat bij consequente en meerjarige investe-
ringen die pas op termijn echt zullen renderen. 

De profileringsgebieden hebben in de afgelopen periode veel
opgeleverd. Het College van Bestuur heeft dan ook geconclu-
deerd dat het niet in de rede ligt daarin veranderingen aan te bren-
gen. Het blijkt dat ze ertoe leiden dat onderzoekers elkaar meer
opzoeken, meer focus hebben gebracht in het facultaire onderzoek
en nieuwe onderzoekslijnen genereren. Een groot deel van het facul-
taire onderzoek sluit direct of indirect aan bij de profileringsge-
bieden; er zijn ook instituten en eenheden waar dat niet voor geldt
maar dat hoeft ook niet omdat ook onderzoek plaatsvindt ten
behoeve de volle breedte van het onderwijs. Ook vanuit de facul-
teiten en instituten wordt in de profileringsgebieden geïnvesteerd
in de vorm van promotieplaatsen, faciliteiten en ondersteuning.
Minder uit de verf komen nieuwe onderwijsinitiatieven op basis
van de thematiek van de profileringsgebieden, hoewel wel eerste
aanzetten zijn gedaan. Verder kan het benoemingen- en aanstel-
lingsbeleid scherper worden gerelateerd aan de profileringsgebie-
den en het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact
ervan. Concrete resultaten zijn voorts dat de wervingskracht in de
externe geldstromen is toegenomen en dat in de profileringsge-
bieden een groot aantal promotieplaatsen beschikbaar is gekomen.

Het College van Bestuur heeft in afstemming met de decanen en
de Raad van Bestuur van het LUMC besloten elk profileringsge-
bied opnieuw 1 miljoen euro toe te wijzen voor vier jaar (2015-2018).
Met het oog op een externe beoordeling in 2018 is aan de profile-
ringsgebieden gevraagd wat over vijf jaar bereikt moet zijn, en waar
het profileringsgebied dan op beoordeeld wil worden (prestatie-
indicatoren). In 2014 besluit het College op basis van ingediende
plannen tot definitieve toekenning van de middelen. Een deel van
de door OCW toegewezen middelen in het kader van de presta-
tieafspraken (het zogenoemde selectief budget) wordt gebruikt voor
aanvullende investeringen.

Profilering faculteit Geneeskunde/LUMC
De faculteit Geneeskunde/LUMC heeft zelf ook profielkeuzes
gemaakt in haar onderzoek. Dit is in lijn met de ontwikkelingen,
waarbij concentratie en massa bijdragen aan een hogere kwaliteit
en een grotere output van onderzoek. De faculteit heeft zeven pro-
fileringsbieden vastgesteld die ze als gezichtsbepalend beschouwt.
Doel is versterking van het onderzoek waarmee Geneeskunde/
LUMC zich nationaal en internationaal kan profileren. Het gaat
om breed geformuleerde gebieden voor excellent onderzoek en
zorgvernieuwing.
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[ 35 ]decaan en de wetenschappelijk directeur. In dit gesprek worden
afspraken gemaakt over de follow-up van de visitatie.

De externe visitaties worden georganiseerd langs de lijnen van de
wetenschappelijke disciplines. Deze disciplines corresponderen in
Leiden over het algemeen met de (onderzoeks)instituten. Een
externe onderzoeksvisitatie kan eigenstandig (lokaal) worden
georganiseerd of in landelijk verband, waardoor onderlinge ver-
gelijking tussen de universiteiten mogelijk wordt. Afstemming over
deze keuze vindt plaats in de landelijke disciplineoverleggen tus-
sen de decanen. In sommige wetenschapsgebieden, zoals de exacte
wetenschappen en de gedragswetenschappen, zijn landelijke visi-
taties zeer gebruikelijk. In andere disciplines, zoals de geesteswe-
tenschappen, wordt vaker gekozen voor lokale visitaties. Hierbij
speelt mee dat het in sommige disciplines lastig is om een ‘even-
knie’ elders in Nederland te vinden. 

De Universiteit Leiden telt 29 instituten (Geneeskunde/LUMC
niet meegerekend) inclusief het interfacultair centrum ICLON. Van-
uit de rijke ervaring die de universiteit heeft opgedaan met onder-
zoeksbeoordelingen bij al deze instituten is in 2013 vanuit de uni-
versiteit input geleverd voor de totstandkoming van het nieuwe SEP
2015-2020. Daarbij is met het oog op de prospectieve beoordeling
naast de verantwoordingsfunctie vooral het belang van een SWOT-
analyse benadrukt. Om de robuustheid van de onderzoeksbeoor-
delingen te garanderen is gewezen op de onafhankelijkheidstoet-
sing van commissieleden en de secretaris van de commissie.

Externe visitaties onderzoek en interne zelfevaluaties
In 2013 zijn twee externe visitaties gehouden bij de faculteit Soci-
ale Wetenschappen (Pedagogische Wetenschappen en Culturele
Antropologie/Ontwikkelingssociologie). Daarnaast kwamen in
2013 de resultaten van acht externe visitaties en één midterm-eva-
luatie uit 2012 beschikbaar. Tevens zijn in 2013 vier midterm-eva-
luaties gehouden (Rechten, Wiskunde, Informatica en het Leiden
Academic Centre for Drug Research). Voor de externe onderzoeks-
beoordelingen van Milieuwetenschappen en Polititieke Wetenschap
zijn de eerste voorbereidingen gestart. De resultaten komen in 2014

beschikbaar.

Faculteit Geesteswetenschappen
In 2012 zijn lokale externe visitaties gehouden bij zes van de zeven
instituten van de faculteit Geesteswetenschappen. Voor elk instituut
werd een aparte visitatiecommissie samengesteld. Het Instituut
voor Wijsbegeerte nam in 2012 deel aan een landelijke externe visi-
tatie. De resultaten van deze visitaties kwamen in 2013 beschikbaar.

■ De kwaliteit en productiviteit van het onderzoek binnen de drie
programma’s van het Leiden University Centre for Linguistics
worden door de visitatiecommissie beoordeeld met ‘zeer goed’
tot ‘excellent’. Een deel van het onderzoek is van wereldklasse
en het instituut heeft een aantal zeer zichtbare senioronderzoe-
kers. Ook de maatschappelijke relevantie van het onderzoek
wordt zeer goed geacht. Uitdagingen zijn het creëren van meer
coherentie binnen twee van de programma’s, het vergroten van
de zichtbaarheid van het onderzoek en de kostenstijging door
de ontwikkeling van het onderzoek in een meer empirische, com-
putationele richting. Deze onderwerpen zijn besproken in de
bestuurlijke hantering.

■ De visitatiecommissie die het Instituut voor Geschiedenis
beoordeelde trof een bloeiend instituut aan met een grote aca-
demische reputatie. Op kwaliteit, productiviteit en maatschap-
pelijke relevantie scoren de vijf onderzoeksprogramma’s alle zeer
goed of hoger. De commissie raadt het instituut aan om het eigen
profiel nog duidelijker te definiëren en beter zichtbaar te maken.
Het instituut heeft naar aanleiding van dit advies gekozen voor
het overkoepelende thema Global Questions, Local Sources. Aan-
dachtspunten zijn ook de samenhang tussen en binnen de pro-
gramma’s en het rendement van het PhD-programma. In de
bestuurlijke hantering zijn deze onderwerpen besproken, even-
als het beleid van het instituut met betrekking tot de maatschap-
pelijke impact van het onderzoek.

■ Het onderzoek van het Leiden University Centre for the Arts
in Society is zeer divers in termen van aanpak, discipline en peri-
odes. De visitatiecommissie die het instituut beoordeelde steunt
het streven van het instituutsbestuur om sterk in te zetten op
thematisch en interdisciplinair onderzoek, maar vindt het nog
te vroeg om hier al een oordeel over te vellen. Op sommige plaat-
sen in het instituut zal de overgang van disciplinair naar inter-
disciplinair onderzoek nog enige tijd vergen, maar de commis-
sie neemt een groeiend gevoel van cohesie waar. De kwaliteit
van het onderzoek in het instituut is goed; dat van het pro-
gramma Classics and Classical Civilizations Studies wordt zelfs
beoordeeld als van wereldklasse. Twee aandachtspunten voor
alle onderzoeksprogramma’s zijn het werven van externe fond-
sen en de leeftijdsopbouw van de staf, met relatief veel aanstaande
pensioneringen. In de bestuurlijke hantering zijn mogelijke
strategieën met betrekking tot beide punten besproken. Daar-
naast kwamen de mogelijkheden tot interne samenwerking
met andere instituten en faculteiten aan de orde.

■ De commissie die het Leiden University Institute for Area Stu-
dies beoordeelde signaleert dat het instituut bij de oprichting
in 2009 voor een grote uitdaging op het gebied van organisa-



tie en cohesie stond. Het instituutsbestuur, in het bijzonder de
wetenschappelijk directeur, wordt geprezen voor de inspannin-
gen op dit gebied. De commissie tekent aan dat het instituut zich
in een overgangsfase bevindt van een indeling in twee scholen
(Aziëstudies en Midden-Oostenstudies) naar een meer thema-
tische, interdisciplinaire indeling van het onderzoek. Het is nog
te vroeg om hierover een oordeel te vellen, maar de voorteke-
nen zijn gunstig. Het instituut huisvest een aantal zeer vooraan-
staande wetenschappers, maar niettemin is de output over de
hele linie wat wisselend. De staf heeft te maken met een zeer
hoge werkdruk, mede door de hoge onderwijsbelasting. Het insti-
tuutsbestuur is zich bewust van aandachtspunten; in de bestuur-
lijke hantering zijn mogelijke oplossingen besproken. Ook is tij-
dens de bestuurlijke hantering stilgestaan bij de inrichting van
het PhD-programma van het instituut.

■ De kwaliteit van het onderzoek van het Leids Instituut voor Gods-
dienstwetenschappen wordt door de visitatiecommissie beoor-
deeld als zeer goed. Zeker binnen het onderzoeksprogramma
Antiquity vindt uniek en kwalitatief hoogwaardig onderzoek
plaats. Er zijn echter ook aandachtspunten: de financiële posi-
tie van het instituut is zorgelijk. Er zijn verhoudingsgewijs erg
veel hoogleraren en het rendement van de veelal extern gefinan-
cierde promotietrajecten is laag. Mede naar aanleiding van de
uitkomst van de onderzoeksvisitatie heeft het bestuur van de
faculteit Geesteswetenschappen besloten om het Leidse onder-
zoek op het gebied van de godsdienstwetenschappen in 2014 over
te hevelen naar een apart te vormen centrum bij het Leiden Uni-
versity Institute for Area Studies. Het Instituut voor Gods-
dienstwetenschappen als zodanig wordt opgeheven.

■ De Academie der Kunsten neemt een bijzondere positie in. Bij
de Academie is het uitvoerend kunstenaarschap een essentieel
onderdeel van het onderzoeksproces en -resultaat. De visitatie-
commissie roemt het onderscheidende profiel en de internatio-
nale zichtbaarheid van het instituut, alsook de maatschappe-
lijke betekenis van het onderzoek. De commissie verwacht veel
van de output in de komende jaren. Een belangrijke uitdaging
voor het instituut is het verwerven van externe gelden. In de
bestuurlijke hantering is hierover gesproken. Ook de toekomst-
strategie van het instituut, het personeelsbeleid en de mogelijke
oprichting van een onderzoekscentrum zijn in de bestuurlijke
hantering aan de orde gekomen.

■ Het rapport van de commissie die in 2012 de landelijke externe
visitatie Filosofie heeft uitgevoerd kwam eind 2013 beschik-
baar. De resultaten van de visitatie en de reactie van het Insti-
tuut voor Wijsbegeerte worden in 2014 besproken in een bestuur-
lijke hantering.ja
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[ 36 ] Faculteit Archeologie
Bij de faculteit Archeologie heeft in 2012 een lokale externe onder-
zoeksvisitatie plaatsgevonden. De resultaten hiervan kwamen in
2013 beschikbaar. De elf onderzoeksprogramma’s worden alle zeer
positief beoordeeld door de visitatiecommissie. Vier programma’s
scoren excellent op alle indicatoren. De commissie roemt de ont-
wikkeling van de faculteit, die in de afgelopen periode een dui-
delijke speler is geworden op het wereldtoneel. De breedte van het
onderzoek en de recente focus op het management van archeo-
logisch erfgoed zijn hierbij belangrijk geweest. Ook was de facul-
teit zeer succesvol in het verweven van externe gelden. De com-
missie ziet uitdagingen op het gebied van samenwerking tussen
de verschillende onderzoeksgroepen, het verbeteren van het ren-
dement van het PhD-programma en het behoud van de exper-
tise op het gebied van computertoepassing in de archeologie.
Deze onderwerpen zijn besproken in de bestuurlijke hantering.

Faculteit Sociale Wetenschappen
Bij de faculteit Sociale Wetenschappen zijn in 2013 twee landelijk
georganiseerde visitaties uitgevoerd en zijn de voorbereidingen
gestart voor een derde.
■ In 2013 heeft een externe visitatie van het Instituut Pedagogi-

sche Wetenschappen plaatsgevonden in landelijk verband, 
waarbij de Universiteit Leiden als penvoerder optrad. De visi-
tatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van de drie onderzoeks-
programma’s van het instituut als ‘zeer goed’ tot ‘excellent’,
evenals de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Het
programma Child and Family is volgens de commissie interna-
tionaal toonaangevend. De aanbevelingen van de commissie rich-
ten zich op betere samenwerking tussen de onderzoekspro-
gramma’s en het verhogen van het rendement van het
PhD-programma. In de bestuurlijke hantering is verder gespro-
ken over de toenemende behoefte van het instituut aan labo-
ratoriumvoorzieningen.

■ Ook het Instituut Culturele antropologie en ontwikkelingsso-
ciologie heeft in 2013 deelgenomen aan een landelijk georgani-
seerde externe onderzoeksbeoordeling. De resultaten van deze
visitatie worden in 2014 verwacht.

■ In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de externe onder-
zoeksbeoordeling van het Instituut Politieke Wetenschap in
2014. Ook deze visitatie vindt plaats in landelijk verband.

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Drie instituten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen, te weten het Mathematisch Instituut, het Leiden Academic
Centre for Drug Research en het Leiden Institute of Advanced Com-
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[ 37 ]puter Science hebben eind 2013 de laatste hand gelegd aan hun tus-
sentijdse zelfevaluaties. Deze zelfevaluaties worden in 2014 bespro-
ken worden in een bestuurlijke hantering.
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden neemt in 2014

deel aan de landelijke externe onderzoeksbeoordeling Milieuwe-
tenschappen. De voorbereidingen voor deze visitatie zijn in 2013

gestart.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft in 2013 als onderdeel van de
tussentijdse evaluatie een zelfstudie opgesteld voor alle instituten
en voor de faculteit als geheel. Daarnaast heeft een commissie van
externe deskundigen een site visit afgelegd. Het rapport van deze
commissie is in 2014 onderwerp van bespreking in een bestuur-
lijke hantering.

ICLON
In 2012 is het ICLON bezocht door een commissie van externe 
deskundigen in het kader van een tussentijdse evaluatie. In haar
rapport noemt de commissie als sterke punten van het ICLON de
praktijkgerichtheid van het onderzoek, de internationale weten-
schappelijke oriëntatie van het instituut en de prettige werkom-
geving. Aandachtspunten zijn de toekomstbestendigheid van de
onderzoekspositionering, de publicatieoutput en de acquisitie-
kracht. In de bestuurlijke hantering is daarnaast gesproken over
de consequenties van de oprichting van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek en de spanning tussen theorievorming en het
doen van onderzoek dat voor praktijkbeoefenaars relevant is. 

Landelijke onderzoekscholen
Het wetenschappelijk netwerk is voor een deel georganiseerd in
landelijke onderzoekscholen die vooral vakspecifieke bestandde-
len in de promotieopleiding aanbieden. Voor de kwaliteitsborging
van deze bestanddelen kunnen onderzoekscholen via hun pen-
voerende universiteit een aanvraag voor (her)erkenning indienen
bij de Erkenningscommissie onderzoekscholen ECOS. De ECOS
toetst zowel de onderwijs- als de onderzoekscomponent van de
promotieopleiding.

■ De ECOS heeft in 2013 de onderzoekschool Casimir Research
School, waarvan de Universiteit Leiden penvoerder is, opnieuw
erkend voor een periode van zes jaar. Ook de onderzoekscho-
len Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek (IPA),
het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK)
en het J.M. Burgerscentrum (JMBC) zijn in 2013 opnieuw voor
zes jaar erkend. De universiteit participeert in deze drie scho-
len. 

■ In 2013 is aan vier onderzoekscholen waarin de universiteit
participeert een subsidie van 800.000 euro toegekend in het kader
van het NWO Graduate Programme: de Interuniversity Gra-
duate School of Psychometrics and Sociometrics (IOPS), de
Netherlands Magnetic Resonance Research School, de Nether-
lands Research School for Medieval studies en ARCHON. De
Universiteit Leiden was in 2013 penvoerder van zowel IOPS als
ARCHON.

■ De vereniging van ECOS-erkende onderzoekscholen SODOLA
heeft in 2013 aandacht gevraagd voor een beter bekostigings-
systeem voor onderzoekscholen. In overleg zijn SODOLA en de
universiteiten, verenigd in de VSNU, gekomen tot een richtlijn
voor de bekostiging van onderzoekscholen door de univer-
siteiten. In 2014 krijgt de uitvoering verder vorm.

5.4 Wetenschappelijke output

De Universiteit Leiden heeft als doel het aantal wetenschappelijke
publicaties op peil te houden en het aantal promoties te vergro-
ten. Zij bewaakt de output van het wetenschappelijk onderzoek
door het aantal publicaties en promoties te monitoren en de
resultaten jaarlijks met de faculteitsbesturen te bespreken. 

In 2013 is het onderzoeksinformatiesysteem LUCRIS (gebouwd
binnen Converis) voor het bijhouden en beheren van weten-
schappelijke publicaties in gebruik genomen. LUCRIS volgde het
registratiesysteem METIS op. 

De mogelijkheid om promovendi aan te stellen vanuit de eerste
geldstroom is drastisch afgenomen. Voor de toename van het

Input en output onderzoek, incl. Geneeskunde/LUMC

2009 2010 2011 2012 2013

Wetenschappelijke publicaties 4.900 5.111 5.203 5.350 5.578

Onderzoeksinzet in fte 2.077 2.088 2.178 2.194 2.198



aantal promoties is het dus nodig meer tweede- en derdegeld-
stroomprojecten te verwerven. Naast de inspanning ten aanzien
van deze geldstromen is de werving van promovendi zonder aan-
stelling bij de universiteit, waaronder de zogenoemde buiten-
promovendi, versterkt. 

Het aantal promovendi bij de universiteit (in dienstverband, op
contractbasis of als buitenpromovendus) is licht toegenomen.
Het aantal promoties is gestegen van 383 in 2012 naar 393 in 2013. 

De output van het aantal wetenschappelijke publicaties laat een
geleidelijke stijging zien. In 2013 zijn 5578 wetenschappelijke publi-
caties tot stand gebracht.

5.5 Wetenschappelijke integriteit

Integriteitsbeleid
In 2013 is het thema wetenschappelijke integriteit veel in de actu-
aliteit geweest. Schendingen van de wetenschappelijke integriteit
in de onderzoekswereld leidden tot veel maatschappelijke aandacht.
Het thema stond ook hoog op de bestuurlijke agenda. Na een bij-
eenkomst met alle wetenschappelijk directeuren, decanen en het
College van Bestuur in mei 2013, is besloten tot verdere aanscher-
ping van het wetenschappelijk integriteitsbelei. Deze aanscherping
houdt de volgende maatregelen in: 
1. Zorgdragen voor bekendheid van het thema wetenschappelijke

integriteit door het organiseren van bijeenkomsten en aandacht
te schenken aan wetenschappelijke integriteit in onderwijs aan
promovendi.

2. Het thema wetenschappelijke integriteit onderdeel maken van
aanstellings- en resultaat- en ontwikkelingsgesprekken.

3. Aandacht vestigen op wetenschappelijke integriteit bij promo-
ties en oraties.

4. Integreren van aspecten van wetenschappelijke integriteit in het
bachelor- en masteronderwijs.

5. Opzetten van een portal op de universitaire website over weten-
schappelijke integriteit (regelingen, commissies en vertrouwens-
persoon).

Deze maatregelen worden inmiddels uitgevoerd. De monitoring
van de uitvoering vindt plaats in 2014.

Vertrouwenspersoon
Naast bovengenoemde maatregelen is in april 2013 prof.dr. I.M.
Tieken-Boon van Ostade benoemd tot vertrouwenspersoon Weten-
schappelijke integriteit. Ze is benoemd voor vier jaar en is het eer-

ste aanspreekpunt bij vragen en omstandigheden rond wetenschap-
pelijke integriteit en/of verdenkingen jegens een medewerker van
de Universiteit Leiden.

Commissie wetenschappelijke integriteit
De Universiteit Leiden heeft sinds 2003 een Commissie Weten-
schappelijke Integriteit waarbij een ieder een klacht kan indie-
nen over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit
gepleegd door een (voormalig) medewerker van de Universiteit
Leiden. Het College van Bestuur kan de Commissie Wetenschap-
pelijke Integriteit ook verzoeken een onderzoek in te stellen. In
2013 heeft de commissie op verzoek van het College twee onder-
zoeken ingesteld: een naar een medewerker en een naar een voor-
malig medewerker van de Universiteit Leiden. In beide gevallen
is vastgesteld dat geen sprake was van inbreuk op de weten-
schappelijke integriteit.

5.6 Tweede- en derdegeldstroom

Positie in tweede- en derdegeldstroom
De externe geldstromen zijn een essentieel instrument om de
Universiteit Leiden te positioneren als vooraanstaande onder-
zoeksuniversiteit. De universiteit beschikt via het eigen budget
immers over beperkte middelen die bovendien in de afgelopen jaren
door voortdurende bezuinigingen verder onder druk zijn komen
te staan. Verwerving van externe middelen is dan ook van groot
belang voor het onderzoekspotentieel van de universiteit.

Een geprononceerde positie van de universiteit in de verdeling van
Europese en NWO-budgetten geldt tevens als een erkende externe
kwaliteitsindicator omdat deze in competitie zijn verworven. Een
substantieel universitair aandeel in de externe middelen draagt bij
aan onze reputatie van onderzoeksuniversiteit.

De inkomsten uit de tweede- en derdegeldstroom voor onderzoek
zijn met 6,9 miljoen euro gestegen van 148,3 miljoen euro in 2012

naar 155,1 miljoen euro in 2013. Zowel bij EU/ERC en NWO als
bij overige organisaties en bedrijven was sprake van een stijging.
In relatieve termen namen vooral de prestaties van Geneeskunde/
LUMC toe.

Persoonsgebonden subsidies
De Universiteit Leiden heeft een sterke positie in het topsegment
van wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies en prijzen: Spi-
nozaprijzen, honoreringen van de European Research Council
(ERC), Vici’s en Akademiehoogleraren. ja
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In 2013 heeft de eerste ronde van de ERC-Consolidator Grant plaats-
gevonden. Het resultaat in deze eerste ronde was, in tegenstelling
tot het aantal Starting en Advanced Grants, voor Leiden echter
teleurstellend. 

NWO-financiering

Prestaties 2008-2012
In 2013 heeft NWO voor de tweede keer zijn data onderliggend
aan de NWO-kengetallen vrijgegeven en uitgebreid, waardoor een
beter beeld van aanvraagdruk en slaagkansen is ontstaan. De
gegevens betroffen de prestaties van alle Nederlandse universitei-
ten in de verschillende NWO-subsidies over de periode 2008-2012.
In het algemeen kan gesteld worden dat de Leidse positie in de
Vernieuwingsimpuls stabiel is gebleven. Het aandeel van Leiden
in het totaal aantal indieningen voor Veni’s, Vidi’s en Vici’s is over

de periode gelijk (9%). Het aandeel in het totaal van toekennin-
gen is iets hoger (respectievelijk 11%, 10% en 11%). Wat heel NWO
betreft en de Leidse kansen op een subsidie neemt de aanvraag-
druk toe en de slaagkans af. Leiden scoort boven het landelijk
gemiddelde, behalve voor de thematische programma’s en de
Open Competitie in 2012. De terugval in dit laatste jaar is waar-
schijnlijk te wijten aan het Topsectorenbeleid, waardoor er min-
der thematische programma’s zijn uitgeschreven voor vrijwel alle
gebieden. In de Topsectorenhonorering scoort de Universiteit
Leiden wél opvallend hoog. Verdere analyse van het aantal toeken-
ningen laat zien dat Leiden op High Tech Systems and Materials
(HTSM) vierde staat achter de drie technische universiteiten, op
agro, food en tuinbouw op een gedeelde tweede plaats staat, en
samen met een andere universiteit het hoogste scoort in creatieve
industrie. De universiteit is ook sterk vertegenwoordigd in de life
sciences en de chemie.

Ontwikkeling financiering

Oeuvreprijzen, persoonsgerichte EU-subsidies en subsidies voor omvangrijke samenwerkingsverbanden

Oeuvreprijzen Jaar Aantal LEI Aantal NL Marktaandeel

Spinoza 1995-2013 16 69 23%

Akademiehoogleraren 2003-2013 8 43 19%

EU-persoonsgericht Jaar Aantal LEI Aantal NL Marktaandeel

ERC Starting Grant 2007-2013 18 194 9.3%

ERC Consolidator Grant 2013 3 29 1%

ERC Advanced Grant 2007-2013 15 136 11%

Grote samenwerkingen Jaar Aantal LEI Totaal

Zwaartekracht 2013 1 penvoerder, 1 participant 6

2012 2 participanten 6

ERC Synergy 2013 0 13

2012 1 penvoerder, 1 participant 11

(x M€) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NWO (incl. Zon MW) en KNAW 49,7 46,1 48,7 61,8 67,4 67,1 70,1

EU/ERC 13,8 21,5 23,2 27,4 35,4 24,7 25,2

Overig contractonderzoek 44,6 46,5 53,1 52,2 60,5 56,5 59,8

Totaal 2e en 3e geldstroom onderzoek 108,1 114,1 125 141,4 163,3 148,3 155,1



Vernieuwingsimpuls 2013
In 2013 is een groot aantal Leidse onderzoekers erin geslaagd een
subsidie uit de NWO Vernieuwingsimpuls te verkrijgen. Met deze
subsidie krijgen creatieve, excellente onderzoekers de mogelijk-
heid een aantal jaar vernieuwend onderzoek naar keuze te doen.
Het programma beoogt de doorstroom bij wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen te bevorderen en richt zich met drie sub-
sidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke car-
rière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren)
en Vici (professorabel). 
■ In de Venironde 2013 kende NWO in totaal 155 subsidies toe, waar-

van 11 aan onderzoekers van de Universiteit Leiden (7%). 
■ In 2013 kregen 13 onderzoekers van de Universiteit Leiden een

Vidi. In totaal werden 86 toekenningen gedaan, het Leids aan-
deel was daarmee 15%. 

■ Vijf van de 32Vici’s gingen in 2013 naar Leiden. Het aandeel Leidse
Vicilaureaten was daarmee 16%.

Zwaartekracht
Twee onderzoeksconsortia waarin vooraanstaande Leidse weten-
schappers samenwerken met onderzoekers van andere Neder-
landse onderzoeksinstituten, verwierven Zwaartekrachtsubsidies
van samen ruim 50 miljoen euro van het ministerie van OCW. Met
het Zwaartekrachtprogramma geven OCW en NWO een nieuwe
impuls aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke
niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van
universitair toponderzoek.

Het Institute for Chemical Immunology (ICI), waarvan de afde-
ling Chemische biologie van de Universiteit Leiden initiatiefne-
mer is, heeft een subsidie van 27,6 miljoen euro toegekend gekre-
gen. In het ICI slaan wetenschappers van Nederlandse universiteiten
en instituten op de terreinen immunologie en chemie de handen
ineen om een nieuw vakgebied te ontwikkelen: chemische immu-
nologie. De combinatie van vakgebieden kan tot nieuwe en ori-
ginele oplossingen leiden in de aanpak van auto-immuunziekten,
infectieziekten en kanker. 

Het tweede consortium waar wetenschappers van de Universiteit
Leiden in deelnemen is Networks. Met de toegekende 22,7 miljoen
gaat dit consortium van elf wiskunde- en informaticaonderzoe-
kers van vier instituten werken aan de dringende uitdagingen waar
grootschalige netwerken ons voor stellen. Het gaat daarbij niet alleen
om digitale netwerken, maar ook om verkeers- en vervoersnet-
werken en energienetwerken; al deze netwerken zijn vaak niet (goed
genoeg) berekend op onverwachte situaties. Het onderzoekspro-

ject richt zich op modelleren, begrijpen, beheersen en optimali-
seren van complexe en zeer veranderlijke netwerken.

Europese onderzoeksfinanciering

Horizon 2020
Op Europees niveau is FP7 opgevolgd door Horizon 2020. Eind
2013 zijn de werkprogramma’s 2014-2015 van Horizon 2020 gepu-
bliceerd en zijn de eerste calls geopend. 
De middelen in het Horizon 2020-programma zijn omvangrijk,
maar de concurrentie tussen landen en onderzoekers neemt toe
en dat vermindert de kansen. In Horizon 2020 wordt een betere
aansluiting op maatschappelijke thema’s en behoeften vereist dan
in FP7. Onderzoekers laten zich weliswaar al inspireren door
maatschappelijke vragen maar valorisatie als opdracht is sterker
dan voorheen verankerd in de subsidieprogramma’s. Deze ont-
wikkeling vraagt om steeds meer interdisciplinair onderzoek.
Samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven
wordt, zeker in de grote subsidieprogramma’s, onontkoombaar.
In 2013 is veel energie gestoken in de voorbereiding van onder-
zoekers op Horizon 2020. Er zijn diverse voorlichtingsactiviteiten
georganiseerd voor onderzoekers en het onderzoeksmanagement
van de instituten. 

Sociale- en geesteswetenschappen in de European Research Area
In Horizon 2020 was financiële ruimte geschapen voor de sociale
en geesteswetenschappen (SSH, de Social Sciences and Humani-
ties) via de European Research Council (ERC), maar er was geen
apart budget in de zogeheten societal challenges. Op initiatief van
prof.dr. Wim van der Doel, decaan van de faculteit Geestesweten-
schappen Leiden, is door decanen van SSH-faculteiten van de 21

Europese onderzoeksuniversiteiten, verenigd in de LERU, succes-
vol gelobbyd om erkenning van SSH voor de Europese samenle-
ving. In december heeft de LERU een roadmap uitgebracht om
SSH beter te integreren in de European Research Area en Hori-
zon 2020. De Roadmap to improve the position of SSH-research in
the ERA and in Horizon 2020 schetst een gematigd positief oor-
deel over de integratie van SSH in de werkprogramma’s. 

EU-subsidies
In het laatste jaar van het kaderprogramma FP7 heeft de Univer-
siteit Leiden meer nadruk gelegd op collaborative research. Uit voor-
afgaande analyses bleek dat de universiteit met dit type onderzoek
nog veel terrein te winnen heeft. Dit mondde uit in een universi-
teitsbrede training met betrekking tot de inzet op dit soort onder-
zoek, gericht op Horizon 2020. ja
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[ 41 ]■ FP7
In 2103 zijn twee FP7 projecten toegekend, waarvan Leidse
onderzoekers coördinator zijn, namelijk prof.dr. Lisa Cheng met
het project AThEME: Advancing the European Multilingual
Experience, en prof.dr. Johan Kuiper (LACDR) met het project
VIA: Vaccination in Atherosclerosis. Daarnaast zijn nog diverse
andere programmasubsidies verworven in KP7.

■ ERC
In 2013 verwierven Leidse onderzoekers bij de European Research
Council twee Consolidator Grants en een Proof of Concept
Grant.

5.7 Infrastructuur en collecties

Onderzoeksinfrastructuur
Om het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek aan de
Universiteit Leiden te kunnen waarborgen, zijn in veel vakgebie-
den hoogwaardige, steeds geavanceerdere onderzoeksfaciliteiten
nodig. Hierbij valt te denken aan voorzieningen als NeCEN, het
landelijke centrum voor geavanceerde elektronenmicroscopie,
maar ook aan MRI-scanners, opslagfaciliteiten voor biomateri-
aal en faciliteiten voor datamanagement en -opslag. Veel van deze
dure onderzoeksinfrastructuur wordt door meerdere faculteiten
gebruikt. De universiteit wil hierin een efficiëntieslag maken. In
2013 is een universitaire stuurgroep in het leven geroepen met het
doel te inventariseren welke faciliteiten in de verschillende facul-
teiten beschikbaar zijn en waar samenwerking wenselijk is, en een
route uit te zetten naar een gezamenlijke investeringsagenda.
Hierbij wordt tevens gekeken naar mogelijkheden van facility
sharing met bedrijven. De verwachting is dat hieruit in 2014 con-
crete afspraken voortvloeien.

Collectie Tropeninstituut
De Universiteit Leiden heeft in 2013 een deel van de collectie van
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) overgenomen. Het
gaat om de zogenoemde Erfgoedcollectie van het KIT. Deze col-
lectie sluit perfect aan op het materiaal dat de Leidse Universiteits-
bibliotheek al in bezit heeft, met name over Indonesië en de Cari-
ben. Leiden krijgt de al ontsloten collectie van ongeveer 1,5
kilometer materiaal in langdurige bruikleen van het Rijk en zal
deze goed beheren en toegankelijk maken voor onderzoekers,
onderwijs en publiek. De KIT-erfgoedcollectie bestaat uit veelal
uiterst waardevolle boeken, tijdschriften en kaarten in verschil-
lende talen. Daarnaast is een grote digitale collectie van publica-
ties overgenomen.

Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde (KITLV)
Het bestuur van de KNAW en de Universiteit Leiden hebben
overeenstemming bereikt over de positie van het Koninklijk Insti-
tuut voor Land-, Taal- en Volkenkunde (KITLV-KNAW). 
De KNAW draagt het beheer van de collectie van het KITLV over
aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). De Universiteit
Leiden gaat hiertoe een overeenkomst aan met de juridische eige-
naar van de collectie, de Vereniging KITLV. Voor beheer en uit-
bouw van de collectie worden de hiervoor bestemde middelen door
OCW (1,2 miljoen euro per jaar) verlegd van de KNAW naar de
Universiteit Leiden. Ongeveer 8,8 fte personeel treedt in dienst van
de universiteit. De vestiging in Jakarta, Indonesië, blijft gehand-
haafd. 

De onderzoekskern van het KITLV blijft een KNAW-instituut en
wordt herkenbaar gehuisvest op de Leidse campus, waar samen-
werking met de faculteit Geesteswetenschappen wordt gezocht. Het
KITLV zal in Leiden een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van
de Leidse profileringsplannen wat betreft de area studies. Het
KNAW-bestuur steunt deze Leidse zwaartepuntvorming en ziet
daarom af van de eerder geplande verhuizing van het KITLV naar
Amsterdam. De KNAW en Universiteit Leiden zijn voornemens
het KITLV-onderzoek te versterken door gezamenlijk te investe-
ren in het aantrekken van talentvolle promovendi en daarmee de
nationale voortrekkersrol van Leiden op het gebied van areastu-
dies van Zuidoost-Azië en het Caribisch gebied te stimuleren.
Samen met de KIT-erfgoedcollectie en de bijzondere collecties van
de UBL ontstaat in Leiden een wereldwijd unieke verzameling over
Indonesië en de Cariben. 

ALMA radiotelescoop
Op 13 maart 2013 is de ALMA, de grootste radiotelescoop ter
wereld, officieel in gebruik genomen. Ruim twintig jaar duurden
de ontwikkeling en bouw van het internationale megaproject
Atacama Large Millimeter Array. ALMA bestaat uit bestaat uit 66

radiotelescopen met diameters van zeven en twaalf meter. Vanaf
de basis in Chili kan het ontstaan van planeten worden waarge-
nomen. De Leidse inbreng was vanaf het begin in 1993 groot. Prof.dr.
Ewine van Dishoeck maakte deel uit van de wetenschappelijke
adviescommissie en het bestuur van ALMA. De directeur van par-
ticipant ESO, de European Southern Observatory, is de van de
Leidse Sterrewacht afkomstige prof.dr. Tim de Zeeuw en de hui-
dige directeur van ALMA is prof.dr. Thijs de Graauw, buitenge-
woon hoogleraar in Leiden. De sterrenkunde kan vanwege de gigan-
tische investeringen (1,5 miljard dollar voor ALMA) geen nationale
aangelegenheid meer zijn. De andere partners zijn de sterrenkun-



dige evenknieën van ESO in Noord-Amerika en Japan, samen met
Taiwan.
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6. Innovatie en impact

6.1 Beleid

De Universiteit Leiden legt in haar onderzoek zowel nadruk op
versterking van het fundamentele onderzoek als op innovatie, valo-
risatie en academisch ondernemerschap. De universiteit ziet als
belangrijkste maatschappelijke waarde van de instelling het oplei-
den van hoog gekwalificeerde academici die zorgdragen voor
kennisoverdracht naar de samenleving. Daarnaast geeft de uni-
versiteit door onderzoekssamenwerking met private of maat-
schappelijke partijen invulling aan haar derde taak, valorisatie. 

In 2013 heeft de universiteit een eerste set van valorisatie-indica-
toren met meetmethodes omschreven waarmee tot 2016 wordt
geëxperimenteerd. In hetzelfde kader heeft de universiteit een Valo-
rization Grant in het leven geroepen om kansrijke vindingen de
mogelijkheid tot verdere ontwikkeling te bieden zodat deze mak-
kelijker aan een marktintroductie kunnen worden geholpen.
Uit een Rathenau-onderzoek uit 2013 blijkt dat de Leidse univer-
siteit (inclusief Geneeskunde/LUMC) de afgelopen dertig jaar
tot de grootste aanvragers van patenten onder de Nederlandse uni-
versiteiten behoren, wat als een belangrijke indicator is van inno-
vatiekracht. Ook in 2013 zijn op het gebied van kennisexploitatie
nieuwe patenten aangevraagd en omgezet in licenties en nieuwe
spin offs. De universiteit was zeer actief in publiek-private samen-
werking: een verdubbeling van formele samenwerkingsinitiatie-
ven ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

In de regio Leiden is in 2013 in triple helix-verband tussen ken-
nisinstellingen, overheden en ondernemers een economische
agenda tot stand gebracht met life sciences & health als sleutelsec-
tor. De universiteit en het LUMC zijn hierin een dragende factor
voor kennisproductie en kennistransfer. Life sciences & health is,
naast Cleantech en Safety & Security, ook een van de focusgebie-
den van de regionale ontwikkelingsmaatschappij in de zuidvleu-
gel die onder de naam InnovationQuarter per 1 januari 2014 van
start ging.

6.2 Kennistransfer

Valorisatie-indicatoren
In het kader van de prestatieafspraken met de minister/staats-
secretaris van OCW heeft de universiteit een aantal valorisatie-
indicatoren geïdentificeerd met meetwaarden en bronnen. Daar-

bij is aansluiting gezocht bij een raamwerk van valorisatie-indi-
catoren, door de VSNU opgesteld in lijn met een raamwerk dat
weer afkomstig is van een expertgroep van de Europese Commis-
sie. De zes vormen van valorisatie (impact) met passende meet-
methodes zijn:
■ impact op de (regionale) economische structuur (regio Leiden,

Zuid-Holland, Nederland);
■ impact van producten, processen en diensten;
■ impact op policy making en strategievorming;
■ bijdrage aan de kwaliteit van de publieke meningsvorming met

behulp van LexisNexis/Persindex;
■ productiviteitsbijdrage van alumni;
■ bijdrage aan de versterking van de kennisinfrastructuur.

Hierbij zij aangetekend dat de universiteit separaat het onderne-
merschapsonderwijs vormgeeft en verder wil uitbreiden.
Uitgangspunt voor het meten van haar valorisatieactiviteiten is dat
de universiteit werkt vanuit de beschikbare, bestaande bronnen.

Facilitering
LURIS is het expertisecentrum van de Universiteit Leiden met als
kernactiviteit kennisexploitatie, kennisbescherming en publiek-
private onderzoekssamenwerking. Naast een adviesfunctie op het
gebied van intellectuele eigendomsaspecten heeft LURIS een aan-
tal bevoegdheden, met name bij het tot stand brengen van onder-
handelingen en het sluiten van overeenkomsten met derden waar
intellectueel eigendom in het geding is. Op het gebied van ken-
nisexploitatie zet LURIS zich in om de resultaten van het onder-
zoek van wetenschappers van de Universiteit Leiden, inclusief
Geneeskunde/LUMC, commercieel te exploiteren. Het vermark-
ten van nieuwe kennis met commerciële potentie kan ook plaats-
vinden door het opzetten van een nieuw bedrijf zoals een univer-
sitaire spin-off of een start-up.

Traditioneel richt kennisexploitatie zich op de meer exacte en
levenswetenschappen, waarbij nieuwe kennis, technologieën
genoemd, via patenten te beschermen en te exploiteren zijn. Ech-
ter, ook in de alfa- en gammadisciplines worden activiteiten voor
het valoriseren van kennis ontplooid. Zo hebben alle alfa- en
gammafaculteiten geïnvesteerd in het analyseren van tot nu toe 
ontplooide activiteiten en het uitwisselen van best practices met
ondersteuning van LURIS, om zo voor de toekomst nieuwe faci-
literingsstrategieën te identificeren.



tiatieven aangeleverd. De aangeboden vindingen hebben inmiddels
geleid tot een investering in negen bedrijven waarvan twee afkom-
stig zijn uit Leiden. 
Om haar activiteiten uit te breiden heeft BGV in 2011 een tweede
fonds opgericht genaamd BioGeneration Capital Fund II CV.
Aan dit fonds heeft de Universiteit Leiden zich voor 1 miljoen.
gecommitteerd.

Spin-offs
In 2013 waren er diverse ontwikkelingen rond bestaande en nieuwe
Spin-offs van de universiteit.
■ Verschillende venture capital-relaties werden verder ontwik-

keld, wat geleid heeft tot onderhandelingen met private fond-
sen over verschillende vroegstadiumtechnologieën, zoals voor
nieuwe antibiotica vanuit Instituut Biologie Leiden (IBL) en soft-
ware vanuit het Leiden Institute of Advanced Computer Science
(LIACS).

■ Vijf ideeën voor nieuwe spin-off bedrijven werden verder ont-
wikkeld; voor een aantal werd ook meegedongen naar NGI pre-
seed funding. Twee ideeën betroffen initiatieven op het gebied
van drug discovery vanuit het Leiden Academic Centre for Drug
Research (LACDR). Aan het einde van 2013 werden twee nieuwe
bedrijven opgericht, Mimetas en Applied Nanolayers, beide
met sterke managementteams en toegang tot financiering.
Mimetas ontwikkelt Organ-on-a-Chip-technologie: unieke in-
vitro-modellen voor het testen van nieuwe geneesmiddelen en
het mogelijk maken van personalised medicine. Applied Nano-
layers voorziet hoogtechnologische onderzoeks- en productie-
bedrijven van hoge kwaliteit CVD-grafeen, op basis van een uniek
gepatenteerd productieproces. 

■ Spin-out bedrijf OcellO, dat een innovatief screeningsplatform
gebaseerd op 3D-celculturen aanbiedt, heeft samen met het
SUPERSSTEM-consortium een FP7-project van 6 miljoen euro
binnengehaald om nieuwe antilichaamtherapieën te ontwikke-
len voor de behandeling van darmkanker. 

■ Voor Prosensa BV was 2013 een belangrijk jaar. Het Leidse spin-
off bedrijf kreeg in juni een notering aan de NASDAQ-techno-
logiebeurs in New York om additionele fondsen te verwerven
voor de verdere ontwikkeling van behandelingen van onder meer
Duchenne Spierdystrofie.

Patenten en licenties
Het wetenschaps- en innovatiebeleid vraagt van kennisinstellin-
gen dat zij zich sterker profileren en dat zij hun onderzoek afstem-
men op de behoeften van industrie en maatschappij. Patenten van
kennisinstellingen zijn een belangrijke indicator voor die bij-

Leiden University Valorisation Grant Program
De Universiteit Leiden heeft in 2013 een fonds ingesteld dat gericht
is op het verder ontwikkelen van nieuwe innovaties tot een niveau
waarop de kans op succesvolle exploitatie op termijn zo groot moge-
lijk is. Innovatieve onderzoekers en studenten ondervinden veelal
dat zij een vinding moeten doorontwikkelen alvorens zij private
investeerders kunnen interesseren voor een marktintroductie. In
het vervolg kunnen zij onder bepaalde voorwaarden voor over-
bruggingsfinanciering een beroep doen op dit fonds. Het College
van Bestuur heeft voor het fonds 2,0 miljoen euro beschikbaar
gesteld, deels ten laste van het door OCW toegekende selectief bud-
get vanwege de prestatieafspraken voor het vergroten van valori-
satie. LURIS heeft een procedureregeling en een besluitvormings-
structuur ontworpen. De procedureregeling is uitgewerkt voor twee
niveaus: Cornerstone projecten (tot 100.000 euro) en Milestone
projecten (50.000 tot 200.000 euro).

Leiden Leeuwenhoek Pre-seed Fund 
Het Leiden Leeuwenhoek Pre-seed Fund (LLPF) is in 2007 opge-
richt door de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) in samenwerking met de Rabobank met als doel
nieuwe bedrijvigheid in de Leidse regio te stimuleren. Het fonds
geeft kleinere leningen uit aan startende entrepreneurs. Voor het
fonds is indertijd geld verkregen via het Subsidieprogramma Ken-
nisExploitatie (SKE) van het ministerie van Economische Zaken.
LLPF heeft momenteel twaalf actieve leningen uitgegeven met een
totale omvang van 1,4 miljoen euro. De bedrijven die met de
leningen zijn opgericht zijn actief in de ontwikkeling van software,
biomedische producten en medische apparatuur.

BioGeneration Ventures
BioGeneration Ventures BV (BGV) werd in 2006 opgericht in
samenwerking met NGI/NWO, ABN AMRO Capital Life Scien-
ces (inmiddels Forbion) en Saab AB. BGV is een seed fund dat bedra-
gen tussen de 100.000 en 2,5 miljoen euro kan investeren in Neder-
landse life science-bedrijven. In 2009 heeft ABN AMRO haar
aandeel overgedragen aan Consensus Business Group en Crystal
Lake Investments, beide uit het Verenigd Koninkrijk. Hiermee is
de investeerdersbasis verder versterkt. Dat jaar is het fonds ver-
groot door de toetreding van twee additionele buitenlandse
investeerders waardoor het momenteel in totaal 17 miljoen euro
bedraagt. De Universiteit Leiden heeft zich voor 2 miljoen euro
aan het fonds gecommitteerd.
BioGeneration Ventures BV heeft sinds 2007 in totaal ruim 350 vin-
dingen geëvalueerd waarvan ruim 100 in het afgelopen jaar. De
Universiteit Leiden en het LUMC hebben samen 20% van de ini-ja
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drage. Het Rathenau Instituut deed in 2013 onderzoek naar patent-
aanvragen van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstitu-
ten. Sinds 1980 blijkt het aantal patentaanvragen door kennisin-
stellingen met meer dan een factor 14 te zijn gegroeid. In de
Topsectoren zijn kennisinstellingen vooral actief op het gebied van
high tech, life sciences en chemie, gebieden waarop de Universiteit
Leiden sterk is vertegenwoordigd. De Universiteit Leiden heeft met
de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht sinds de
jaren tachtig de meeste patenten aangevraagd; deze universitei-
ten zijn het meest consistent actief geweest. Onder de UMC’s
behoort het LUMC tot de grootste aanvragers.

In 2013 zijn veel nieuwe samenwerkingen gestart voor het geza-
menlijk verder ontwikkelen van technologieën die in de toekomst
kunnen leiden tot nieuw intellectueel eigendom. Meer dan der-
tig nieuwe technologie-ideeën werden in 2013 geëvalueerd, waar-
van enkele aan het einde van het jaar nog in onderhandeling
waren. Acht technologiën gingen naar onder meer de spin-off
bedrijven Mimetas en Applied Nanolayers. Daarnaast heeft de mul-
tinational BASF technologie gelicenseerd voor katalysatoren voor
chemische processen. Het Franse Gatte Fosse heeft een licentie geno-
men op nieuwe opslag- en bewaartechnologie van het Instituut
Biologie Leiden (IBL).

6.3 Publiek-private samenwerking 

Binnen alle domeinen van onderzoek die de universiteit rijk is,
zijn externe middelen van grote programma’s en projecten ver-
worven die onderzoek, veelal in samenwerking met andere part-
ners, publiek en privaat, mogelijk maken. 

In totaal was in 2013 sprake van een verdubbeling van formele
samenwerkingsinitiatieven in vergelijking met de afgelopen twee
jaar. Er werden nieuwe allianties gesloten met bedrijven als Cru-
cell, Janssen en Pfizer. De relaties met bedrijven in het BioScien-
cePark zoals Galapagos, ProteoNic en Octoplus blijven sterk en
er is veel interactie om nieuwe projecten te realiseren. Ook zijn er
relaties met Aziatische bedrijven gelegd door bijvoorbeeld de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het Interfacul-
tair Centrum Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascho-
ling (ICLON). 

In oktober 2013 is een formele stap gezet door de ondertekening
van een letter of intent voor een nauwere samenwerking tussen het
Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC), het NKI/AvL en
Pivot Park Screening Centre (onderdeel van Pivot Park Oss) om

gezamenlijk de strijd tegen kanker aan te gaan. Hiervoor richten
zij het Cancer Drug Discovery Initiative (CDDI) op waarbij ken-
nis en infrastructuur worden gedeeld om nieuwe geneesmidde-
len tegen kanker te ontdekken.

NWO heeft voor de Topsectoren KIEM (Kennis Innovatie Map-
ping) projecten in het leven geroepen om de samenwerking tus-
sen universiteiten en het bedrijfsleven te stimuleren. Aan de Uni-
versiteit Leiden werden twee projecten toegekend in het programma
‘Nieuwe chemische innovaties’.

De gemeente Leiden heeft een seed money-subsidie toegekend aan
een demonstratieproject voor Solar Fuels. Samen met de TU-Delft,
de Leidse Instrumentenmakerschool, vier bedrijven die techniek
en apparatuur leveren en mogelijke gebruikers van de technolo-
gie, wordt in de groep van prof.dr. Huub de Groot (LIC) gewerkt
aan een opstelling die waterstof kan produceren uit zonlicht.

In 2013 scoorde de Universiteit Leiden het hoogst in Nederland
met deelname aan zes IMI-projecten. Het Innovative Medicines
Initiative is de grootste publiek-private organisatie die samenwer-
kingsprojecten tussen industrie en academische experts op het
gebied van farmaceutische innovatie ondersteunt. Nieuw is het pro-
ject European Lead Factory met deelname van het Leids Instituut
voor Chemisch onderzoek (LIC). LACDR-onderzoekers nemen
deel aan het IMI-project COMPACT (Collaboration on the Opti-
misation of Macromolecular Pharmaceutical Access to Cellular
Targets). 

Medical Delta, initieel een groot samenwerkingsverband op het
gebied van medische technologie en zorg van de vijf kennisinstel-
lingen in Zuid Holland (de universiteiten van Leiden, Delft en Rot-
terdam en hun medische centra), is een tweede fase ingegaan
waarbij regionale overheden formeel zijn toegetreden als deelne-
mers en waarbij sterkere samenwerking gezocht zal worden met
relevante bedrijven in de regio. Resultaten in 2013 zijn bijvoorbeeld
een sterke samenwerking op het thema Vitality met de gemeente
Leiden in de Leidse Proeftuin voor Zorg en Welzijn (project Vita-
liteitscoaching) en een tweede project, vanuit het Leiden Institute
for Brain and Cognition, met als onderwerp Onderhoud van het
oudere brein. 
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6.4 Ontwikkeling kennisregio

Leiden Bio Science Park Foundation
De Universiteit Leiden is een van de dragende partijen in de Leiden
Bio Science Park Foundation, naast het LUMC, de gemeente
Leiden en de Ondernemers Vereniging Bio Science Park (OVBSP).
De Universiteit Leiden is voorzitter van het bestuur van de stich-
ting. Het doel van de Foundation is om het Leiden Bio Science
Park verder te ontwikkelen. Momenteel telt het park ruim 110 bedrij-
ven met in totaal meer dan 4000 werknemers. In het gehele Park
werken ruim 15.000 mensen. Het Leiden Bio Science Park groeit:
in 2013 zijn nieuwe gebouwen geopend van BioPartner, het Cen-
tre for Human Drug Research (CHDR) en het Levelgebouw bij
Leiden CS waarin het ROC en het Fitlandhotel zijn gevestigd. 

In 2013 is de aanbestedingsprocedure afgerond voor de bouw van
de Biotech Training Facility (BTF), een internationale faciliteit voor
het trainen van productiepersoneel in de (bio)farmaceutische
industrie. Wereldwijd bestaan er slechts vijf tot tien vergelijkbare
faciliteiten. In de Biotech-trainingsfaciliteit worden werknemers
en studenten getraind in het werken met state-of-the-art appara-
tuur. BTF is een initiatief van de Leiden Bio Science Park Foun-
dation. De BTF wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling en ontwikkeld met steun van de
gemeente Leiden, de Universiteit Leiden, de ABN AMRO bank en
diverse bedrijven.

BioPartner Center Leiden
BioPartner Center Leiden is het grootste bedrijvencentrum voor
startende ondernemingen in de rode biotechnologie – ontwikke-
ling van medicijnen en vaccins – in Nederland. Veel van de bedrij-
ven die er ooit startten, zijn uitgegroeid tot serieuze spelers in de
life science-industrie. Voorbeelden zijn Crucell, OctoPlus, Gala-
pagos, Xendo, Millipore en Pharming. BioPartner is een verbon-
den partij van de universiteit; de universiteit heeft zitting in de Raad
van Toezicht van BioPartner. In 2013 telde BioPartner 49 startende
bedrijven in haar incubators en accelerators. In 2013 werd het
vierde incubatorgebouw opgeleverd. 

Economische agenda Leidse regio 2020

De Leidse regio streeft naar een duurzame plaats in de top van Euro-
pese kennisregio’s met life sciences & health als sleutelsectoren en
spin-off voor productie, midden- & kleinbedrijf (MKB) en dienst-
verlening in de regio zelf, in termen van nieuwe banen, omzetstij-
ging en nieuwe markten. De urgentie om samen te investeren in
een blijvende toppositie als kennisregio heeft in 2012 geleid tot een

triple helix-samenwerkingsverband van de drie O’s (onderne-
mers, overheid, en onderwijs & onderzoek) met de gemeenten
Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude van
overheidszijde, en VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, en de
ondernemersverenigingen van ondernemerszijde. De Universiteit
Leiden, de Hogeschool Leiden, het ROC Leiden en het Leidse Uni-
versitair Medisch Centrum (LUMC) participeren van de zijde van
de onderwijs- en kennisinstellingen in de regio. In 2013 hebben
de partijen samen Kennis & Werk #071, Economische Agenda Leidse
regio 2020 opgesteld, waaraan tevens een uitvoeringsprogramma
is gekoppeld. De Leidse regio wil zich daarbij ook verbreden naar
zorginnovatie, biobased economy, space, en de creatieve sector.
Het uitvoeringsprogramma is eind 2013 met de eerste 10 actiepun-
ten ter hand genomen.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel
Om de innovatie- en concurrentiekracht van Zuid-Holland te ver-
sterken, is in 2013 de regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuid-
vleugel BV opgericht onder de titel InnovationQuarter. Innova-
tionQuarter is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, het
ministerie van Economisch Zaken, Rotterdam, Den Haag, Leiden,
Delft, Dordrecht, het Westland, de TU Delft, de Universiteit
Leiden, het LUMC en het Erasmus Medisch Centrum. Innovati-
onQuarter heeft als kerntaak de speerpuntsectoren van Zuid-
Holland te ontsluiten. De inhoudelijke focus ligt op de domeinen
Life sciences & health (Medical Delta), Clean tech en Safety & Secu-
rity en daarnaast op cross-overs met Topsectoren als Hortitech,
Hightech en ICT. InnovationQuarter werkt nauw samen met
bestaande clusterorganisaties in deze domeinen, zoals Medical
Delta, Clean Tech Delta, The Hague Security Delta en Holland
Instrumentation. InnovationQuarter beheert een investerings-
fonds met een beginkapitaal van 28 miljoen euro. Daarmee par-
ticipeert het binnen de speerpunten in innovatieve bedrijven met
een gedegen businessplan in Zuid-Holland (zowel early stage als
MKB). Het kapitaal wordt verstrekt in de vorm van participaties
en/of achtergestelde leningen. De Universiteit Leiden neemt met
0,5 miljoen euro deel in dit investeringsfonds.
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7.1 Leiden-Delft-Erasmus (LDE)

Achtergrond
De regionale samenwerking tussen de universiteiten van Delft,
Leiden en Rotterdam – in de vorm van een strategische alliantie –
is ingegeven door de positieve ervaringen met de al meer dan tien
jaar bestaande onderlinge samenwerkingsverbanden en door het
grote potentieel dat schuilt in de samenwerking tussen deze dicht
bij elkaar liggende en inhoudelijk complementaire instellingen. 

De combinatie van een brede algemene universiteit (Leiden), een
brede technische universiteit (Delft) en een meer gespecialiseerde
universiteit (Rotterdam) die relatief dicht bij elkaar liggen in een
dichtbevolkte en economisch belangrijke internationaal opererende
regio met onder meer de Rotterdamse haven en Den Haag als derde
VN-stad, biedt grote kansen op meerwaarde voor onderwijs,
onderzoek en valorisatie. De strategische alliantie (LDE) van de
instellingen heeft als doel deze kansen te realiseren: samen is meer
dan de som der delen.

De alliantie bestrijkt een unieke combinatie van vakgebieden,
waarop langs inhoudelijke lijnen wordt samengewerkt om de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te laten toenemen
door een scherpe nationale en internationale profilering van het
onderwijsaanbod en versterking van de nationale en internatio-
nale impact van het onderzoek.

Het complementaire onderwijsaanbod wordt over en weer toe-
gankelijker gemaakt en verder afgestemd. De alliantie zal ook tot
nieuwe, multidisciplinaire combinaties in het onderwijsaanbod
leiden die internationaal beter kunnen concurreren. De huidige
ervaringen met gemeenschappelijke opleidingen of joint tracks wor-
den hiervoor uitgebreid. De samenwerking biedt ook betere moge-
lijkheden om de ondersteuning van onderwijs en docenten ver-
der te ontwikkelen; daarvoor wordt expertise op deze gebieden
bijeen gebracht. 

De instellingen bouwen ook gezamenlijk hun onderscheidende
onderzoekprofielen uit. Samenwerking tussen disciplines biedt
betere mogelijkheden om bij te dragen aan de door de Europese
Unie geformuleerde Grand Challenges en de Nederlandse Topsec-
toren, en geeft een sterkere uitgangspositie om met hun weten-
schappelijke volume blijvend mee te draaien aan de wereldtop. Dit

leidt tot meerwaarde voor de onderzoekspositie van Nederland.
De ambitie is om de instellingen met vereende krachten aantrek-
kelijker te maken voor talent en de kansen op het verwerven van
externe onderzoeksmiddelen te vergroten.

Realisatie 2013

De strategische alliantie tussen de universiteiten Leiden, Delft en
Erasmus is in 2013 verder inhoudelijk versterkt door de vorming
van multidisciplinaire centers en activiteiten op diverse gebieden:
opleidingenaanbod, excellentietrajecten, bedrijfsvoering en gover-
nance. De alliantie wordt ondersteund door een programmama-
nager en een communicatieadviseur.

LDE-centers 
In 2013 zijn acht multidisciplinaire centers van start gegaan (zie
de tabel op pag. 48). Deze centers richten zich met onderzoeks-
en onderwijsactiviteiten op de internationale maatschappelijke pro-
blematiek van nu en morgen: de economische en financiële cri-
sis, mondiaal erfgoed, havens en luchthavens in relatie tot hun
achterland, innovatie in Afrika, bestuur van complexe samenle-
vingen en organisaties, duurzaamheid, veiligheid en onderwijs-
onderzoek. 

De multi- en interdisciplinaire, thematische samenwerkingsver-
banden spelen inhoudelijk in op de grote maatschappelijke vraag-
stukken waarop het Europese onderzoeksbeleid 2020 en het Neder-
landse Topsectorenbeleid zijn gebaseerd. Een aantal centers richt
zich daarbij primair op onderzoek, andere leggen in hun plannen
een grotere focus op onderwijs. Het Center for Education and Lear-
ning heeft een specifiek karakter: het richt zich voornamelijk op
onderzoek naar studiesuccesbevorderende maatregelen, docent-
professionalisering en online learning. 

De centers hebben hun plannen van aanpak ingediend in het voor-
jaar van voorjaar 2013. Een aantal daarvan bevindt zich inmiddels
in de uitvoeringsfase. Sommige centers richten zich nog op een
verdere afbakening van de thematiek, op uitbreiding met andere
disciplines of het verder uitwerken van de onderwijsplannen.De
centers ontvangen gedurende drie jaar een startbedrag voor de ont-
wikkeling en uitvoering van hun activiteiten. De centers zijn vir-
tueel georganiseerd: de medewerkers zijn aangesteld bij een van
de universiteiten – waarbij in een aantal gevallen een dubbelbe-
noeming aan de orde is – en participeren in een center. Er is dus

7. Strategische samenwerking en netwerken
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heid en bedrijfsleven is de postinitiële masteropleiding Cyberse-
curity ontwikkeld. Deze opleiding start onder voorbehoud van
goedkeuring door de NVAO in september 2014. Op het gebied van
de honoursprogramma’s hebben de verantwoordelijke decanen
overleg gevoerd over verdergaande samenwerking zoals het weder-
zijds toegankelijk maken ervan voor studenten. Het Center for Edu-
cation and Learning is een krachtenbundeling van de drie univer-
siteiten om hun positie op het gebied van online onderwijs te
versterken. Dit onder meer door het gezamenlijk aanvragen van
subsidies, uitwisseling van expertise en gezamenlijk onderzoek naar
de leereffecten van verschillende vormen van online onderwijs. 

Bedrijfsvoering 
De prioriteit in de alliantie ligt bij samenwerking in de primaire
processen. Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt alleen
gekeken naar afstemmingsmogelijkheden en het delen van ken-
nis en kunde. In 2013 is een gezamenlijk traineeship-programma
van start gegaan met dertien posities voor recent afgestudeerde
academici. De trainees zijn gedurende twee jaar werkzaam in drie
projecten bij ten minste twee van de participerende universitei-
ten. 
Een groot deel van het opleidingaanbod wordt wederzijds open-
gesteld voor de medewerkers van de drie universiteiten. De drie
bibliotheken wisselden in bijeenkomsten kennis uit over de wijze
van dienstverlening.

Governance en ondersteuning
De alliantie wordt aangestuurd door een stuurgroep van de drie
Colleges. De spelregels van de samenwerking zijn vastgelegd in een
Gemeenschappelijke Regeling, waarmee de medezeggenschapsor-

geen sprake van rechtspersonen. Mogelijk krijgt een aantal cen-
ters op termijn een fysieke vestigingsplaats. 

Medical Delta
Op het gebied van medische technologie werken de drie univer-
siteiten al sinds 2006 intensief samen in het Medical Delta-con-
sortium. De missie van Medical Delta is het realiseren van door-
braken in de medische wetenschappen en de gezondheidszorg, het
ontwikkelen van nieuwe technologieën en het stimuleren van
gerelateerde economische kansen. De alliantie zet in op het ver-
der versterken van de strategische positie van Medical Delta en
daarmee op het verder benutten van regionale en internationale
kansen op het gebied van medische technologie.
Medical Delta is in april 2013 door het European Innovation Part-
nership for Active and Healthy Ageing (EIP AHA) aangemerkt als
reference site en daarmee erkend als een belangrijk innovatie-
cluster in Europa. 

Onderwijs
De drie universiteiten zijn van plan hun onderwijsaanbod te ver-
breden en aantrekkelijker te maken. Voor studenten uit Leiden,
Delft en Rotterdam moet het gemakkelijker worden om elkaars
onderwijs en vakken te volgen. 
In 2013 is de voorbereiding van de gezamenlijke bacheloropleiding
Klinische technologie afgerond. Deze opleiding heeft het karak-
ter van een joint degree. De opleiding is inmiddels goedgekeurd
door de NVAO en start in september 2014. De drie universiteiten
hebben in 2013 het minorprogramma Responsible Research and
Innovation ontwikkeld. Deze wordt met ingang van september 2014

aangeboden. In samenwerking met de Haagse Hogeschool, over-

De LDE-centers

Centers Wetenschappelijk trekker

Education and Learning Prof.dr. J.H. van Driel (LEI)

Financial and Economic Governance in the EU Prof.dr. F. Amtenbrink (EUR)

Frugal Innovation in Africa Prof.dr. P. Knorringa (EUR)

Global Heritage & Development Prof.dr. J. Kolen (LEI)

Governance Prof.dr. C.W.A.M. van Paridon (EUR)

Metropolis and Mainport Prof.dr. R.A. Zuidwijk (EUR en TUD)

Safety & Security Prof.dr.ir. J. van den Berg (TUD)

Sustainability Prof.dr. T.A.J. Toonen (TUD)
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ganen en de Raden van Toezicht van de drie universiteiten heb-
ben ingestemd. De universiteiten hebben een fonds opgericht om
gezamenlijke activiteiten te financieren. Elke universiteit stelt
jaarlijks een vastgesteld bedrag voor het fonds beschikbaar. Het
fonds wordt niet gebruikt om activiteiten structureel te financie-
ren. De toewijzing van middelen betreft incidentele startbedra-
gen voor nieuwe activiteiten. 

7.2 Internationale netwerken

League of European Research Universities 
De League of European Research Universities (LERU), waarvan
Leiden een founding member is, heeft in 2013 weer veel activitei-
ten ontplooid. Deze stonden veelal in het teken van het nieuwe
Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en van de tot-
standkoming van de European Research Area (ERA). Dit heeft onder
andere geleid tot de publicatie van diverse advice papers, bijvoor-
beeld op het gebied van Research Data, internationale curricula
en studentmobiliteit, en de positie van de sociale en geesteswe-
tenschappen in Horizon 2020 en de ERA. De LERU initieerde en
ondertekende ook het Hefei Statement, een verklaring over de ken-
merken van effectieve onderzoeksuniversiteiten. Deze werd onder-
tekend door gelijksoortige organisaties, namelijk de Association
of American Universities, de Group of 8 (Australië) en de C9

(China).

Leiden speelde in 2013 een belangrijke rol in de league. De Rec-
tors’ Assembly in mei vond plaats in Leiden en Leiden was actief
in vrijwel alle communities en werkgroepen van de LERU; met name
in de discussie over de rol van de Sociale en Geesteswetenschap-
pen (inclusief de Rechtsgeleerdheid) in het Europese onderzoeks-
beleid speelde de Universiteit Leiden een centrale rol.

Coimbragroep
In 1985 werd de Coimbragroep opgericht, een associatie van de
oudste klassieke universiteiten in Europa waaronder de Univer-
siteit Leiden. De jaarvergadering van 2013 van de groep vond in
mei plaats in Galway. De Universiteit Leiden stelde ook dit jaar
weer drie onderzoeksbeurzen beschikbaar voor het Latijns Ame-
rika-programma van de Coimbra Group.

Europaeum
Het Europaeum, een netwerk dat in het begin van de jaren negen-
tig werd opgericht en tien leden telt, richt zich op de studie van
onder meer politiek, recht, economie, geschiedenis en wijsbe-
geerte, voor zover deze richtingen betrekking hebben op Europa.

De jaarlijkse Summer School werd ditmaal in september gehou-
den in Oxford, met als thema Rights and Citizenship in Europe: are
we really equal? Europaeum organiseerde ook weer een aantal gra-
duate workshops. Een hiervan vond plaats in Leiden en had als thema
Climate Change, Waters & Cities: what future for Europe? 2013 mar-
keerde ook de start van een nieuwe samenwerking binnen Euro-
paeum, namelijk het Vaclav Havel Master Programme in Euro-
pean Politics and Society, een samenwerking tussen de universiteiten
van Leiden, Parijs en Praag.

Internationale delegaties
In 2013 heeft de Universiteit Leiden op centraal niveau universi-
taire delegaties verwelkomd uit China, Maleisië, Indonesië, Japan,
Zuid Korea, de Verenigde Staten, Noorwegen, Zweden, Estland en
Georgië. Daarnaast bezochten een aantal ambassadeurs de uni-
versiteit, namelijk die van de Verenigde Arabische Emiraten, Israël,
Georgië, Indonesië en Ecuador.

7.3 Lokale netwerken: LeidenGlobal

De Universiteit Leiden participeert in het nieuwe samenwerkings-
verband LeidenGlobal. Hierin bundelen Leidse onderzoeksin-
stellingen en musea hun wetenschappelijke en educatieve kennis
op het gebied van Global and Area Studies. Via LeidenGlobal staan
Leidse academische en culturele instellingen in contact met lokale
gemeenschappen, media, overheden, het bedrijfsleven en ngo’s.
Naast de universiteit zijn in dit samenwerkingsverband twee
musea en vijf onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd. Zij wil-
len intensiever samenwerken op wetenschappelijk, educatief en
cultureel gebied. Door te opereren onder een gezamenlijke naam
en logo wordt de gezamenlijke expertise naar buiten toe meer zicht-
baar. In november is de aftrap voor LeidenGlobal geweest in een
grote bijeenkomst in het Rijksmuseum Volkenkunde, en is de
nieuwe site Leidenglobal.org gelanceerd. Deze moet een toegan-
kelijke portal worden voor global en area studies. De partners in
LeidenGlobal zijn: Universiteit Leiden, Rijksmuseum Volken-
kunde, Rijksmuseum van Oudheden, Afrika-Studiecentrum, Inter-
national Institute for Asian Studies, Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde, Nederlands Instituut voor het
Nabije Oosten, en Roosevelt Study Center.
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8. Financiën

8.1 Hoofdlijnen Jaarrekening

Dit hoofdstuk betreft de financiële resultaten van 2013 en de finan-
ciële positie van de Universiteit Leiden ultimo 2013. De cijfers zijn
ontleend aan de Jaarrekening, opgenomen in dit Jaarverslag.

Op hoofdlijnen kan het boekjaar 2013 (geconsolideerd) als volgt
worden weergegeven: 
■ De baten zijn gestegen met 14 miljoen naar 528 miljoen (2012:

514 miljoen). De rijksbijdrage en collegegelden zijn toegenomen
met respectievelijk 6 miljoen en 5 miljoen. De opbrengst wer-
ken voor derden (tweede- en derdegeldstroomonderzoek,
contractonderwijs) is gestegen van 156 miljoen naar 163 miljoen.
De overige baten namen iets af (voornamelijk als gevolg van een-
malige baten in 2012 als gevolg van de overeenstemming met
de Belastingdienst over de verrekening van BTW over indirecte
kosten over de periode 2008-2012).

■ De lasten zijn met 23 miljoen gestegen naar 512 miljoen (2012:
489 miljoen). De personeelslasten zijn toegenomen met 21 mil-
joen. De stijging vindt nagenoeg geheel plaats door stijging van
de bezetting met 174 fte. De materiële lasten zijn toegenomen
met 3 miljoen.

■ Het resultaat 2013 komt, inclusief het saldo van de financiële baten
en lasten en na verwerking van het aandeel derden (LUMC),
uit op 15 miljoen positief. In de tabel op pag. 51 wordt het
genormaliseerd  resultaat weergegeven. 

■ Het totaal aan activa steeg naar 477 miljoen (2012: 470 miljoen),
door een toename van de materiële vaste activa (+ 6 miljoen)
en financiële vaste activa (+ 8 miljoen) en een afname van de
vlottende activa (-/- 7 miljoen).

■ Het positieve resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermo-
gen, dat toenam naar 178 miljoen (2012: 163 miljoen). De sol-
vabiliteit (aandeel eigen vermogen op totaal vermogen) steeg
naar 37 procent.

8.2 Vergelijking begroting en realisatie 2013

(enkelvoudig)

In de tabel op pag. 51 wordt de realisatie 2013 (enkelvoudig) ver-
geleken met de begroting 2013. De begroting 2013 is eind 2012 vast-
gesteld door het College van Bestuur. In deze cijfers zijn niet
begrepen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksac-
tiviteiten van het LUMC (maar wel de subsidie aan het LUMC voor

de onderwijs- en onderzoekstaken van de faculteit Geneeskunde)
en de baten en lasten van de in de geconsolideerde Jaarrekening
opgenomen verbonden partijen (Beheerstichting, LEH BV).

Baten
De Universiteit Leiden heeft in 2013 een totaal van 444,1 miljoen
aan baten gerealiseerd. Dit is 10,6 miljoen hoger dan begroot, als
volgt te specificeren: 
■ De rijksbijdrage OCW bedroeg 291,5 miljoen in 2013. Het ver-

schil ten opzichte van de begroting bedraagt 5,5 miljoen. Dit ver-
schil wordt vooral veroorzaakt door een extra rijksbijdrage van
4,1 miljoen uit het begrotingsakkoord 2014 (te verwerken in 2013).
Daarnaast heeft OCW het macrokader verhoogd met M€ 1 (van-
wege een verhoging van de zogenoemde referentieraming) en
een loonbijstelling voor gestegen sociale lasten toegekend van
0,3 miljoen (0,1%).

■ De collegegelden komen 5,5 miljoen hoger uit als gevolg van een
toename van het aantal ingeschreven studenten.

■ De stijging van de baten werk in opdracht voor derden met 3,1
miljoen komt hoofdzakelijk voort uit hogere baten bij NWO. 

■ De daling van de overige baten met 3,5 miljoen wordt vooral
veroorzaakt door het niet realiseren van de geplande verkoop
van gebouwen.

Lasten
De lasten bedroegen 433,8 miljoen in 2013. Dit is 3,8 miljoen hoger
dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting zijn als
volgt:
■ De personeelslasten zijn 2,4 miljoen hoger dan begroot. Voor-

naamste oorzaken zijn de hogere post ‘Inhuur’ en de toename
van de verlofschuld in 2013. De salarislasten van eigen perso-
neel kwamen lager uit dan de begroting vanwege een lagere
gemiddelde bezetting dan begroot.

■ De afschrijvingslasten zijn 4,9 miljoen hoger dan was begroot,
hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de afschrijving in
één keer van (extern gefinancierde) wetenschappelijke appara-
tuur bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de ver-
snelde afschrijvingen op werkplekapparatuur door de afdeling
ICT Shared Service Centre (ISSC) en versnelde afschrijvingen
bij het Werkbudget Huisvesting (waaronder afboeking van de
Reuvensplaats naar aanleiding van de verhuizing van Archeo-
logie naar het Van Steenisgebouw). 
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Genormaliseerd resultaat

(x M€) 2012 2013 (begroot) 2013 (realisatie)

Resultaat (geconsolideerd) 22,8 2,6 14,7

Versnelde afschrijving vastgoed 4,5 2,9 

Asbestvoorziening 5,8 2,0 

Koerswinst effectenportefeuille -0,9 -1,8

Financieringsactiviteiten 2,0 -1,8

BTW-resultaat -7,1

Versnelde afschrijving computers ISSC 1,5

Mutatie verlof 2,6

Verhoging rijksbijdrage 2013 -4,1

Resultaat reguliere bedrijfsvoering 27,1 2,6 16,0

Vergelijking begroting en realisatie 2013 (enkelvoudig)

(x M€) 2013 Begroting 2013 2012

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 291,5 286,0 286,0

3.2 Collegegelden 44,4 38,9 39,0

3.3 Baten werk in opdracht van derden 82,9 79,8 80,6

3.4 Overige baten 25,3 28,8 28,1

Totaal baten 444,1 433,5 433,7

Lasten

4.1 Personeelslasten 250,1 247,7 231,3

4.2 Afschrijvingen 32,1 27,2 29,6

4.3 Huisvestingslasten 34,0 34,7 35,7

4.4 Overige lasten 117,6 120,4 111,6

Totaal lasten 433,8 430,0 408,2

Saldo baten en lasten 10,3 3,5 25,5

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

Resultaat 12,3 2,5 22,6

6 Resultaat deelnemingen 0,6 0,1 -0,7

Nettoresultaat 12,9 2,6 21,9



[ 52 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Specificatie resultaat naar eenheid

(x M€) Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Verschil 
Q4 realisatie-begroting

Allocatieresultaat 19,8 0,0 13,7 13,7

Faculteiten en instituten

Campus Den Haag 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Archeologie 0,2 0,0 -0,2 -0,2

Geesteswetenschappen 3,0 -0,5 2,6 3,0

Rechtsgeleerdheid 0,6 0,5 0,7 0,2

Sociale Wetenschappen 3,1 -0,4 1,9 2,3

Wiskunde en Natuurwetenschappen 2,7 1,2 1,4 0,2

Nationaal Herbarium -0,1 0,0 -0,5 -0,5

Hortus Botanicus 0,0 0,0 0,0 0,0

ICLON 0,1 0,0 0,0 0,0

IIAS 0,1 0,0 0,0 0,0

Centrum voor Milieuwetenschappen 0,1 0,0 0,0 0,0

Subtotaal faculteiten en instituten 9,8 0,8 5,8 5,0

Ondersteunende diensten

Bestuursbureau 0,1 0,0 0,0 0,0

LURIS 0,3 0,0 0,0 0,0

Studenten- en Onderwijszaken -0,2 0,0 -0,4 -0,4

Vastgoed 0,0 0,0 0,0 0,0

Universitaire Bibliotheken Leiden 0,0 0,0 0,0 0,0

ISSC -0,4 0,0 -1,7 -1,7

UFB 0,0 0,1 0,2 0,1

Subtotaal ondersteunende diensten -0,4 0,1 -2,0 -2,1

Werkbudgetten

Bestuurskosten 0,0 0,0 0,1 0,1

Bedrijfsvoering 1,6 0,0 -0,4 -0,4

Automatisering -0,4 0,0 -0,3 -0,3

Onderzoek & Onderwijs -0,2 0,0 -0,6 -0,6

Strategische Communicatie & Marketing 0,2 0,0 0,0 0,0

Studenten- en Onderwijszaken 0,1 0,0 0,1 0,1

Huisvesting -9,1 0,0 -4,1 -4,1

Subtotaal werkbudgetten -7,8 0,0 -5,1 -5,1

Vastgoedontwikkeling 0,5 1,7 0,5 -1,2

Nettoresultaat 21,9 2,6 12,9 10,2



■ De huisvestingslasten zijn 0,7 miljoen lager dan begroot. Aan
de asbestvoorziening is een bedrag van 2,0 miljoen toegevoegd
voor de verwijdering van asbest uit gebouwen. Daarentegen blij-
ven de geraamde kosten verbonden aan de verkoop van kavels
en gebouwen achterwege. 

■ De overige lasten zijn 2,8 miljoen lager dan begroot. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat een deel van de centrale reserverin-
gen en van de vernieuwingsmiddelen in 2013 niet tot besteding
is gekomen.

Financiële baten en lasten
In de begroting 2013 was voor de financiële baten en lasten een
bedrag van 1,0 miljoen negatief opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van 2,0 miljoen positief. De marktwaarde van de in 2007

gesloten renteswap nam met 1,8 miljoen toe als gevolg van de geste-
gen rente. De verlaging van de te activeren bouwrente vanwege
het doorschuiven van een deel van de investeringen in de Bèta Cam-
pus naar 2014 wordt meer dan gecompenseerd door hogere ren-
tebaten als gevolg van toegenomen liquiditeiten. 

Het allocatieresultaat van 13,7 miljoen betreft het verschil tussen
de 1e geldstroommiddelen (rijksbijdrage en collegegelden) en de
universitaire bijdrage ter beschikking gesteld aan de eenheden. Dit
wordt vooral veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage en hogere
collegegelden dan begroot. Ook een teruggave BTW en het hogere
resultaat ‘Deelneming LEH’ dragen bij aan het allocatieresultaat.
Tenslotte is een deel van de centrale vernieuwingsmiddelen en van
de centrale risicoreserveringen in 2013 niet tot besteding gekomen.

De faculteiten en instituten hebben in totaal een positief resultaat
gerealiseerd van 5,8 miljoen euro (begroot 0,8 miljoen). Het ver-
schil is onder meer gerealiseerd door de faculteit Geestesweten-
schappen (3,0 miljoen) en de faculteit Sociale Wetenschappen
(2,3 miljoen).

De ondersteunende diensten en werkbudgetten samen realiseren
een negatief resultaat van 7,1 miljoen euro. De belangrijkste over-
schrijdingen doen zich voor bij het werkbudget Huisvesting met
4,1 miljoen (door een dotatie aan de asbestvoorziening van 2,0 mil-
joen en versnelde afschrijvingen van 2,9 miljoen) en bij het ICT
Shared Service Centre (ISSC) met 1,7 miljoen, met name vanwege
een versnelde afschrijving van de werkplekapparatuur voor 1,5 mil-
joen. 

Tenslotte is bij Vastgoedontwikkeling een lager resultaat behaald
dan begroot in verband met het niet realiseren van de geplande
verkoop van gebouwen.

8.3 Financiële positie en liquiditeit ultimo 2013

De financiële positie is verbeterd door een toename van het eigen
vermogen als gevolg van het positieve resultaat 2013. De solvabi-
liteit is daardoor toegenomen van 35% naar 37% (enkelvoudig: van
32% naar 35%). 

In de overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
is een signaleringsgrens voor de solvabiliteit (aandeel eigen ver-
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Financiële positie en liquiditeit ultimo 2013

Geconsolideerd Enkelvoudig

2012 2013 2012 2013

Eigen vermogen (M€ ) 163 178 146 159 

Vreemd vermogen, inclusief voorzieningen (M€ ) 307 299 307 298

Totaal vermogen (M€ ) 470 477 453 457

Solvabiliteit (%) 35% 37% 32% 35%

Vlottende activa (M€ ) 221 214 192 182

Waarvan liquide middelen (M€ ) 149 154 136 141

Kortlopende schulden (M€ ) 207 202 207 201

Current ratio 1,07 1,06 0,93 0,91



mogen/totaal vermogen) van 20 procent opgenomen (enkelvou-
dig). Daar zit (en blijft) de universiteit door de ontwikkeling van
de solvabiliteit de afgelopen jaren (en de voorziene ontwikkeling
de komende jaren, zie de continuïteitsparagraaf) ruim boven.

De current ratio (de verhouding tussen op korte termijn beschik-
bare activa en kortlopende schulden) is iets gedaald, geconsoli-
deerd van 1,07 ultimo 2012 naar 1,06 ultimo 2013 en enkelvoudig
van 0,93 ultimo 2012 naar 0,91 ultimo 2013. 

De liquide middelen zijn iets toegenomen, met name als gevolg
van het positieve resultaat. In verband met de financiering van
diverse investeringen in huisvesting, heeft de universiteit in 2007

een overeenkomst gesloten met de BNG voor een financierings-
faciliteit van 100 miljoen euro. Van deze 100 miljoen is 30 miljoen
opgenomen als een vaste lening met een looptijd van 30 jaar. De
rest, ad 70 miljoen, is beschikbaar als rekening courantkrediet. Met
ingang van oktober 2009 is (conform de overeenkomst met BNG
in 2007) voor een bedrag van 30 miljoen (jaarlijks afnemend met
1,5 miljoen) de rente gefixeerd voor een termijn van 25 jaar door
middel van een renteswap. Van deze rekening courantkredietfa-
ciliteit hoefde in 2013 geen gebruik gemaakt te worden gezien de
ontwikkeling van de liquide middelen. 

8.4 Inzet middelen

De besteding van de verkregen middelen kan naast de gebruike-
lijke (en voorgeschreven) categorale indeling ook worden gepre-
senteerd door middel van een verdeling over de wettelijke taken
van de universiteit. Deze wettelijke taken zijn onderwijs, onder-
zoek en valorisatie. In de onderstaande tabel wordt een verdeling
gepresenteerd over onderwijs en onderzoek. De bestedingen op
het gebied van valorisatie zijn in administratieve zin nog zo ver-
weven met de bestedingen op onderzoeksgebied dat afzonderlijke
presentatie niet mogelijk is. 

De verdeling tussen ‘direct’ en ‘indirect’ is als volgt tot stand geko-
men: 
■ Het wetenschappelijk personeel (WP) is aangemerkt als direct

en wordt verdeeld over onderwijs en onderzoek op basis van
ingeschatte tijdsbesteding per personeelscategorie. Een deel
van het ondersteunend en beheerpersoneel (OBP) van de facul-
teiten wordt als direct beschouwd en op basis van functies toe-
gedeeld naar onderwijs en onderzoek. Het overige OBP wordt
als indirect beschouwd. 

■ De post ‘Inhuur personeel’ wordt, als het gaat om de facultei-
ten, als direct beschouwd en als zodanig verdeeld over onder-
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Directe en indirecte kosten, direct verdeeld over onderzoek & onderwijs (enkelvoudig)

Lasten Direct Subtotaal Indirect Totaal 

Onderwijs Onderzoek 

Personele lasten 

Salaris- & sociale lasten 64,5 82,2 146,7 70,0 216,7 

Inhuur personeel 5,3 10,8 16,2 7,5 23,6 

Overige personele lasten 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8

Subtotaal personele lasten 69,9 93,0 162,9 87,2 250,1

Materiële lasten

Afschrijvingen 0,0 5,9 5,9 26,2 32,1

Huisvestingslasten 0,1 0,2 0,3 33,7 34,0

Overige materiële lasten 3,1 17,2 20,2 29,4 49,6

Inkomensoverdrachten 18,3 46,9 65,2 2,8 68,0

Subtotaal materiële lasten 21,5 70,2 91,6 92,1 183,7

Totaal lasten 91,3 163,2 254,5 179,3 433,8



8.5 Vooruitblik (continuïteitsparagraaf)

Uitgangspunten
Het financieel beleid van de universiteit is gericht op een blijvend
evenwicht tussen baten en lasten. Het eigen vermogen moet op
peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende risico’s
te kunnen opvangen en om investeringen in huisvesting te finan-
cieren. 

Dat evenwicht wordt in ieder geval bereikt door te streven naar
een positief allocatieresultaat: er wordt niet méér aan universitaire
bijdrage ter beschikking aan eenheden dan er beschikbaar is uit
de rijksbijdrage en de collegegelden. Als gevolg van de gestegen
prestaties en de toewijzing van middelen voor onderwijsintensi-
vering als onderdeel van de bestuursafspraken, stijgt de universi-
taire bijdrage voor de faculteiten de komende jaren. Daarnaast is
het van groot belang om de middelen in het Vernieuwingsfonds,
de middelen voor de onderwijsintensivering en de middelen voor
profilering en zwaartepuntvorming te handhaven en zoveel moge-
lijk in te zetten voor het realiseren van de gemaakte prestatieaf-
spraken en vernieuwing. Het gebruikte model voor het vaststel-
len van de allocatie aan de faculteiten wordt daarom waar nodig
door middel van de zogenoemde budgetfactor afgeregeld op de
beschikbare middelen. 

De faculteiten en expertisecentra worden geacht jaarlijks een
begroting in te dienen waarbij baten en lasten in evenwicht zijn.
Alleen met toestemming van het College van Bestuur kan een
begroting met een tekort worden ingediend. En indien de reserve
van een faculteit door een gerealiseerd tekort daalt onder de
beoogde omvang van 5 procent van de jaarlijkse baten, wordt de
faculteit geacht deze in de navolgende jaren weer op peil te bren-
gen.

Voor de ondersteunende diensten geldt een nullijn. Met de twee
operaties Verlaging Kosten Infrastructuur (VKI) zijn omvangrijke
lastenreducties gerealiseerd bij de niet-primaire activiteiten van
de universiteit. In het vervolgproject Beheersing Kosten Infrastruc-
tuur (BKI) zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de
bereikte doelmatigheidswinst beklijft. Op grond van die afspra-
ken moeten eventuele extra toewijzingen in verband met nieuwe
ontwikkelingen gecompenseerd worden door besparingen op
ondersteunende taken elders. Alleen bij het expertisecentrum
Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) is een beperkte groei van
het budget mogelijk in relatie tot de ontwikkeling van de studen-
tenaantallen. 

wijs en onderzoek. De verdeelsleutel is de procentuele verde-
ling van de salaris- en sociale lasten van het WP (eerstegeld-
stroom) dan wel op de werkelijke lasten (tweede- en derdegeld-
stroom). De kosten van inhuur personeel van de ondersteunende
diensten zijn als indirect aangemerkt.

■ De overige personele lasten zijn, zowel bij de faculteiten en de
instituten als bij de ondersteunende diensten en werkbudget-
ten, als indirect aangemerkt. 

■ De materiële lasten van de eerstegeldstroom zijn aangemerkt
als indirect, behalve reiskosten van faculteiten en instituten; die
worden beschouwd als direct en verdeeld over onderwijs en
onderzoek op basis van de procentuele verdeling van de sala-
ris- en sociale lasten van het WP (eerstegeldstroom). De mate-
riële lasten van de overige geldstromen (tweede- en derde-) zijn
aangemerkt als direct. 

■ Een andere uitzondering bij de materiële lasten betreft de post
inkomensoverdrachten. De inkomensoverdrachten in de eer-
stegeldstroom bij de faculteit Geesteswetenschappen is als direct
aangemerkt (onderwijs) evenals de post inkomensoverdrach-
ten bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (deze
heeft betrekking op de onderzoeksschool NOVA en is derhalve
aangemerkt als onderzoek). In de post ‘Inkomensoverdrachten’
zijn ook opgenomen de inkomensoverdrachten aan het LUMC
(doorbetaling van de rijksbijdrage LUMC) alsmede aan het Afrika
Studie Centrum (ASC). De inkomensoverdracht aan het LUMC
is verdeeld op basis van een door het LUMC geschatte verde-
ling van het aantal fte over onderzoek en onderwijs. De inko-
mensoverdracht aan het ASC is toegerekend aan onderzoek. 

Indirecte kosten bestaan uit de kosten voor ondersteuning van
onderwijs en onderzoek (bijvoorbeeld de kosten van de Universi-
taire Bibliotheken Leiden) en uit de kosten die volgens de ‘Beren-
schotdefinitie’ als zuivere overhead worden beschouwd. Een in 2011

door Berenschot uitgevoerde benchmark laat zien dat de kosten van
de generieke overhead in Leiden in 2010 onder het gemiddelde van
de Nederlandse universiteiten lagen. Dit lage niveau is het gevolg
van de van 2008 tot en met 2010 uitgevoerde operatie ‘Verlaging
Kosten Infrastructuur’, die ertoe heeft geleid dat de kosten van de
ondersteunende activiteiten aanzienlijk zijn gereduceerd.

In het kader van de prestatieafspraken heeft de universiteit afge-
sproken de overheadkosten als percentage van de inkomsten de
komende jaren op hetzelfde niveau (11,25 procent) te houden. In
2013 is het bedrag dat is besteed aan overhead 50,4 miljoen, 11,35%
van de baten. Gezien de streefwaarde van 11,25% zal het College
de overheadkosten in 2014 en 2015 scherp in de gaten houden. 
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De omvang van het werkbudget ‘Huisvesting’ is afhankelijk van
het investeringsplan dat wordt afgestemd op de ontwikkeling van
de liquiditeit en de ruimte die de staat van baten en lasten biedt.
Het resultaat van de vastgoedontwikkeling dient in ieder geval posi-
tief 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 voorafgaande aan gronduitgifte. Zolang niet zeker
is welke belangstelling bestaat voor uit te geven grond, zal de
investering in het bouwrijp maken van de grond worden getem-
poriseerd. 

Begroting 2014-2017

De begroting 2014-2017 (enkelvoudig) van de universiteit, is over-
eenkomstig de bovenstaande uitgangspunten, voor alle komende
jaren in evenwicht. Deze begroting is, als belangrijk onderdeel van
de reguliere planning & controlcyclus, in december 2013 vastge-
steld door het College van Bestuur, na goedkeuring door de Raad
van Toezicht. 

In de begroting is uitgegaan van een stijging van de rijksbijdrage
de komende jaren als gevolg van een stijgend marktaandeel in de
bekostiging als gevolg van de toename van het aantal ingeschre-
ven (bekostigde) studenten. De enkele jaren geleden ingezette
strategie om het marktaandeel te vergroten en studiesucces te bevor-
deren begint (financiële) vruchten af te werpen. Het aantal inge-
schreven studenten in het studiejaar 2013-2014 is toegenomen ten
opzichte van voorgaande jaren.

In de tabel op pag. 57 is de gerealiseerde en verwachte ontwikke-
ling van het aantal ingeschreven studenten zichtbaar gemaakt. Ver-
wacht wordt dat dit aantal, mede onder invloed van de gemaakte
bestuursafspraken met de faculteiten, de komende jaren nog wat
verder toeneemt. Uiteraard is dit een verwachting met de nodige
onzekerheden. Het is bijvoorbeeld moeilijk in te schatten wat het
effect zal zijn op het aantal studenten van de eventuele invoering
van het sociaal leenstelsel. In het studiejaar 2013-2014 is de eerste-
jaarsinstroom bij zowel de bachelor- als de masteropleidingen toe-
genomen.
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Staat van baten en lasten 

(x M€) Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Baten

Rijksbijdragen OCW 291,5 297,3 300,8 304,9

Collegegelden 44,4 46,6 49,5 52,3

Baten werk i.o.v. derden 82,9 84,8 83,1 83,1

Overige baten 25,3 30,6 30,9 27,7

Totaal baten 444,1 459,3 464,3 467,9 

Lasten

Personeelslasten 250,1 260,3 264,9 267,2

Afschrijvingen 32,1 25,4 25,7 30,4

Huisvestingslasten 34,0 34,3 35,6 32,5

Overige lasten 117,6 128,8 131,4 134,9

Totaal lasten 433,8 448,8 457,6 465,0

Financiële baten en lasten 2,0 0,0 0,6 -1,0

Resultaat deelnemingen 0,6 0,1 0,1 0,1 

Nettoresultaat 12,9 10,6 7,4 2,0



Personele bezetting en personeelslasten
De personeelslasten nemen toe de komende jaren. De toename van
het aantal studenten brengt een toename van de onderwijsinspan-
ningen met zich mee, naast intensivering van het onderwijs (onder
meer contacturen) en vergroting van het studiesucces. Het Col-
lege heeft middelen ter beschikking gesteld aan de faculteiten
zodat deze in staat zijn daar vorm aan te geven door het aanstel-
len van nieuwe medewerkers. 

Zoals zichtbaar in de navolgende tabel, stijgt het aantal fte in de
komende jaren. Deze groei is groter bij het wetenschappelijk per-
soneel, waardoor de verhouding OBP/Totaal fte verder gaat dalen.
De groei bij het wetenschappelijk personeel doet zich met name
voor bij docenten en promovendi.

In de begroting 2014-2017 is geen rekening gehouden met de
kosten van een eventuele loonstijging in de veronderstelling dat
de cao alleen zal worden aangepast indien looncompensatie door
het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld. 

Daarnaast zijn de door OCW toegekende middelen op grond
van de prestatieafspraken en het selectieve budget voor profile-
ring en zwaartepuntvorming in de rijksbijdrage opgenomen en
is ervan uitgegaan dat deze ook in 2017 zullen worden ontvangen
(omdat de afgesproken prestaties worden gehaald in 2015). Ook
de collegegelden nemen als gevolg van de toename van het aan-
tal studenten toe.

De tweedegeldstroom is een belangrijk onderdeel van de onder-
zoeksfinanciering (onderdeel van de post ‘Baten werk in opdracht
van derden’ in de begroting). Financieel gezien is de 2e geld-
stroom de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de
toename van deze middelen, onder andere door de overheveling
in 2009 van totaal 100 miljoen voor alle universiteiten van de eer-
stegeldstroom naar de tweedegeldstroom. De Universiteit Leiden
voert daarom een actief beleid en verleent ondersteuning op het
verwerven van tweedegeldstroombaten. De verwerving van der-
gelijke baten is een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursaf-
spraken. Daarnaast is in het universitaire verdeelmodel AEG een
component ingebouwd om tweedegeldstroombaten en EU-sub-
sidies te matchen. Verwacht wordt dat de baten op dit terrein de
komende jaren tenminste gelijk blijven.

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

[ 57 ]Aantal ingeschreven studenten

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

FCDH – LUCTH 189 295 426 562 654 702

FCDH exclusief LUCTH 748 892 1.147 1.418 1.512 1.568

FA 441 443 474 411 423 431

FGW – International Studies 372 789 1.073 1.212 1.248

FGW 4.368 4.332 4.678 4.294 4.639 4.953

FR 4.509 4.801 5.013 4.713 4.977 5.037

FSW 4.406 4.482 4.961 5.020 5.385 5.592

FWN 2.040 2.310 2.661 2.917 2.960 2.992

ICLON 293 309 326 280 316 338

Totaal excl. Geneeskunde 16.994 18.236 20.475 20.688 22.077 22.860

Faculteit Geneeskunde 2.500 2.468 2.532 2.500 2.500 2.500

Totaal ingeschreven studenten 19.494 20.704 23.007 23.188 24.577 25.360



Afschrijvingen/huisvestingslasten/overige lasten
In 2016 stijgen de afschrijvingslasten als gevolg van de ingebruik-
name van de nieuwbouw van de faculteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen. 

Door de verwachte positieve resultaten de komende jaren, neemt
het eigen vermogen toe. Omdat het eigen vermogen sterker stijgt
dan de overige passiva, heeft dit een gunstige invloed op de sol-
vabiliteit. De solvabiliteitsratio zal de komende jaren naar verwach-
ting nog iets toenemen.

De belangrijkste ontwikkelingen in de balans (stijging materiële
vaste activa, daling liquide middelen) zijn het gevolg van investe-
ringen in huisvesting. Voor de periode 2014 tot en met 2017 is een
bedrag aan vastgoedinvesteringen voorzien van ongeveer 170 mil-
joen, waarvan 90 miljoen voor de investering in de nieuwbouw
voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

Verwacht wordt dat de investeringen in de komende vier jaar kun-
nen worden gefinancierd uit de kasstroom uit de afschrijvingen
en het per ultimo 2013 aanwezige liquiditeitssaldo van circa 141 mil-
joen. 

Het bij de BNG beschikbare bedrag van 100 miljoen vormt, in rela-
tie met de overige kasstromen, het kader voor de investeringen in
vastgoed. Voor de langere termijn staan omvangrijke investerin-
gen op stapel voor de huisvesting van de verschillende onderde-
len van de universiteit. In 2013 is gestart met de eerste fase nieuw-
bouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 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 en 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 opge-
vangen met de bij de BNG beschikbare middelen.

[ 58 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Gemiddeld aantal fte
De rubricering in deze tabel volgt de gebruikelijke indeling die gehanteerd wordt binnen de universiteit en wijkt daarom af van de inde-
ling die is opgenomen in de brief van de minister van OCW over de continuïteitsparagraaf. 

Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

WP

Hoogleraar 223,6 234,3 230,5 229,8

UHD 130,0 134,7 133,9 133,2

UD 356,6 418,7 430,7 449,4

Docent 187,5 187,2 195,5 197,4

Onderzoeker 289,1 321,7 316,7 312,7

Promovendus 659,1 734,9 735,0 718,2

Subtotaal WP 1846,0 2.031,6 2.042,4 2.040,8

OBP

OBP O&O 308,3 300,5 280,2 277,8

OBP 1.128,0 1.134,9 1.116,0 1.101,2

Student-assistenten 38,0 35,2 32,4 28,3

Subtotaal OBP 1.474,3 1.470,6 1.428,6 1.407,2

Totaal 3.320,3 3.502,2 3.471,0 3.448,0

OBP/Totaal fte 33,9% 32,4% 32,2% 31,9%



De binnen het eigen vermogen gevormde bestemde reserves voor
de profileringsgebieden zullen de komende jaren voor de bestemde
doeleinden worden ingezet. 

De omvang van de voorzieningen neemt de komende jaren af, met
name vanwege de onttrekking aan de voorzieningen voor huis-
vesting (sloop en asbestverwijdering). 

Risico’s en onzekerheden
In de financiële planning & controlcyclus is voldoende tijd inge-
bouwd om de negatieve gevolgen van financiële tegenvallers te kun-
nen opvangen. In de begroting 2014-2017 is ervoor gekozen om
aan de lastenkant een reservering op te nemen voor risico’s in de
externe bekostiging. Daarbij is verondersteld dat in 2014 de moge-
lijke tegenvaller een omvang heeft van 1% van de rijksbijdrage OCW.
Omdat in de jaren na 2014 naar verwachting het risico toeneemt,
is voor 2015 uitgegaan van 1,5% en voor 2016 en volgende jaren
van 2%. Een ander belangrijk uitgangspunt is een sluitende begro-
ting, waarbij het onderdeel vastgoedontwikkeling – gelet op de
moeilijke voorspelbaarheid – buiten beschouwing blijft. Bij de toe-
deling van middelen aan de faculteiten is in het huidige allocatie-

model AEG een budgetfactor ingebouwd om de allocaties in
evenwicht te brengen met de voor allocatie beschikbare midde-
len. 

8.6 Intern beheersings- en controlesysteem

De belangrijkste component van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen bestaat uit de (financiële) planning & control-
cyclus, de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het Hand-
boek Financiën en gehandhaafd door het Financieel Shared Serv-
ice Centre (FSSC), met als sluitstuk de audit door de afdeling Audit
en Interne Controle (AIC).

AIC toetst jaarlijks de werking van de risicobeheersings- en con-
trolesystemen. Op basis van het jaarlijks vastgestelde auditplan voert
AIC audits uit op de opzet en werking van de verschillende admi-
nistratieve processen. De uitkomsten van deze audits worden
besproken met het College van Bestuur, waarna zo nodig verbe-
teringen in de processen worden aangebracht. De Management
Letter van de externe accountant, waarin met name wordt inge-
gaan op de opzet en werking van de (financiële) interne risicobe-
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Financiële positie/balans

(x M€) Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Activa

Materiële vaste activa 246,3 289,7 312,4 335,3

Financiële vaste activa 28,5 26,3 26,3 26,3

Voorraden 0,8 0,9 0,9 0,9

Vorderingen 40,2 48,8 48,6 53,8

Liquide middelen 141,3 92,7 70,7 42,3

Totaal activa 457,1 458,4 458,9 458,6

Passiva

Eigen vermogen 159,2 170,5 177,9 179,9

Voorzieningen 35,0 32,4 28,8 26,6

Langlopende schulden 61,8 63,8 64,9 69,5

Kortlopende schulden (excl. BNG) 201,1 191,7 187,3 182,6

Totaal passiva 457,1 458,4 458,9 458,6

Solvabiliteit 35% 37% 39% 39%



heersings- en controlesystemen, wordt jaarlijks besproken in de
Auditcommissie van de Raad van Toezicht en in de Raad van Toe-
zicht zelf. Het College van Bestuur monitort de opvolging van de
aanbevelingen. 

In 2013 zijn verbeteringen aangebracht in een aantal belangrijke
onderdelen van de risicobeheersings- en controlesystemen, te
weten het afsluitproces, beheersing van (onderzoeks)projecten,
declaraties, belastingen en (financiële) rechtmatigheid. Belangrijke
wet- en regelgeving waaraan in dit kader voldaan moet worden,
zijn de aanbestedingswet- en regelgeving en de Regeling beleggen
en belenen.

In 2012 is gestart met de implementatie van een geautomatiseerd
systeem voor de periodieke afsluiting van de financiële administra-
tie (Runbook). Dit systeem is in 2013 verder uitgerold binnen de
gehele Universiteit Leiden. Het aan de financiële administratie
(SAP) gekoppelde systeem voorziet in een stapsgewijs afsluitpro-
ces met vastlegging en documentering van alle bijbehorende
interne controlewerkzaamheden. In combinatie met de hierop vol-
gende controle door de afdeling AIC, wordt zo een volledige
audit-trail in het systeem vastgelegd. Het systeem heeft geleid tot
een verdere uniformering van het afsluitproces. In 2014 wordt het
systeem verder geoptimaliseerd. Tevens wordt een pilot gestart waar-
bij voor de belangrijkste risico’s in het proces van bestellen tot beta-
len continuous control monitoring wordt ingericht. 

De extern gefinancierde onderzoeksprojecten dienen adequaat
beheerd te worden. Begin 2012 is een Richtlijn Projectbeheer vast-
gesteld, die door de faculteiten wordt gebruikt om de projectcon-
trole te versterken. In de loop van 2012 zijn onder meer verbete-
ringen gerealiseerd op het gebied van de samenstelling van
(financiële) projectdossiers en de invulling van een periodieke vloot-
schouw waardoor financiële issues tijdig worden gesignaleerd. In
2013 is de beheersing verbeterd door het invoeren van een geau-
tomatiseerde meerjarenprojectrapportage. 

Naar aanleiding van het besluit de Werkkostenregeling, in 2014 in
te voeren, en de door OCW gevraagde aandacht voor declaraties,
is in 2013 de Richtlijn Vergoedingen geactualiseerd. In deze richt-
lijn zijn alle regels rond te declareren kosten samengebracht.
Daarnaast is een aanpassing van de Regeling dienstreizen voor-
bereid. 

De Belastingdienst is in 2012 gestart met een oriënterend onder-
zoek bij de Universiteit Leiden om na te gaan of de inrichting van

de administratieve systemen voldoende borging biedt voor een
juiste en volledige loon- en btw-aangifte. De beheersing van de
processen om te komen tot een aanvaardbare aangifte van de btw
is voldoende op orde. In de processen om te komen tot een aan-
vaardbare aangifte voor de (eind)loonheffing zijn in 2013 de
nodige verbeteringen aangebracht. Vanwege het bereikte niveau
in de beheersing van de fiscale processen ondertekenen de Belasting-
dienst en de Universiteit Leiden in 2014 een Convenant Horizon-
taal Toezicht. 

De inkoopfunctie bij het Universitair Facilitair Bedrijf is volledig
operationeel. Europese aanbestedingen vinden planmatig plaats.
In aanvulling op de in de Procedure inkoopactiviteiten opgeno-
men interne meldingen, is over 2013 een integrale toetsing van de
inkoopactiviteiten aan de aanbestedingsregelgeving uitgevoerd.
Daarbij zijn door zowel faculteiten en eenheden, als de centrale
financiële- en inkoopfunctie inkopen groter dan vijftigduizend euro
getoetst. Gebleken is dat een aantal inkoopgebieden in 2014 en 2015

nadere aandacht dienen te krijgen. 

De beschikbare (publieke) liquide middelen zijn ondergebracht
bij de Rabobank en bij de ABN AMRO. Vanwege de lage rente-
percentages zijn voor zover mogelijk spaarrekeningen geopend bij
deze banken. De resterende middelen worden aangehouden op de
rekening courant bij de Rabobank en op spaarrekeningen bij de
Rabobank en ABN AMRO, of ze worden uitgezet in (kortlo-
pende) deposito’s bij de Rabobank. Daarmee wordt voldaan aan
de Regeling beleggen en belenen, aangezien deze voorschrijft dat
bij looptijden tot drie maanden de desbetreffende instelling moet
beschikken over een rating van minimaal A+. Daarnaast kan de
Universiteit Leiden beschikken over 70 miljoen bij de BNG (met
een AAA-rating) via de rekening courantkredietfaciliteit. 

De Leidse universiteit loopt vanwege de korte looptijden weinig
renterisico op de uitgezette middelen. Daarentegen loopt de uni-
versiteit een groter renterisico met de BNG afgesloten renteswap.
Door middel van deze in 2007 afgesloten renteswap ruilt de uni-
versiteit de (korte) rente die betaald moet worden bij gebruik van
de rekening courantkredietfaciliteit voor een rente van 4,7 pro-
cent. Omdat de universiteit nu beschikt over voldoende liquide
middelen wordt geen gebruik gemaakt van de rekening courant-
kredietfaciliteit, is de swap niet effectief en dient deze te worden
gewaardeerd tegen marktwaarde. Aangezien het verschil tussen de
rente die de universiteit betaalt aan de BNG en de 1 maands-euri-
borrente die de universiteit ontvangt, kleiner is geworden, is de
marktwaarde van de swap in 2013 toegenomen. Bij een daling van
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de korte rente zal de waarde van de swap weer afnemen. Overi-
gens is in het afgesloten contract geen sprake van een zogenoemde
margin call; de universiteit behoeft derhalve geen bedrag te stor-
ten bij de BNG vanwege de negatieve marktwaarde. 

Regelmatig wordt bekeken of het verantwoord is het rentederi-
vaat, nu dit niet effectief is en voorlopig ook niet zal worden, af
te wikkelen. Aangezien noch in de in 2007 geldende, noch in de
huidige Regeling beleggen en belenen is aangegeven dat een open
positie niet is toegestaan, is de Universiteit Leiden van mening dat
een eventuele afkoop van de renteswap alleen gebaseerd dient te
worden op een bedrijfseconomische afweging.

8.7 Notities Helderheid

Voor zover dat niet elders in de tekst van het jaarverslag aan de
orde komt, wordt hierna de vanuit de Notities helderheid voor-
geschreven toelichting gegeven.

Uitbesteding onderwijsprogramma’s (thema 1)
De universiteit besteedt geen onderwijsprogramma’s van in het
CROHO geregistreerde opleidingen uit aan private organisaties.

Investeren van publieke middelen in private activiteiten
(thema 2)
Bij de Jaarrekening 2008 is in verband met de invoering van de
RJ660 een scheiding aangebracht tussen het publieke en het pri-
vate vermogen. Vanwege de in de RJ660 vastgelegde definitie is voor-
alsnog 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 Fond-
sen is ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Belegd wordt
met een neutraal risicoprofiel: een mix van aandelen (circa 30 pro-
cent) en obligaties (circa 70 procent). Het belegd vermogen van
de Beheerstichting bedraagt ultimo 2013 17,6 miljoen (2012: 15,7
miljoen).

In het kader van de valorisatietaak van de universiteit worden
middelen besteed die te kenmerken zijn als publiek-private acti-
viteiten. Een belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats bij
verbonden partijen, in het bijzonder via Libertatis Ergo Holding
BV (LEH) en haar deelnemingen. Op deze manier worden acti-
viteiten die zich richten op de commerciële markt verbijzonderd,
teneinde de transparantie van de geldstromen te bevorderen. Een

andere verbonden partij, de Stichting Biopartner, heeft op het Bio
Science Park de afgelopen jaren twee gebouwen gerealiseerd
waarin wetenschappers met de spin-off van hun onderzoek een
start kunnen maken met een bedrijf. In het kader van de valori-
satietaak van de universteiten, waarvoor de rijksoverheid de laat-
ste jaren een steeds grotere inspanning van de kennisinstellingen
vraagt, heeft de universiteit in 2012 en 2013 leningen verstrekt ter
financiering van deze nieuwbouw. Begin 2013 is een lening ver-
strekt aan de Stichting CHDR (Centre for Human Drug Research)
zodat de financiering van nieuwbouw voor het CHDR kon wor-
den afgerond. Met het nieuwe pand is CHDR in staat om haar dien-
sten op het gebied van klinisch onderzoek verder uit te bouwen.
Met onder meer de provincie Zuid-Holland, het ministerie van
Economische zaken, Landbouw & Innovatie en de andere LDE-
universiteiten (TU Delft en Erasmus Universiteit) is besloten om
te komen tot een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)
onder de benaming InnovationQuarter (IQ), waarin de Univer-
siteit Leiden participeert voor 0,5 miljoen. Deze regionale ontwik-
kelingsmaatschappij heeft als doel te investeren in bedrijven die
op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek com-
merciële activiteiten gaan ontwikkelen. 

Niet gesubsidieerde of bekostigde activiteiten (thema 2)
De universiteit voert diverse activiteiten uit waarvoor geen bekosti-
ging of subsidie van de overheid wordt verkregen, zoals contrac-
tonderwijs of onderzoek in opdracht. Het gaat hier om activitei-
ten die een relatie hebben met de kerntaken van de universiteit.
Voor deze activiteiten wordt de integrale kostprijs in rekening
gebracht. De universiteit heeft de door het ministerie van OCW
uitgebrachte ‘Handreiking onderwijskundige publiek-private
arrangementen’ vertaald in een interne instructie (Richtlijn
publiek/privaat) die de eenheden hanteren bij het vormgeven
van publiek-private activiteiten.

Bekostiging van maatwerktrajecten (thema 8)
Er worden geen maatwerktrajecten aangeboden.
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9. Bedrijfsvoering

9.1 ICT en Informatievoorziening

De afhankelijkheid van de universiteit van ICT wordt steeds gro-
ter. Zowel in het onderwijs en onderzoek als in de bedrijfsvoering
worden processen steeds meer geautomatiseerd en wordt steeds
meer digitaal gewerkt. De universiteit streeft een goede en toekomst-
vaste informatievoorziening na. Hiertoe vindt beleidsontwikke-
ling plaats om overeenstemming over de richting te bereiken.
Middels projecten wordt hier invulling aan gegeven. De hoofdlij-
nen voor beleid liggen vast in het ICT Meerjarenplan 2011-2015.
Voor 2013 zijn de volgende doelen geformuleerd voor de ICT-
beleidsontwikkeling en -regie:
■ update van het informatiebeveiligingsbeleid en continuïteits-

management;
■ professionaliseren van het projectportfoliomanagement en de

realisatie van projecten;
■ vertalen van het ICT-meerjarenplan in een projectkalender

voor 2014.

De doelstellingen op het gebied van projecten betroffen:
■ vernieuwing van de bestuursmonitor;
■ uitrol van nieuwe universitaire ICT-werkplekken voor perso-

neel en studenten;
■ invoering van een nieuw onderzoeksinformatiesysteem;
■ verbeteren van het gebruikersgemak van het studentinforma-

tie systeem (uSis);
■ voorbereiding van de universiteit op SEPA;
■ invoering van self service. 

In 2013 is het informatiebeveiligingsbeleid voorzien van een
update. Middels een brede dreigingsanalyse zijn de voorstelbare
en voorspelbare bedreigingen van de continuïteit van de Univer-
siteit Leiden in kaart gebracht. Daarnaast is business continuity
management onderdeel van dit beleid gemaakt. Ook is er een
beslismodel opgesteld voor sourcing. Hiermee wordt geborgd dat
beslissingen over het uitbesteden van ICT-diensten, deelnemen in
samenwerkingsverbanden of het in eigen huis uitvoeren steeds op
een transparante en herhaalbare manier worden genomen. 

Door de invoering van projectportfoliomanagement en financi-
ele instrumenten, zoals een overzicht voor ICT-contracten en een
handreiking voor financiering van projecten, kunnen de ICT-pro-
jecten en -uitgaven beter worden bestuurd en gemonitord. Door

de inbedding van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur
(HORA) kunnen dubbelingen en witte vlekken in het applicatie-
landschap inzichtelijk worden gemaakt.

Eind 2013 is de ICT-projectenkalender voor 2014 vastgesteld door
het College van Bestuur. In deze kalender vertaalt de universiteit
de strategische ambities uit het ICT Meerjarenplan 2012-2015 naar
uitvoering via projecten. Hoog op de agenda staan de introductie
van nieuwe toepassingen van ICT in het onderwijs (blended lear-
ning, open education) en ICT en onderzoek (open data). In de
bedrijfsvoering wordt prioriteit gegeven aan het implementeren
van de in 2013 opgeleverde (self service-)voorzieningen door de
faculteiten en eenheden. Daarnaast wordt een CRM-systeem gere-
aliseerd voor de registratie van aankomende studenten en alumni,
om daarmee de studenten- en fondsenwerving te optimaliseren.
Zie voor ICT & Onderwijs ook hoofdstuk 4 (Onderwijs).

De opzet van de bestuursmonitor is in 2013 vernieuwd. Naast aan-
vullingen in de rapportages waren dit jaar voor het eerst de sco-
res van de verschillende faculteiten voor elkaar inzichtelijk. De
bestuursmonitor is in het voorjaar door het College van Bestuur
vastgesteld.

De uitrol van de Nieuwe Universitaire Werkplek Dienst (NUWD)
is in 2013 gecontinueerd. Alle faculteiten met uitzondering van de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn gemigreerd.
Deze faculteit wordt als laatste aangesloten op het ICT Shared Serv-
ice Centre (ISSC). Kern van de NUWD is een nieuwe gestan-
daardiseerde werkplekdienst voor alle medewerkers en studenten,
die bestaat uit nieuwe versies van veel gebruikte softwarepakket-
ten. Bovenop deze standaard dienstverlening worden specifieke
pakketten voor onderwijs en onderzoek ondersteund.

De Universiteit Leiden is in 2013 succesvol gemigreerd naar een
nieuw onderzoeksinformatiesysteem: Converis. Inconsistenties
in de onderzoeksinformatie die bij deze migratie inzichtelijk zijn
geworden, worden in overleg met de faculteiten gecorrigeerd. Op
basis van een proof of concept is in 2013 besloten om Converis ook
in te zetten voor de registratie van promovendi. Daarvoor wordt
in 2014 een project uitgevoerd. 

Er is hard gewerkt aan de verbetering van de gebruiksvriendelijk-
heid van het studentensysteem uSis. Zo is een app gerealiseerd waar-
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mee studenten snel inzicht kunnen krijgen in de tentamenresul-
taten en zich kunnen inschrijven voor tentamens. Voor docenten
zijn zogenoemde workspaces ingericht, waardoor alle relevante
informatie over een opleiding of student op één pagina beschik-
baar is. Ook is de terugkoppeling aan studenten verbeterd door
geautomatiseerde berichten te versturen na succesvol inschrijven
of andere acties. 

In 2013 heeft de Universiteit Leiden haar systemen succesvol en
tijdig aangepast om betalingsverkeer via de Single Euro Payments
Area (SEPA) te waarborgen. Er wordt nu gebruikgemaakt van de
internationale rekeningnummers (IBAN).

Er zijn succesvol selfservice-voorzieningen gerealiseerd voor het
digitaal vastleggen van resultaat- en ontwikkelgesprekken en voor
het digitaal afhandelen van declaraties. De selfservice-voorziening
voor ICT-bestellingen wordt in 2014 afgerond.

9.2 Huisvesting en vastgoed

Het huisvestingsbeleid van de universiteit richt zich op de volgende
doelstellingen: 
■ Intensivering van de benutting van het bestaande huisvestings-

areaal en, zo nodig, uitbreiding daarvan, inclusief uitbreiding
in Den Haag.

■ Verbetering van de kwaliteit en efficiency van de onderwijs- en
onderzoeksfaciliteiten, onder meer door verdere concentratie
en het scheppen van mogelijkheden tot samenwerking en inter-
actie binnen en tussen instituten en faculteiten.

■ Uitbreiding van de studentenhuisvesting in zowel Leiden als Den
Haag, met nadrukkelijke aandacht voor de huisvesting van bui-
tenlandse studenten.

■ Verdere uitbouw van aan het kenniscluster gerelateerde bedrijfs-
vestigingen, met name in het Leiden Bio Science Park, met
daarbij de focus op het faciliteren van ‘starters’ en ‘doorgroei-
ers’.

In 2013 is op al deze gebieden vooruitgang geboekt: veel gebou-
wen zijn verder gemoderniseerd, er is een nieuw gebouw geopend
in Den Haag, de grootschalige nieuwbouw voor de Bèta Campus
in Leiden is daadwerkelijk gestart, er zijn nieuwe huurcontracten
afgesloten voor de huisvesting in Den Haag en op het Leiden Bio
Science Park is grond uitgegeven voor de ontwikkeling van stu-
dentenwoningen. Tevens is er een verkenningsstudie gestart voor
een mogelijke transformatie van het Witte Singel Doelencomplex
waar de faculteit Geesteswetenschappen is gehuisvest. 

In 2013 is een breed scala aan projecten uitgevoerd dan wel voor-
bereid, waarbij de voorbereiding en aanbesteding van de eerste fase
van de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen als grootste en kostbaarste project direct naar voren komt.
In de eerste helft van 2013 is de bouwkuip ten behoeve van de nieuw-
bouw van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen uitge-
graven. In juli is het contract voor de uitvoering getekend en kort
daarna is de bouw daadwerkelijk begonnen. Ultimo 2013 waren
alle palen in de grond geheid en was een deel van de vloer gestort.
In de tweede helft van het jaar is ook de aanbesteding voor de
inbouw van de laboratoria in gang gezet.

Het project ‘Studiezalen Universiteitsbibliotheek’ is afgerond.
Samen met de eerder uitgevoerde upgrades van de Huygenszaal
en de leeszaal Bijzondere Collecties vond de totale upgrade van
de bibliotheek haar voltooiing. Dit is gevierd met een feestelijke
heropening van de studiezalen op 11 februari 2014.

De renovatie van de tropische kas in de Hortus botanicus is vol-
tooid en het kassencomplex is in september 2013 feestelijk geopend
door Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima.
De voorbereiding van de renovatie van het P.J. Veth-gebouw ten
behoeve van de huisvesting van Archeologie is gestaakt, toen
bleek dat de faculteit, mede als gevolg van het groeiende aantal
tweede- en derdegeldstroomprojecten door het NEXUS-project,
niet meer in het gebouw bleek te passen. 
Daarop is besloten de faculteit in haar totaliteit in het Van Stee-
nisgebouw te huisvesten, wat door het vertrek van NCB/NHN
mogelijk was geworden. Een renovatieplan om het Van Steenis-
gebouw geschikt te maken voor de faculteit Archeologie in com-
binatie met de nog zittende gebruikers, het Centrum voor Milieu-
wetenschappen Leiden (CML) en het eerstejaarspracticum van de
opleiding Biologie, is met de grootste spoed ter hand genomen,
opdat de faculteit met ingang van het studiejaar 2014-2015 gehuis-
vest zal zijn op haar nieuwe unilocatie.
De beëindiging van de theaterfunctie van het LAK maakte het
mogelijk de theaterzaal in het Lipsiusgebouw om te bouwen tot
een dringend gewenste grote collegezaal met 350 zitplaatsen. Deze
verbouwde zaal is in gebruik genomen. 

De bouw van het Leiden University College the Hague (LUCTH)
op het Anna van Buerenplein, direct naast Den Haag Centraal, is
voltooid. In het 70 meter hoge complex zijn 396 wooneenheden
gerealiseerd, alsook op de onderste vier lagen de onderwijs- en
onderzoeksvoorzieningen. Het nieuwe gebouw is per augustus 2013

in gebruik genomen en in september feestelijk geopend.
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Om de verdere groei in Den Haag te accommoderen heeft de uni-
versiteit Leiden een twintigjarig huurcontract afgesloten voor een
pand aan de Wijnhaven. Het gaat om het voormalige ministerie
van Binnenlandse Zaken dat compleet zal zijn gerenoveerd. Vanaf
2016 zal dit een nieuw onderkomen zijn voor opleidingen van de
faculteiten Campus Den Haag en Geesteswetenschappen. Voor de
tot dan benodigde onderwijsruimten en tentamenzalen zijn extra
huurcontracten gesloten. Samen met de vestigingen aan het Anna
van Buerenplein en de Schouwburgstraat beschikt de universiteit
vanaf 2016 over drie zeer moderne faciliteiten voor onderwijs, onder-
zoek en valorisatie in Den Haag. De huurcontracten voor de huis-
vesting aan de Lange Voorhout en Stichthage, evenals die voor de
extra onderwijs- en tentamenruimten, worden dan beëindigd.

De universiteit werkt continu aan het proces van indienen van
gebruiksmeldingen, de vroegere gebruiksvergunningen. Het afge-
lopen jaar zijn de laatste grote gebouwen ingediend, waarmee nu
voor nagenoeg alle gebouwen een ‘akkoord onder voorwaarden’
is verkregen.

Wat betreft de onderhoudssituatie in de universitaire gebouwen
kan vastgesteld worden dat het aantal storingen en het opvolgende
storingsonderhoud steeds verder terugloopt. Dit dankzij ver-
nieuwing van de installatietechniek, verdere automatisering en opti-
malisering van de regeltechniek en professionalisering van het dage-
lijks en planmatig preventief onderhoud. Uitzondering hierop
vormen het Gorlaeus/Huygenscomplex en, in mindere mate, het
Witte Singel/Doelencomplex, waar adequaat onderhoud steeds pro-
blematischer wordt.

Relatief kleinere gerealiseerde projecten betreffen onder andere de
verplaatsing van het Juridisch Café in het Kamerlingh Onnesge-
bouw van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Daar is ook de klimaat-
situatie in een flink aantal onderwijsruimtes verbeterd. Het restau-
rant in het collegezalengebouw van het Gorlaeuscomplex heeft een
facelift ondergaan. In het Pieter de la Court-gebouw (faculteit Soci-
ale Wetenschappen) zijn panoramaliften geïnstalleerd ter vervan-
ging van de vier versleten personenliften. In de oude UB is op aan-
geven van het ISSC het datanetwerk vervangen. In diverse gebouwen
zijn brandmeldings- en ontruimingsinstallaties aangepast dan
wel vernieuwd. Vanwege de gewenste tweetalige bewegwijzering
zijn in inmiddels in nagenoeg alle gebouwen aanpassingen aan de
bewegwijzering uitgevoerd. Verder heeft expertisecentrum Vast-
goed tal van, minder zichtbare, technische onderhouds- en ver-
vangingswerkzaamheden uitgevoerd aan onder meer ketels, lucht-
behandelingskasten en meet- en regeltechniek.

Per september 2012 is het betaald parkeren ingevoerd. In 2013 is
ook voor de laatste faculteit (Wiskunde en Natuurwetenschappen)
en het USC (sportcentrum) betaald parkeren ingevoerd waardoor
dit nu voor alle terreinen van de Universiteit Leiden geldt. Mede-
werkers van de Universiteit Leiden kunnen een parkeerplaats
huren op basis van een abonnement. Er is een aparte website
gemaakt voor het parkeerbeleid waarop de regelingen en de beno-
digde aanvraagformulieren te vinden zijn. 

Het afgelopen jaar hebben zich, door verschillende oorzaken, drie
stroomstoringen in het transportnetwerk van beheerder Liander
voorgedaan. Deze vielen onder de dekking van de verzekering.

Met ingang van 1 oktober 2013 is de polis van de Universiteit
Leiden voor brand en schade aan opstallen en inboedel met twee
jaar verlengd onder dezelfde gunstige condities

De universiteit heeft een beveiligingsbeleid dat het afgelopen jaar
weer goed heeft gefunctioneerd bij zowel het afhandelen van inci-
denten als het faciliteren van high risk-evenementen zoals de Vrij-
heidslezing door VN-secretaris Ban-Ki Moon, de eerder genoemde
opening van de tropische kas door Hare Koninklijke Hoogheid
Koningin Máxima en de opening van de nieuwbouw van het
LUC Den Haag door burgemeester Van Aartsen en minister Tim-
mermans.

Medio januari 2013 is de aanbesteding voor de inkoop voor 2016

van elektriciteit gedaan, inclusief voor de optiejaren 2017 en 2018.
Door maximaal gebruik te maken van de dalende prijzen voor elek-
triciteit op de energiemarkt zijn in 2013 zeer gunstige prijzen voor
de jaren 2014 t/m 2016 bedongen. Voor de jaren 2013-2015 zijn de
groencertificaten elektriciteit vastgelegd: het gaat om met Noorse
waterkracht opgewekte elektriciteit die wordt afgenomen van
leverancier Statkraft. De prijzen voor de inkoop van gas voor het
jaar 2014 zijn zijn vastgelegd en voor de jaren 2015 en 2016 ten dele.
De gasprijzen zijn in de huidige energiemarkt min of meer sta-
biel. 

De regionale belastingdienst BSGR heeft in de WOZ-taxatie 2012

een aantal panden zeer hoog getaxeerd. Daarop is bezwaar inge-
diend. Verwacht wordt dat de bezwaarprocedure tot aanzienlijk
lagere OZB-aanslagen voor de jaren 2012 en 2013 (en verder) gaat
leiden. Om de bezwaarprocedure succesvol te laten verlopen is een
externe taxateur ingehuurd.
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In 2013 heeft veel afstemming plaatsgevonden met de provincie
Zuid-Holland en met de gemeente Leiden over de ontwikkelin-
gen van infrastructuur en openbaar vervoer in en om het Bio
Science Park. Belangrijk hierbij is de toekomstige routering van
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) dat vanaf 2018 zal gaan
rijden en van de zogeheten Kennislijn, een extra buslijn die ken-
nisinstellingen in Leiden met elkaar moet gaan verbinden en die
waarschijnlijk eind 2014 door het midden van het Leiden Bio
Science Park komen te rijden. In 2013 is ook de voorbereiding gestart
voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de
kruising Plesmanlaan–Ehrenfestweg. 

In 2013 is een tweetal transacties voorbereid die begin 2014 wor-
den getransporteerd. Het betreft de uitgiftes van het gebouw Ana-
tomie aan de Stichting Woonwyk Boerhaave en een nieuwbouw-
kavel voor de Biotech Training Facility (BTF). Daarnaast is de
koopovereenkomst voor de Clusius-bouwenveloppe net na de
jaarwisseling van 2013-2014 ondertekend. De verkoop is onder het
voorbehoud dat de koper een geschikte belegger vindt. Voor het
project Sterrewachtlaan is de Universiteit Leiden in onderhande-
ling met een koper. De onderhandelingen worden in het eerste
kwartaal van 2014 afgerond. Het appartementsrecht dat de Uni-
versiteit Leiden nog in bezit had in de Stichting Valkgebouw is om
niet overgedragen aan deze stichting.

In 2013 zijn verschillende plannen voor studentenhuisvesting uit-
gevoerd of in voorbereiding genomen waarin de universiteit in meer
of mindere mate heeft geparticipeerd: 
In Den Haag is het gebouw Anna van Buerenplein gereed geko-
men, waarin 396 zelfstandige studentenkamers zijn gerealiseerd.

Het eerder genoemde Anatomiegebouw wordt getransformeerd
tot appartementen voor promovendi. 

Op de locatie van het Clusiusgebouw wordt een nieuw gebouw
gerealiseerd voor studenten (minimaal 200 eenheden) en starters. 

Het project Lammenschans is met een feestelijke ondertekening
van de contracten van start gegaan en moet leiden tot ruim 1800

studenten- en starterswoningen.

9.3 Veiligheid, gezondheid en milieu

In de besturingsfilosofie van de Universiteit Leiden is de zorg voor
goede arbeidsomstandigheden in de eerste plaats een verant-
woordelijkheid van faculteiten en expertisecentra. Het College van

Bestuur ziet erop toe dat deze zorg is gewaarborgd in de vorm
van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus), bestaande uit
risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), plannen van aan-
pak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrapportages en directiebeoorde-
lingen. De afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voert
daarom een jaarlijkse audit uit op het functioneren van de decen-
trale zorgsystemen. Daaruit blijkt dat de meeste faculteiten en
expertisecentra niet alleen hun verplichtingen nakomen, maar pro-
actief werken aan goede arbeidsomstandigheden. Een score-
systeem toont de vooruitgang aan in de loop van een aantal
jaren.

In 2013 is een documentaudit gehouden, waarmee inzicht is ver-
kregen in de stand van zaken van het decentrale zorgsysteem
voor veiligheid, gezondheid en milieu in de faculteiten en eenhe-
den in 2012. Alle onderzochte faculteiten en eenheden scoren
gemiddeld 2,5 of hoger, een zeer goede score. Ook op centraal niveau
wordt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu een
PDCA-cyclus onderhouden. De evaluatie vindt eens per twee jaar
plaats. Publicatie van de meest recente cyclus vond plaats in 2013.
In de daaraan voorafgaande periode zijn 23 actiepunten afgerond.
Op basis van de evaluatie legt het College van Bestuur verantwoor-
ding af in de vorm van een management review die wordt bespro-
ken met de Universiteitsraad. 

Risicobeheersing is gericht op het voorkómen van incidenten en
ongevallen. In 2013 hebben geen arbeidsongevallen plaatsgevon-
den die hebben geleid tot overlijden, irreversibel letsel, ziekenhuis-
opname of verzuim. 

Als de preventie faalt, is een adequate respons soms letterlijk van
levensbelang. De Universiteit Leiden heeft als uitgangspunt dat bij
calamiteiten als brand of explosie de veiligheid van studenten en
medewerkers de eerste prioriteit heeft. In de universitaire gebou-
wen en in de organisatie van de bedrijfshulpverlening wordt er
alles aan gedaan om een snelle en veilige ontruiming mogelijk te
maken. De bedrijfshulpverlening wordt daar speciaal voor opge-
leid. Buiten kantoortijden is echter meestal maar een beperkt
aantal bedrijfshulpverleners aanwezig, terwijl er wel onderwijsac-
tiviteiten zijn. Daarom hebben onderwijsgevenden buiten kantoor-
tijden een belangrijke taak bij eventuele ontruimingen. Om hen
daarop voor te bereiden is een e-learning-programma voor uni-
versitaire docenten beschikbaar. In 2013 is begonnen met een
revisie daarvan.
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De evaluaties van de centrale crisisorganisatie tonen aan dat de
Universiteit Leiden goed is voorbereid op calamiteiten. Er vinden
regelmatig oefeningen plaats op diverse niveaus, ook op univer-
sitair niveau met participatie van het College van Bestuur. Om goed
voorbereid te blijven is in 2013 een start gemaakt met een nieuwe
aanbesteding van de opleiding en training van leden van het Cen-
traal crisisteam en de decentrale Incidententeams. 

De universiteit besteedt ook aandacht aan specifieke aspecten
van veiligheid en gezondheid van studenten. In dat kader orga-
niseert en betaalt de universiteit de opleiding Bedrijfshulpverle-
ning (BHV) voor studentenverenigingen. Verder hebben studen-
tenverenigingen, universiteit en gemeente een convenant getekend
inzake de veiligheid op de verenigingen. Voor studenten worden
voorts preventieve activiteiten georganiseerd, zoals voorlichting
tijdens de introductieperiode, vaccinaties bij werk in de gezond-
heidszorg en gezondheidsadvisering bij stages in het buitenland.
Studenten die naar het buitenland gaan (werk, studie of vakan-
tie) kunnen een beroep doen op de reizigersadvisering van de afde-
ling VGM voor vaccinaties en gezondheidsadvies.

De Universiteit Leiden is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Dit uit zich onder meer in zorgvuldige
omgang met de vergunningen die nodig zijn bij risicovolle han-
delingen met gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodifi-
ceerde organismen en proefdieren.

De Universiteit Leiden en het LUMC hebben een gezamenlijke
Kernenergiewetvergunning. De algemeen coördinerend stralings-
deskundige stelt jaarlijks het verplichte Rapport Stralingsbescher-
ming op voor de vergunninghouder (het College van Bestuur) en
de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de verlening en de
handhaving van deze vergunning.
De universiteit heeft een groot aantal vergunningen in het kader
van de biologische veiligheid en het Besluit genetisch gemodifi-
ceerde organismen. De vergunningen en het interne toezicht op
GGO-werk (GGO: Genetisch Gemodificeerd Organisme) door de
biologische veiligheidsfunctionaris garanderen een veilige werk-
en woonomgeving. In 2013 voerde de Inspectie voor Leefomge-
ving en Transport een inspectie uit van het GGO-zorgsysteem. Hier-
uit bleek dat de Universiteit op een correcte wijze omgaat met
GGO’s. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
heeft aan de universiteit een vergunning verleend voor gebruik,
levering en import van dierlijke bijproducten. Tevens heeft deze
instantie een vergunning verleend voor de import van dierpatho-
genen.

In het kader van de Wet op de dierproeven is de universiteit in het
bezit van een vergunning voor zowel het uitvoeren van dierproe-
ven als het fokken van proefdieren. Dierexperimenteel onderzoek
vergt zorgvuldigheid bij de omgang met de dieren. Dierexperimen-
ten 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 acht, mogen de dierproeven worden uitgevoerd. In
2013 heeft de Dierexperimentencommissie van de Universiteit
Leiden (UDEC) over 26 nieuwe aanvragen advies uitgebracht. De
universiteit rapporteert over dierproeven in het openbaar jaarver-
slag van de Dierexperimentencommissie en door publicatie van
het proefdierbeleid op het internet. Ook is gerapporteerd aan de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de vorm van een
rapportage van gegevens over dierproeven en proefdieren.

Blijvende speerpunten in het milieubeleid zijn het terugdringen
van het energieverbruik en het scheiden van afval. Bij Plexus zijn
de tapkranen aangepast om het makkelijker te maken tapwater te
gebruiken in plaats van bronwater. De duurzaamheidsprijs voor
studenten is uitgereikt aan het Act Aware Committee. Er heeft begra-
zing met schapen plaatsgevonden in plaats van met maaimachi-
nes.

De Universiteit Leiden heeft een Energiekwaliteitscyclus, waarmee
energiebesparing structureel in het bedrijfsproces is geborgd. Met
deze cyclus wordt continu gestreefd naar verbetering. Om de
cyclus goed te laten functioneren zijn ook organisatorische afspra-
ken gemaakt en verantwoordelijkheden vastgesteld. De Univer-
siteit Leiden heeft de Meerjarenafspraken Energie (MJA3) onder-
tekend. Enerzijds om energieverplichtingen te verantwoorden
naar het bevoegd gezag, maar ook voor kennisuitwisseling en
innovatieve interactie binnen de universitaire branche. Zorgvul-
dig energiegebruik is van groot belang om bij de stijgende ener-
gieprijzen te zorgen voor een stabiele financiële basis. De doelstel-
ling van MJA3 is een energiebesparing van twee procent per jaar
in de periode 2005 tot 2020. Het gaat hierbij om vermindering van
zowel het elektriciteits- als het aardgasverbruik. In 2013 was het
elektriciteitsverbruik 42,5 miljoen kWh (2012: 42,2) en het aardgas-
verbruik 6,9 miljoen Nm³ (2012: 6,5).

Sinds 2010 wordt 100% groene stroom ingekocht middels certi-
ficaten waarmee de CO2-emissie door energiegebruik 75% is
gedaald. De stroom wordt door waterkracht opgewekt en heeft geen
nadelige gevolgen voor de wereldeconomie, geen nadelig milieu-
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effect, is CO2-vrij en budgettair vriendelijk (zie ook de paragraaf
Vastgoed).

Een groot deel van de energiebesparing wordt bereikt door de duur-
zame bouw van nieuwe, grootschalige huisvesting voor de bèta-
faculteit, waarvan de bouw in 2013 is begonnen. Hiervoor wordt
onder meer de bestaande warmte-koude-opslag (WKO) verder uit-
gebreid. De ambitie is om het complex zo duurzaam te bouwen
dat het circa 30% onder de wettelijke energieprestatie-eis uit-
komt. De bouw zal gecertificeerd worden volgens de BREEAM-
NL-norm met een minimale score van 57% ofwel very good. In de
Hortus botanicus is in 2013 de vernieuwde duurzame tropische
kas geopend. 

De Universiteit Leiden heeft zich verplicht minstens de helft van
de inkoop van diensten, goederen en werken duurzaam in te
kopen en gebruik te maken van de door AgentschapNL opgestelde
duurzaamheidscriteria als eis bij Europese aanbestedingstrajecten.

Voor het energiebeleid zijn in 2013 de volgende producten opge-
leverd:
■ Het Energie Milieu Jaarverslag (e-MJV) is eind maart afgerond

en ingeleverd bij AgentschapNL. 
■ Het Energie Efficiency Plan (EEP) 2013-2016 is 20 december (2012)

met een positief advies van AgentschapNL naar het bevoegd
gezag verstuurd.

■ Een proefproject met zonnepanelen op het dak van Plexus
(17500 kWh/jaar).

■ Berekening van de CO2 Footprint.
■ Voor alle gebouwen is in 2013 een EPA-U uitgevoerd. Daaruit

voorvloeiende maatregelen zijn voor zover mogelijk in het EEP
opgenomen.

9.4 Personeel

Het kader voor het personeelsbeleid is het HRM-beleidsplan
2010-2014. De vijf hoofdthema’s hierin zijn:
■ Personele planning
■ Prestatiedoelen, beoordelen en belonen
■ Klimaat voor excellentie
■ Aantrekken en ontwikkelen van talent
■ Een efficiënte HR-supportstructuur

Omvang en opbouw personeelsbestand
De omvang van het personeelsbestand (exclusief verbonden par-
tijen) bedroeg eind 2013 4197 personen (3419 fte). Hoewel het aan-

tal fte met 5% toenam, was het streven in 2013 wederom de kosten
van de infrastructuur blijvend te beheersen. Dit vertaalde zich onder
meer in de (relatief bescheiden) omvang van het ondersteunend
personeel. Hoewel in 2013 het absolute aantal ondersteunend en
beheerspersoneel (OBP-medewerkers) licht is gestegen, is het
relatieve aandeel van het OBP-personeel in de totale formatie niet
toegenomen, ondanks de toenemende groei van de studentenaan-
tallen en ontwikkelingen op de Campus Den Haag. Wel was er een
toename van het Wetenschappelijk Personeel (WP) en promovendi,
alsook van de onderwijs- en onderzoeksondersteuning.

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken
Het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek tussen leiding-
gevende en medewerker is en blijft een belangrijke pijler van het
personeelsbeleid. In 2013 is het aantal gevoerde gesprekken bij de
Universiteit licht gedaald ten opzichte van 2012. In 2013 is ook inge-
zet op versterking van de koppeling met (de kwaliteit van) het
onderwijs, onder meer aan de hand van de (student)evaluaties.
Bij alle medewerkers die onderwijs verzorgen is de kwaliteit van
het onderwijs onderwerp in het Resultaat & Ontwikkelingsgesprek
(R&O). Het streven om het totale percentage R&O-gesprekken in
2013 verder te verhogen naar 80% is niet gehaald (72%). 

Percentage R&O-gesprekken 2008-2013

2009 2010 2011 2012 2013

63% 70% 74% 73% 72%

In het verslagjaar is opnieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit
van de gesprekken. Daaruit blijkt dat die kwaliteit over het alge-
meen goed is, en verder verbeterd is ten opzichte van 2012. Dit blijkt
uit de wijze waarop onderwerpen aan de orde zijn geweest en ont-
wikkelafspraken zijn gemaakt. Desondanks blijft verdere verho-
ging van de kwaliteit punt van aandacht. De focus voor 2014 zal
dan ook niet alleen liggen op percentages/aantallen maar ook op
de kwaliteit van de Resultaat & Ontwikkelingscyclus.

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
Duurzame inzetbaarheid borgen vereist een zorgvuldig personeels-
beleid. Niet alleen zullen medewerkers steeds langer in het arbeids-
proces betrokken blijven, ook vragen interne en externe ontwik-
kelingen een steeds grotere flexibiliteit en mobiliteit van organisatie
en medewerkers. In 2012 is een inventarisatie gemaakt van knel-
punten die zich mogelijk gaan voordoen op het gebied van duur-
zame inzetbaarheid en is een begin gemaakt met beleid op dit
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gebied. Het doel is tweeledig: enerzijds een zorgvuldig perso-
neelsbeleid gericht op het borgen van arbeidsparticipatie van
medewerkers op de langere termijn, anderzijds borgen dat de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek ook in de toekomst gega-
randeerd blijft.
Onderdeel hiervan is de mobiliteit van medewerkers. In 2013 zijn
instrumenten ontwikkeld om de interne mobiliteit te bevorderen
en te faciliteren. In de bedrijfsvoeringskolom vindt actief matching
plaats van vacatures met interne kandidaten (OBP) en worden
externe vacatures onder de aandacht van medewerkers gebracht.
Er worden ook eisen gesteld aan een bredere inzetbaarheid van
medewerkers (OBP) in schaal 11 en hoger; zij worden op basis van
loopbaanontwikkeling voor maximaal vier jaar in een functie
geplaatst. In 2014 wordt dit beleid verder ontwikkeld. Ook de
loopbaanontwikkeling van het WP zal nadrukkelijk vorm krijgen. 
Het interne stageprogramma dat in 2012 is ontwikkeld en dat mede-

werkers de mogelijkheid biedt om kortdurende stages te lopen bij
een ander organisatieonderdeel als oriëntatie op de loopbaan, dient
verder te worden ontwikkeld en moet het loopbaanbeleid facili-
teren.

Klimaat voor excellentie
In 2013 heeft HRM de opdracht gekregen om het proces voor ver-
werving van het logo HR Excellence in Research voor de univer-
siteit te begeleiden. Dit is een Europees logo voor universiteiten
en onderzoeksinstellingen dat als doel heeft de openheid en trans-
parantie van de arbeidsmarkt voor onderzoekers in Europa te
bevorderen. Loopbaankansen en mobiliteit voor onderzoekers
tussen en binnen de universiteiten worden hiermee gestimuleerd.
Om het logo te verwerven moet de universiteit laten zien dat ze
werkt aan verbetering van haar onderzoeksklimaat, bijvoorbeeld
op het gebied van ethische aspecten, arbeidsvoorwaarden, soci-
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Personeel in dienst van Universiteit Leiden, exclusief LUMC

Personeel in dienst ultimo (personen) 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal 3.907 3.855 3.862 4.000 4.197

Index (2009 = 100) 100 98,7 98,8 102,4 107,4

Uitsplitsing naar sexe

Man 53% 52% 52% 51% 50%

Vrouw 47% 48% 48% 49% 50%

Uitsplitsing nationaliteitscategorie 

Nederlands 84% 83% 82% 82% 82%

EER 9% 10% 11% 11% 12%

niet-EER 6% 7% 7% 7% 7%

Personeel in dienst ultimo (fte) 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal 3.169 3.154 3.178 3.256 3.419

Index (2009 = 100) 100 99,5 100,3 102,7 107,9

Tijdelijk 39% 40% 42% 44% 47%

Vast 61% 60% 58% 56% 53%

Uitsplitsing naar functiecategorie

Wetenschappelijk personeel 1.115 1.107 1.098 1.147 1.239

Promovendi 589 603 640 653 699

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 347 328 309 306 322

Ondersteunend personeel 1.083 1.081 1.099 1.112 1.120

Student-assistenten 35 35 32 37 40



ale zekerheid, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van onder-
zoekers. Ruim 140 kennisorganisaties in Europa hebben het logo
al; de Universiteit Leiden streeft ernaar het in 2014 te krijgen. Voor-
deel is dat de Universiteit Leiden zich ermee steviger op de inter-
nationale arbeidsmarkt profileert en haar wervingskracht vergroot.
Het logo staat immers borg voor een gunstige en stimulerende
werkomgeving voor onderzoekers. 

Ontwikkelen van talent
HRM speelt een belangrijk rol bij de verdere uitbreiding van het
BKO, de Basiskwalificatie Onderwijs. Nadat aanvankelijk alleen
nieuw aangestelde docenten het BKO-certificaat in bezit moesten
hebben of het dienden te behalen, is deze verplichting nu ook uit-
gebreid naar het zittend, docerend personeel. Dit had tot gevolg
dat aan het einde van het verslagjaar 39,5% van de aangestelde
docenten erover beschikte. Als onderdeel van de prestatieafspraak
met OCW geldt dat in 2015 dat 80% van alle aangestelde docen-
ten BKO-gecertificeerd dient te zijn. In 2014 zal dit onderwerp dan
ook prominent op de HRM-agenda staat.
In het verlengde van de BKO wordt inmiddels ook de SKO, de
Senior Kwalificatie Onderwijs, verder ontwikkeld. De verwachting
is dat deze ontwikkeling nauw aansluit bij de realisering van de
afspraak met betrekking tot de BKO (2015). 

Ook in 2013 is weer een groep management-trainees gestart bij de
Universiteit Leiden. Deze trainees blijven twee jaar en zijn in die
tijd op verschillende plaatsen in de organisatie werkzaam. De
doelstelling is om op deze wijze jonge talenten de mogelijkheid
te bieden hun loopbaan te starten bij een universiteit en werker-
varing op te doen. Ook vindt de universiteit het van belang om
dynamiek, beweging en een frisse kijk in de organisatie te bren-
gen. Een speciaal opleidings- en trainingsprogramma ligt hieraan
ten grondslag. De Universiteit Leiden hecht belang aan trainee-
ships als verlengstuk van de onderwijstaak die zij heeft, en als bij-
drage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in haar rol
van publieke organisatie en werkgever. Inmiddels is ermee gestart
om het traineeprogramma in 2014 in LDE-verband te organise-
ren; de meerwaarde hiervan is de rol die de trainees kunnen ver-
vullen als verbindende factor tussen de drie universiteiten.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
In 2013 is het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden wederom
gedaald. In 2012 bedroeg het verzuimpercentage 2,9%. In 2013 is
dit gedaald naar 2,7%. De ziekmeldingsfrequentie bedroeg in 2013

0,72; in 2013 heeft 63,4% van de medewerkers niet verzuimd.
Aan het verzuim in 2013 kan een bedrag van 5, 7 miljoen euro aan

directe kosten door personeelsafwezigheid worden gekoppeld. In
2012 was dit 5,9 miljoen.

In 2013 is in nagenoeg de hele universiteit de aangepaste verzuim-
begeleiding ingevoerd. Alleen de Campus Den Haag ligt iets ach-
ter op schema. Een evaluatie van dit project volgt begin 2014.

Een efficiënte HR-supportstructuur
In de afgelopen periode heeft een verdere ontwikkeling van e-HRM
plaatsgevonden. Behalve dat digitaal nevenwerkzaamheden gere-
gistreerd en gewijzigd kunnen worden en er digitaal verlofafspra-
ken gemaakt kunnen worden, zijn ook een digitale loonstrook en
jaaropgave beschikbaar gekomen. Ook is een digitale versie van
het formulier voor het R&O-gesprek ontwikkeld en ingevoerd.
Hiermee is weer een stap gezet in het terugdringen van papierge-
bruik en dus in de verlaging van de milieubelasting. Ook is de
gebruiksvriendelijkheid voor leidinggevenden en medewerkers ver-
der verbeterd.

In 2012 is een extern onderzoek gedaan naar de P&O-kolom van
de universiteit. Dit onderzoek gaf aan dat de wijze waarop de HRM-
en P&O-ondersteuning bij de universiteit zijn georganiseerd, vol-
doet. Mede gelet op een extern uitgevoerde benchmark met andere
universiteiten is de organisatie van P&O ook kwantitatief op
orde. Wel is er aanleiding te kijken naar de regie in de kolom en
verdere harmonisatie van personele processen. In het verslagjaar
zijn hiertoe de nodige stappen ondernomen. Als leidend principe
is hierbij het beginsel ‘harmonisatie, tenzij’ als uitgangspunt geno-
men. Deze onderwerpen staan op de agenda voor 2014. 

Zie voor meer HRM-inbreng in het maatschappelijk verantwoord
ondernemen de volgende paragraaf.

9.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De universiteit wil maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdra-
gen in woord en daad. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
is bij een universiteit sterk vervlochten met de wezenskenmerken
van de kerntaken onderzoek, onderwijs en valorisatie. Daarom is
ervoor gekozen de verantwoording op specifieke aspecten te inte-
greren in de verslaglegging over de kernactiviteiten van de uni-
versiteit. 

Kernelement van maatschappelijk verantwoord ondernemen is een
integrale benadering die is verankerd in alle bedrijfsprocessen. In
dit hoofdstuk wordt daarom een overzicht gegeven van de samen-
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hang, zowel in het beleid als in de uitvoering, en van de belang-
rijkste ontwikkelingen.

De normen en waarden van de universiteit zijn onder andere ver-
ankerd in het strategisch plan. Ze worden systematisch levend
gehouden in de academische gemeenschap, onder meer bij de intro-
ductie van nieuwe medewerkers, in trainingen van medewerkers
en ook in vakken voor studenten die zich richten op onderzoeks-
vaardigheden. De kernwaarden staan nadrukkelijk in de context
van de verantwoordelijkheid van wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek ten aanzien van de maatschappij. Een van de kern-
waarden – wetenschappelijke integriteit – is veel in de actualiteit
geweest. Schendingen van de wetenschappelijke integriteit in de
onderzoekswereld leidden in 2013 tot veel maatschappelijke aan-
dacht. Dat heeft geleid tot verdere aanscherping van het weten-
schappelijke-integriteitsbeleid van de Universiteit Leiden. Hier-
over is in hoofdstuk 5 (Onderzoek) gerapporteerd. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt tot uiting in de
manier waarop een organisatie zijn kernactiviteiten uitvoert en ver-
antwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu, de sociale
context en de omgang met maatschappelijke vraagstukken. Een
aantal voorbeelden van activiteiten gericht op het milieu zijn: duur-
zaam bouwen (nieuwe Bèta Campus voor de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen, renovatie van de tropische kas in de Hor-
tus botanicus), een langjarig inkoopcontract voor groene stroom,
de norm dat tenminste 50% van de inkoop te kwalificeren moet
zijn als duurzaam, en het stimuleren van het gebruik van open-
baar vervoer of fiets door medewerkers (onder meer via het
Arbeidsvoorwaardekeuzemodel). De sociale oriëntatie komt tot
uiting in een breed scala van activiteiten. Voor talentvolle studen-
ten die vanuit het buitenland een periode in Leiden willen stude-
ren maar niet beschikken over voldoende middelen, zijn er beurs-
programma’s (LExS scholarship, Mandelafonds). In 2013 is verder
een start gemaakt met het kosteloos beschikbaar stellen van state-
of-the art onderwijs in de vorm van Massive Open Online Cour-
ses (MOOC’s). De aanstelling van een diversity officer in 2013 mar-
keert het begin van intensivering van het programma gericht op
diversiteit. In dat kader heeft de universiteit in 2013 ook besloten
toe te treden tot het Workplace Pride Initiative dat een zichtbare
verbetering nastreeft in de werkomgeving van lesbische, homo-
seksuele, biseksuele en transgender (LHBT) medewerkers. Maat-
schappelijke betrokkenheid komt tot uiting in het Scholars at
Risk-project voor vluchtelingwetenschappers (in 2013 zijn via dit
programma drie personen komen werken bij de universiteit) en
de vernieuwing van het contract met De Zijlbedrijven. Op basis

van dit contract zijn circa dertig personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werkzaam bij de universiteit. Mede in het licht van
de politieke en maatschappelijke aandacht tenslotte, heeft de uni-
versiteit de publicatie op de website van nevenfuncties van onder-
zoekers verbeterd.

In 2013 zijn de initiatieven op het gebied van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen geïnventariseerd, zowel op centraal niveau
als bij de faculteiten en expertisecentra, en intern besproken met
het management van de faculteiten en de expertisecentra. De
inventarisatie heeft uitgewezen dat er een veelheid aan activitei-
ten is, maar dat de communicatie daarover beperkt en te fragmen-
tarisch is. Dat laatste werd ook bevestigd in de zogenoemde Trans-
parantiebenchmark van het ministerie van Economische zaken,
waarin geoordeeld wordt over de wijze waarop organisaties zicht-
baar verantwoording afleggen over maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De Universiteit Leiden scoort ‘gemiddeld’ ten opzichte
van andere universiteiten. Het College van Bestuur heeft daarom
besloten om meer aandacht te gaan besteden aan de communi-
catie. Hiertoe wordt in 2014 onder meer de website aangepast.

9.6 Diversiteit

Het diversiteitsbeleid heeft tot doel het stimuleren van een ‘inclu-
sief ’ leer- en onderzoeksklimaat waarin iedereen zich welkom
voelt, uitgedaagd en ondersteund wordt, en aangemoedigd wordt
zich optimaal te ontwikkelen en te binden aan de academie. In het
verslagjaar is een diversity officer is aangesteld om het diversiteits-
beleid aan te jagen, te coördineren en de uitvoering daarvan te
ondersteunen met een werkplan voor de komende drie jaar.

De Leidse universiteit wil attractief en stimulerend zijn voor een
zo breed mogelijke waaier van talent, ongeacht gender, etniciteit,
leeftijd, maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond,
seksuele oriëntatie en functiebeperking. Studenten en medewer-
kers moeten zich optimaal kunnen ontplooien met als doel excel-
lentie in onderwijs en onderzoek. De universiteit wil met haar diver-
siteitsbeleid de vele verschillende kwaliteiten, talenten, ervaringen
en competenties van studenten en medewerkers binnen de uni-
versitaire gemeenschap beter benutten. 
De diversity officer wil voor de domeinen onderwijs, onderzoek,
personeel en communicatie aangeven welke maatregelen de
komende jaren worden ingezet. Het doel is om het studiesucces
van alle studenten – ongeacht hun achtergrond – verder te ver-
beteren.
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De Universiteit Leiden neemt nog steeds deel aan Talent naar de
Top en heeft zich als zo verbonden aan het vergroten van het aan-
tal vrouwen op topposities, zowel in de wetenschap als in de
ondersteuning en het beheer (OBP). Ultimo 2013 bedroeg het per-
centage vrouwen in wetenschappelijke topfuncties 21% en in
OBP-functies 27%. Daarmee is de doelstelling van 25% (organi-
satiebreed) voor eind 2015 nog niet helemaal bereikt. Dit blijft de
komende jaren dan ook een belangrijk aandachtspunt.

9.7 Klachtregelingen en commissies

College van beroep voor de examens
Het College van beroep voor de examens (CBE) is een wettelijk
college. Het College doet uitspraken van door studenten ingestelde
beroepen tegen besluiten van examencommissies/examinatoren
en faculteitsbesturen. Het aantal beroepszaken bij het CBE is in
2013, ten opzichte van 2012, met 48% gestegen. De toename lijkt
te maken te hebben met het groeiend aantal buitenlandse studen-
ten dat toegelaten wil worden tot de Universiteit Leiden. Ook lij-
ken een een groter bewustzijn van de mogelijkheid van een pro-
cedure en de steeds hoger wordende studiedruk een rol te spelen.

Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften
De Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (CBB) is een
wettelijke commissie. Medewerkers en studenten kunnen bij de
Commissie bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit
van het College van Bestuur. De bevoegdheden van de Commis-
sie betreffen: medezeggenschap, personele zaken, studentzaken,
verkiezingen, ontslagzaken en bestuurlijke zaken. In het laatste geval
kan ook bezwaar of beroep worden aangetekend tegen andere uni-
versitaire bestuursorganen, zoals het faculteitsbestuur. In het ver-
slagjaar werden 80 procedures gestart. Dit is een behoorlijke
daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze daling vloeit
voort uit het feit dat er in het verslagjaar geen grote reorganisa-
ties hebben plaatsgevonden en er geen maatregel is getroffen waar
studenten zich massaal tegen hebben verzet. 

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
De Universiteit Leiden heeft sinds 2003 een Commissie Wetenschap-
pelijke Integriteit waarbij een ieder een klacht kan indienen over
een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, gepleegd
door een (voormalig) medewerker van de Universiteit Leiden. In
2013 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit geen klach-
ten ontvangen; er zijn twee adviezen uitgebracht naar aanleiding
van onderzoeksopdrachten van het College van Bestuur.

Klachtencommissie ongewenst gedrag
De Klachtencommissie ongewenst gedrag ontving in 2013 twee
klachten. De commissie spreekt zich uit over klachten betref-
fende (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discrimi-
natie. Van de klachten is er een niet in behandeling genomen, over
de andere heeft de Commissie een advies uitgebracht. Ongewenst
gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld, door de betrok-
kenen rechtstreeks aan te spreken of door derden in te schakelen.
Sinds 2009 kent de Universiteit Leiden de Klachtenregeling onge-
wenst gedrag. Daarnaast is in 2008 de Gedragscode omgangsvor-
men docenten en studenten in werking getreden. Gezien de
bescheidenheid van de problematiek bij de Universiteit Leiden is
het beleid vooralsnog preventief.

Voor meer tabellen: zie bijlage J.

[ 71 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13



[ 72 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Totaal aantal zaken

Totaal aantal zaken, algemeen 2013 2012 2011 2010 2009

Ingediende zaken 253 170 163 171 141

Beroep 233 151 144 159 131

Verzoek Voorlopige voorziening 6 9 3 4 2

Geen beroep (doorzending), CBE niet bevoegd 14 10 16 8 8

Organen waartegen beroep werd ingesteld

2013 2012 2011 2010 2009

Beroep 233 151 144 159 131

Beslissing Examencommissie/examinator 108 72 70 58 41

Beslissing Faculteitsbestuur Bindend Studie Advies (BSA) 36 33 48 55 65

Beslissing Faculteitsbestuur m.b.t. toelating 90 49 26 46 25

Faculteit/opleiding 2013 2012 2011 2010 2009

Archeologie 1 0 2 6 3

Geesteswetenschappen 69 28 26 31 16

Rechtsgeleerdheid 57 51 56 48 52

Sociale Wetenschappen 37 41 43 47 41

Geneeskunde / Biomedische wetenschappen 17 21 14 22 14

Wiskunde en Natuurwetenschappen 10 8 3 5 5

Campus Den Haag 42 2

Totaal 233 151 144 159 131

Verloop van de beroepen

2013 2012 2011 2010 2009

Beroepen 233 151 144 159 131

Schikking 125 99 87 99 84

Uitspraak: Niet-ontvankelijk 20 12 12 17 12

Ongegrond 45 28 31 23 24

Gegrond 6 6 8 8 8

Onbevoegd – – 3 2 –

Voorlopige voorziening toegewezen 5 1 1 – –

Voorlopige voorziening afgewezen 1 8 1 1 2

Voorlopige voorziening ingetrokken 0 – 1 3 –

Niet afgedaan in verslagjaar 4 6 3 10 3
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Verloop van de zaken bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften

Totaal 2013 2012 2011 2010

Aantal 80 222 124 129

Schikkingen 41 73 68 42

Intrekkingen 1 – – –

Hoorzittingen 11 33 33 57

Uitgebrachte adviezen (totaal) 18 68 34 51

Waarvan: Ongegrond 10 22 24 42

Gegrond 1 1 3 5

Niet-ontvankelijk 6 45 7 4

Geen besluit 1 – – –

Doorgezonden/geen bezwaar 7 73 17 31

Niet appellabel 1 0 0 2

Nog lopend 12 8 3 0

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 2* 3 4 2

Hoorzittingen 2 1 0 0

Uitgebrachte adviezen 2 1 3 1

Waarvan: Gegrond – 1 0 0

Ongegrond – 0 0 0

Niet-ontvankelijk – 1 3 1

Minnelijke schikking – 0 0 0

Nog lopend 0 1 0 0

Doorgezonden ter afhandeling LUMC 0 0 1 0

* Beide zaken betreft een advies naar aanleiding van een onderzoeksopdracht van het College van Bestuur.
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10. Jaarrekening 
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(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 246,3 240,7

1.2 Financiële vaste activa 16,9 8,6

Totaal vaste activa 263,2 249,3

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,8 0,9

1.4 Vorderingen 41,3 55,1

1.5 Effecten 17,6 15,7

1.6 Liquide middelen 154,1 149,1

Totaal vlottende activa 213,8 220,8

Totaal 477,0 470,1

2 Passiva

2.1 Groepsvermogen

2.1.1 Eigen vermogen 177,5 162,8

2.1.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,3

177,8 163,1

2.2 Voorzieningen 35,0 36,0

2.3 Langlopende schulden 61,8 64,1

2.4 Kortlopende schulden 202,4 206,9

Totaal 477,0 470,1
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Geconsolideerde Jaarrekening

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)



Geconsolideerde staat van baten en lasten

(x M€ ) 2013 2012

Baten

Rijksbijdragen 291,5 286,0

Collegegelden 44,4 39,0

Baten werk in opdracht van derden 162,5 155,9

Overige baten 29,5 33,0

Totaal baten 527,9 513,9

Lasten

Personeelslasten 341,2 320,2

Afschrijvingen 36,0 34,8

Huisvestingslasten 38,0 39,7

Overige lasten 97,0 94,7

Totaal lasten 512,2 489,4

Saldo baten en lasten 15,7 24,5

Financiële baten en lasten 2,4 -2,2

Deelnemingen 0,0 -0,2

Resultaat 18,1 22,1

Aandeel derden in resultaat (LUMC) -3,4 0,7

Nettoresultaat 14,7 22,8
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(x M€ ) 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Nettoresultaat 14,7 22,8

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen (excl. LUMC) 32,2 29,7

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC) -1,0 -1,6

31,2 28,1

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,1 0,0

Vorderingen 13,9 -0,3

Effecten -1,9 -0,9

Kortlopende schulden -4,5 42,9

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 7,6 41,7

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 53,5 92,6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -38,0 -44,5

Desinvesteringen materiële vaste activa 0,1 8,6

(Des)investeringen in deelnemingen -0,8 0,2

Mutaties leningen -7,5 -1,7

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -46,2 -37,4

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 0,0 7,7

Aflossing langlopende schulden -2,3 -0,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2,3 7,2

Mutatie liquide middelen 5,0 62,4

Beginstand liquide middelen 149,1 86,7

Mutatie 5,0 62,4

Eindstand liquide middelen 154,1 149,1
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1 Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan 5 procent van het geconsolideerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen
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[ 80 ] de jaarrekening opgenomen overzicht ‘Verbonden partijen’ is te
zien 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 facul-
teit een jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur. In de
geconsolideerde jaarrekening zijn conform RJ 660.603 de baten
en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het
LUMC verwerkt. Hierbij zijn met ingang van 2013 de lasten van
de met de bijdrage van de universiteit gefinancierde taken gelijk
aan de door het College van Bestuur toegekende bijdrage. De lasten
van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten worden verdeeld
over de kostencategorieën naar rato van het aandeel in de totale
lasten van het LUMC. De vergelijkende cijfers 2012 zijn overeen-
komstig aangepast. De baten en lasten van de door derden gefi-
nancierde onderzoeksprojecten zijn gebaseerd op de door het
LUMC gevoerde financiële administratie voor deze projecten. In
de overeenkomst tussen LUMC en 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 gepre-
senteerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening. 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 geconsoli-
deerde balans is opgenomen.

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 opgeno-
men tegen nominale waarde.

Afgeleide in contracten besloten derivaten
Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de Uni-
versiteit Leiden niet afgescheiden van het basiscontract en apart
verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd.

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 1.8 b. In de WHW is aangegeven dat de Univer-
siteit Leiden 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 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de in de regeling aangegeven afwijkende
bepalingen. In het bijzonder wordt verwezen naar de richtlijnen
400, 640 en 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

RJ 660 is specifiek bedoeld voor onderwijsinstellingen. In RJ 660

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

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van
de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en 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 uitgeoe-
fend. Op deze gronden zijn, naast de universiteit zelf, de volgende
rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening:
■ Libertatis Ergo Holding BV (LEH BV) en de daaraan verbon-

den deelnemingen;
■ Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden (in de beheer-

stichting zijn 25 stichtingen opgenomen).

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 afzon-
derlijk tot uitdrukking is gebracht.

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de geza-
menlijke betekenis te verwaarlozen is1, blijft achterwege. In het in
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[ 81 ]tingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden ze gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-
methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsver-
liezen. Uitzondering hierop betreffen de hierna beschreven (afge-
leide) 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 afge-
leide 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 verantwoor-
ding in de staat van baten en lasten, wordt de met het afgeleide
instrument samenhangende winst of met het afgeleide instrument
samenhangende verlies in de staat van baten en lasten verwerkt.

Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voor-
waarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht of
wanneer de universiteit niet langer kiest voor hedge accounting
wordt deze 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 opgeno-
men totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de trans-
acties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumu-
latieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de staat
van baten en lasten.

De Universiteit Leiden documenteert de hedge-relaties en toetst
periodiek de effectiviteit ervan door vast te stellen dat geen sprake

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van
de Universiteit Leiden vereisen de bepaling van de reële waarde
van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen.
Ten behoeve van waarderings- en informatieverschaffingsdoelein-
den is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald.
Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangs-
punten 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.

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 ver-
wachte 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 aflos-
singen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rente-
voet voor vergelijkbare leningen ultimo 2013.

Activa
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-
schijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opge-
nomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een 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 jaarre-
kening luiden in miljoenen euro’s (M€), tenzij anders vermeld.

De opstelling van de jaarrekening vereist van het management oor-
delen, 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 daadwerke-
lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schat-



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 gel-
dende 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 gesal-
deerd 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 simul-
taan 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.

Voorbereidingskosten worden, conform RJ212.303, geactiveerd
voor zover sprake is van kosten die noodzakelijk zijn voor de rea-
lisatie van het actief (bijvoorbeeld tekeningen, vergunningen) tot
aan de ingebruikneming. Kosten die worden gemaakt ten behoeve
van de besluitvorming over de realisatie van het actief komen niet
voor activering in aanmerking (bijvoorbeeld: studies en verken-
ningen).

Investeringssubsidies worden gesaldeerd met de investeringen in
het betreffende actief. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de sub-

sidie (deels) wordt teruggevorderd gedurende de levensduur van
het actief, dan wordt deze latente verplichting onder de niet uit
de balans blijkende verplichtingen verantwoord.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aan-
schafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economi-
sche 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 honderd procent afgeschreven.

Computerapparatuur en software wordt geactiveerd voor zover
sprake is van aanschaffingen boven de 2.500 euro. De afschrijvings-
duur bedraagt vier jaar. Concernbrede informatiesystemen (onder
meer het financiële en het studenteninformatiesysteem) worden
afgeschreven in tien jaar.

Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven voor gebieds-
ontwikkeling 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.
Indien sprake is van uitgifte van de gronden in erfpacht, worden
de geactiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven over dezelfde
termijn als de duur van de erfpachtovereenkomst. De geacti-
veerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe kosten van de
ontwikkeling en de toeslagen voor indirecte ontwikkelingskosten.

Aan vastgoedprojecten in uitvoering wordt bouwrente toegere-
kend. Aan de projecten die onderdeel uitmaken van de grondex-
ploitatie wordt geen rente toegerekend; deze projecten worden
geacht gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de grond-
exploitatie zelf. Voor de waardering van de gebouwen wordt de
componentenmethode toegepast.

Bij uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht worden de toe-
komstige erfpachttermijnen in één keer als bate verantwoord en
de geactiveerde ontwikkelingskosten ten laste van het resultaat
gebracht. Conform richtlijn 212.506a van de Raad voor de Jaar-
verslaggeving vindt geen saldering van baten en lasten plaats.
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Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvings-
percentages:

Soort Actief Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen

■ Algemeen 0%

■ Uitgaven aanleg sportterreinen 10%

■ Overige terreinvoorzieningen 3,33%

Gebouwen2

■ Casco 1,67%

■ Afbouw 3,33%

■ Inbouwpakket 6,67%

■ Technische installaties 6,67%

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

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

Groot onderhoud Uitgaven > k€ 140 worden geactiveerd, 
tenzij geen sprake is van levensduurver-
lenging.
Uitgaven < k€ 140 worden niet geacti-
veerd, tenzij sprake is van levensduurver-
lenging.

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 staat
van baten en lasten 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 nettover-

mogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde wor-
den de waarderingsgrondslagen van de Universiteit Leiden gehan-
teerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant staat voor
de schulden van de betreffende deelneming, wordt een voorzie-
ning gevormd. Deze wordt primair ten laste van de vorderingen
op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voor-
zieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming
geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de
organisatie ten behoeve van deze deelneming.

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

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

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De Universiteit Leiden beoordeelt op elke balansdatum of een finan-
cieel actief of een groep van financiële activa bijzondere waarde-
vermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële
activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd,
wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzon-
dere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde
van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de staat van
baten en lasten verwerkt.

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

Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggeno-
men indien de afname van de waardevermindering verband houdt
met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het
bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamor-
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2 Voor gebouwen in eigendom van het LUMC wordt de door het LUMC gehanteerde methode gevolgd. 
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[ 84 ] Liquide middelen
Hieronder vallen kasgelden, direct opeisbare deposito’s bij de
bank, banktegoeden, en ontvangen cheques en wissels die ter
vrije besteding zijn.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestem-
mingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De alge-
mene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan
van het College van Bestuur of de faculteitsbesturen. Indien een
beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aange-
bracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aan-
geduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedings-
mogelijkheid door derden is aangebracht, wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. Binnen de bestemmingsreser-
ves en het bestemmingsfonds wordt onderscheid aangebracht
tussen publieke en private middelen.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aan-
deel van derden in de nettovermogenswaarde, zo veel mogelijk
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de Uni-
versiteit Leiden.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer 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 verplich-

ting uitstroom van middelen nodig is.

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

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen
tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opge-
nomen tegen contante waarde; bij de berekening hiervan wordt
ervan uitgegaan dat het renteniveau per 31 december van het
boekjaar, waarmee de berekening van de contante waarde is
gedaan, gelijk is aan de te verwachten indexering van de perso-
neelslasten de komende jaren.

tiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou
zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het terug-
genomen verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.
De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruik-
making van een voorziening wegens oninbaarheid.

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

Vorderingen
Handelsdebiteuren, financial lease-vorderingen met een looptijd
korter dan één jaar, overige vorderingen en vorderingen op min-
derheidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voor-
ziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting in de para-
graaf Financiële instrumenten.

Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie OCW
toegepaste korting op de rijksbijdrage. Deze zogenoemde ‘kaskor-
ting’ betreft het deel van de rijksbijdrage dat pas in het volgende
kalenderjaar wordt uitbetaald. Verder heeft het ministerie van OCW
in 2009 en 2010 compensatie toegezegd voor de invoering van de
bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze compen-
satie wordt in de periode 2011–2021 via de rijksbijdrage uitbetaald.

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

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



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

De Universiteit Leiden is eigenaar van verschillende terreinen in
Leiden en Oegstgeest en ontwikkelt diverse percelen ten behoeve
van verkoop of uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachtter-
mijnen 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 erfpacht wordt de afkoop-
som 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 (waar-
onder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake
van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedra-
gen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het
nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten
gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de
besteding.

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

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensi-
oenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds ver-
schuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een ver-
plichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde pre-
mies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlo-
pende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toe-
komst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds
en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwik-
keling van die verplichtingen uitstroom van middelen zal plaats-
vinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan wor-
den 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 werkne-
mers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting
van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

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

De Universiteit Leiden heeft een pensioenregeling die is onder-
gebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (hierna te noe-
men ABP) en die te karakteriseren is als zogeheten toegezegd-pen-
sioenregeling waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte
van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de werkne-
mer gedurende dit dienstverband. Aangezien het ABP een
bedrijfstakpensioenfonds is dat niet in staat is de voor een toege-
zegd-pensioenregeling benodigde gegevens aan te leveren, wordt
de regeling behandeld als een toegezegde-bijdrageregeling. Hier-
bij worden de door de werkgever verschuldigde pensioenlasten in
het resultaat verantwoord. De per balansdatum nog niet betaalde
bijdragen worden als verplichtingen opgenomen.

Niet uit de balans blijkende activa
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. Daar-
naast heeft de Universiteit Leiden ook rechten die voortvloeien uit
contracten zoals huurcontracten, detachering van personeel en
intellectuele rechten.
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[ 86 ] Gelden die worden ontvangen ten behoeve van door derden uit
te voeren werkzaamheden worden niet als bate verantwoord,
maar als schuld aan derden op de balans opgevoerd. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake bij projecten waarvoor de Universiteit Leiden
penvoerder is. De bedoelde bijdragen worden wel als bate verant-
woord wanneer sprake is van economisch voordeel en risico voor
de Universiteit Leiden.

Overige baten
‘Overige baten’ omvat de opbrengst van de verkoop van goede-
ren en de levering van diensten aan derden, exclusief de over de
omzet geheven belastingen en verleende kortingen.
Legaten, giften en andere betalingen aan de universiteit om-niet
worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate onder de
post ‘Overige baten’.

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

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het ver-
slagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplich-
tingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzienin-
gen.

Het grondstoffenverbruik en de overige elementen van de bedrijfs-
kosten worden berekend op basis van historische kosten. De
afschrijvingen op duurzame bedrijfsmiddelen bedragen een vast
percentage van de verkrijgingswaarde van het betreffende bedrijfs-
middel. 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, waarbij de voor-
en nadelen verbonden aan het eigendom van de duurzame bedrijfs-
middelen nagenoeg geheel voor rekening van de verhuurder
komen, worden lineair over de leaseperiode in de kosten verant-
woord.

Financieringskosten
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opgenomen die
samenhangen met het aantrekken van vreemd vermogen. Het effect

Grondslagen baten en lasten

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

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
De rijksbijdrage uit hoofde van de basisbekostiging wordt in het
jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als
baten in de staat van baten en lasten. Voor zover middelen die als
onderdeel van de basisbekostiging zijn toegekend met een speci-
fieke doelstelling niet worden besteed, worden deze verwerkt als
bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen.
Overige subsidies en overheidsbijdragen worden behandeld als
weergegeven onder ‘Baten werk in opdracht van derden’.

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

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

Resultaten, inclusief eventueel medegefinancierde delen uit de eer-
stegeldstroom, worden ten gunste of ten laste van de staat van baten
en lasten gebracht in de periode van gereedkomen van (een afge-
rond deel van) een project. Onder de werken voor derden wor-
den tevens de opbrengsten van niet-wettelijke onderwijsactivitei-
ten opgenomen.

Vooruit ontvangen financiering van tweede- en derdegeldstroom-
projecten wordt als overlopende passiva onder de kortlopende
schulden op de balans gepresenteerd. Voorgefinancierde lasten wor-
den als overlopende activa onder de vorderingen op de balans opge-
nomen. Overeengekomen toekomstige inspanningen ten behoeve
van onderzoeksprojecten worden aan de betreffende jaren toege-
rekend. Eventuele negatieve resultaatverwachtingen van lopende
onderzoeksprojecten worden in de staat van baten en lasten ver-
werkt op het moment waarop deze verliezen inzichtelijk worden.
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[ 87 ]

Presentatiewijziging 2012 consolidatie LUMC 

Jaarrekening Opstelling Wijzigingen
2012 2012 in vergelijkende

jaarrekening cijfers 2012
2013

Baten 513,9 513,9 –

Personeelslasten 319,5 320,2 0,7 

Salarissen 241,5 242,1 0,6 

Sociale lasten 14,0 14,0 0,0 

Pensioenpremies 32,8 32,9 0,1 

Dotaties personele voorzieningen 3,4 3,4 0,0 

Personeel niet in loondienst 24,3 24,3 0,0 

Overige personeelskosten 5,8 5,8 0,0 

Uitkeringen -2,3 -2,3 –

van de rente-instrumenten wordt hierna mede verantwoord.
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden
naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossings-
premies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperi-
oden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening ver-
schuldigde 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.

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 omreken-
koersen voor de betreffende periodes.

Presentatiewijzigingen in de jaarrekening 2013

Consolidatie LUMC
In de jaarrekening 2013 is de presentatie van de baten en lasten van
de onderwijs- en onderzoekstaken van de faculteit Geneeskunde
(LUMC) gewijzigd. De lasten verbonden aan de met de universi-
taire bijdrage bekostigde activiteiten zijn met ingang van 2013 gelijk
aan de verstrekte universitaire subsidie. De vergelijkende cijfers
2012 zijn overeenkomstig als volgt aangepast:

Afschrijvingen 34,7 34,8 0,1 

Materiële vaste activa 34,7 34,8 0,1 

Huisvestingslasten 39,6 39,7 0,1 

Huur 7,7 7,7 0,0 

Verzekeringen 0,8 0,8 0,0 

Onderhoud 9,2 9,2 0,0 

Energie en water 8,1 8,1 0,0 

Schoonmaakkosten 4,6 4,6 0,0 

Heffingen 3,2 3,2 0,0 

Overige 6,0 6,1 0,1 

Overige lasten 94,4 94,7 0,3 

Administratie en beheerslasten 9,9 10,0 0,1 

Inventaris, apparatuur en leer- 11,8 11,8 0,0
middelen 

Dotaties overige voorzieningen 0,0 0,0 0,0 

Overige lasten 72,7 72,9 0,2 

Saldo baten en lasten 25,7 24,5 -1,2 

Financiële baten en lasten -2,2 -2,2 0,0 

Deelnemingen -0,2 -0,2 0,0 

Resultaat 23,3 22,1 -1,2 

Aandeel resultaat derden -0,5 0,7 1,2 

Nettoresultaat 22,8 22,8 0,0 
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De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 324 (prijspeil
2013), de verzekerde waarde van de gebouwen en inventaris
bedraagt M€ 1.208 (ultimo 2013).

Inventaris en apparatuur
In 2013 is voor M€ 12,9 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in inbouw van labo-
ratoria. De desinvesteringen bedragen M€ 12,6 waarvan M€ 10,7
reeds was afgeschreven; het betreft hier voornamelijk inventaris
bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en netwerk-
apparatuur bij het ICT Shared Service Centre. De netto desinveste-
ring is verantwoord onder de afschrijvingslasten.

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2013 is voor een bedrag van M€ 23,5 geïnvesteerd in gebouwen.
M€ 11,0 is besteed aan de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen (Bèta Campus), waarvan de uitvoe-
ring in 2013 is gestart. In 2013 is voorts geïnvesteerd in een nieuw
kassencomplex voor de Hortus botanicus (M€ 2,4). De desinveste-
ringen bedragen M€ 1,7, waarvan reeds M€ 1,6 was afgeschreven.
Het saldo van deze desinvestering is verantwoord onder de afschrij-
vingslasten.

Toelichting op de geconsolideerde balans 

1.1 Materiële vaste activa 

(x M€ ) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen en Inventaris en Gebouwen in Grondexploitatie Totaal

terreinen apparatuur uitvoering

Stand per 1 januari 2013

Aanschafprijs t/m 2012 527,6 112,3 15,9 13,4 669,2

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 341,4 86,4 0,0 0,7 428,5

Boekwaarde 186,2 25,9 15,9 12,7 240,7

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 15,2 12,9 8,3 1,6 38,0

Desinvesteringen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Afschrijvingen (excl. LUMC) 17,8 14,2 0,0 0,2 32,2

Saldo -2,6 -1,3 8,3 1,3 5,7

Stand per 31 december 2013

Aanschafprijs t/m 2013 541,2 112,4 24,2 14,9 692,7

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 357,6 87,9 0,0 0,9 446,4

Boekwaarde 183,6 24,5 24,2 14,0 246,3

Voor de gehanteerde afschrijvingscriteria: zie de grondslagen

Transitoria: bijdrage studenten/deelnemers/cursisten
Onder de kortlopende vorderingen werden tot en met 2012 de in
het volgende boekjaar van studenten ‘te ontvangen collegegelden’
voor het lopende collegejaar opgenomen. Tevens werd het corres-
ponderende bedrag opgenomen als ‘vooruitbetaald’ onder de

kortlopende schulden. Met ingang van 2013 komt het opnemen
van een vordering en de corresponderende kortlopende schuld te
vervallen. De vergelijkende cijfers 2012 zijn overeenkomstig aan-
gepast. De vorderingen en kortlopende schulden zijn verlaagd met
M€ 15,1.
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[ 89 ]Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In 2013 is daartoe M€ 1,6 geïnvesteerd. Deze kosten
worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de
looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten zijn ver-
antwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens
gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van
het resultaat.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de oprich-

ting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks aan-
gevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De universiteit
beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties,
waaronder de collectie van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. 

De bijzondere collecties kunnen worden onderverdeeld in een aan-
tal 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 ze van-
wege hun aard en functie niet vervangbaar zijn.

1.2 Financiële vaste activa

(x M€ ) Mutaties 2013

Stand 31-12-2012 Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand 31-12-2013

1.2.1 Deelnemingen 1,3 0,8 0,0 0,0 2,1

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 2,8 3,8 6,6

1.2.3 Overige leningen u/g 4,5 3,7 8,2

Totaal 8,6 8,3 0,0 0,0 16,9 

Mutaties 2013

1.2.1 Deelnemingen Stand 31-12-2012 Mutaties bij Mutaties af Resultaat Stand 31-12-2013

BioGeneration Ventures BV 1,1 1,1

Biogeneration Capital Fund II CV 0,2 0,3 0,5

ROM Zuidvleugel BV 0,5 0,5

Totaal 1,3 0,8 2,1

In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stich-
ting Biopartner voor de financiering van een tweede incubator-
gebouw voor in totaal M€ 1,8. De lening aan Biopartner is in 2013

verder verhoogd met M€ 0,6. In 2013 is er een hypothecaire lening
van M€ 2,4 verstrekt aan het Centre voor Human Drug Research
(CHDR) in verband met de financiering van de nieuwbouw van
het CHDR. Verder is een vordering opgenomen van M€ 0,8 op
de Stichting Biopartner vanwege de door de stichting de komende
45 jaar te betalen erfpachtcanon.

Het grootste deel van het onder de overige leningen gepresenteerde
bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC. In 2003 is

bij de overdracht van de activa en passiva van de faculteit Genees-
kunde aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen de
activa en passiva na een periode van dertig jaar wordt betaald aan
de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4 pro-
cent in rekening gebracht.

De toename van de overige langlopende leningen met M€ 3,7 is
het gevolg van twee in 2013 aan Green College Court verstrekte
leningen van M€ 1,7 respectievelijk M€ 2,0. De leningen zijn
verstrekt in verband met de met Green College Court gesloten over-
eenkomsten inzake de huur van de huisvesting op het Anna van
Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen in de komende tien
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1.4 Vorderingen

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.4.1 Debiteuren 10,7 10,4

1.4.2 OCW 11,0 13,0

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 0,2 0,6

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,4 0,5

1.4.4.2 Overige 1,6 9,9

2,0 10,4

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 17,1 20,6

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,1

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,4 0,0

17,5 20,7

1.4.7 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,1 0,0

41,3 55,1

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1 0,0 0,1

Onttrekking 0,1

Dotatie 0,1 0,0

0,1 0,0

1.3 Voorraden

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,8 0,9

Totaal 0,8 0,9 

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

die bij de verschillende eenheden van de universiteit in het maga-
zijn zijn opgenomen.

jaar op naar M€ 20,0. Aan het einde van de huurperiode van 20

jaar wordt het bedrag door Green College Court afgelost, of kan
het besteed worden aan het in de oorspronkelijke staat herstellen
van het gebouw.

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft
de universiteit verstrekt in relatie tot het belang voor onderwijs-,
onderzoeks- of valorisatieactiviteiten, en vallen derhalve niet
onder de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.
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1.5 Effecten

(x M€ ) 1.5.1 1.5.2
Obligaties Aandelen Totaal

Stand per 1 januari 10,4 5,3 15,7

Aankopen 4,7 6,1 10,8

Verkopen 3,6 5,9 9,5

Koersverschillen -0,3 0,9 0,6

Stand per 31 december 11,2 6,4 17,6

1.6 Liquide middelen

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.6.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.6.2 Banken 27,0 82,0

1.6.3 Deposito’s 127,0 67,0

Totaal 154,1 149,1

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo
2013 M€ 154,1. Deze zijn geheel ter vrije beschikking van de uni-
versiteit. De toename van het saldo ten opzichte van 2012 laat zich
onder meer verklaren door het positieve resultaat over 2013 (M€
14,7).

De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaci-
liteit van M€ 100. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in
de vorm van een langlopende lening van M€ 30 opgenomen.
Ultimo 2013 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit
bij de BNG M€ 70.

Het saldo van de vorderingen is gedaald naar M€ 41,3 (2012: M€
55,1). De vordering op OCW betreft de compensatie voor het
mislopen van bekostiging als gevolg van de invoering van de
bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze vorde-
ring is door de jaarlijkse aflossing door OCW afgenomen naar M€
11,0. De afname van de post ‘Overige vorderingen’ wordt veroor-

zaakt door een ultimo 2012 openstaande incasso van collegegel-
den van M€ 2,6 en een ultimo 2012 openstaande vordering van
M€ 5,2 op de Belastingdienst door de bereikte overeenstemming
over de verrekening van btw op indirecte kosten over de periode
2008-2012.
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Het groepsvermogen neemt door het positieve resultaat van M€
14,7 toe tot een bedrag van M€ 177,8.

Het groepsvermogen is opgebouwd uit:
■ De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en de facul-

teiten zijn begrepen. De algemene reserve is in 2013 door het posi-
tieve resultaat en de bestemming daarvan toegenomen met M€
9,9.

■ Een drietal bestemmingsreserves (publiek) voor de tot en met
het boekjaar door het College van Bestuur gereserveerde en toe-
gekende middelen voor de profileringsgebieden, onderwijsin-
tensivering en profilering & zwaartepuntvorming, voor zover
deze nog niet besteed zijn. Aan deze reserves wordt M€ 4 toe-
gevoegd. Deze middelen worden in volgende jaren door de
betreffende eenheden ingezet. De reserve Vernieuwingsfonds
komt te vervallen in verband met de gewijzigde systematiek bij
het ter beschikking stellen van de middelen.

■ Een bestemmingsfonds (privaat) waarin het eigen vermogen van
de Beheerstichting Fondsen is opgenomen. Gezien de herkomst
(deze middelen zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) wor-
den deze middelen als privaat vermogen gepresenteerd. Aan dit
bestemmingsfonds wordt M€ 1,8 toegevoegd door het positieve
resultaat van de Beheerstichting, waardoor het bestemmings-
fonds ultimo 2013 een bedrag van M€ 18,3 omvat.

■ Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden ver-
kocht belang van 33% in een deelneming van LEH BV wordt
weergegeven (M€ 0,3).

2.1 Groepsvermogen

(x M€ ) Stand 31-12-2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2013

2.1.1 Algemene reserve 140,8 9,8 0,1 150,7

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 ■ Vernieuwingsfonds 1,0 -0,4 -0,6 0,0

2.1.2.2 ■ Profileringsgebieden 4,5 1,0 0,5 6,0

2.1.2.3 ■ Onderwijsintensivering 0,4 0,4

2.1.2.4 ■ Profilering & zwaartepuntvorming 2,1 2,1

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat)

■ Beheerstichting Fondsen 16,5 1,8 18,3

2.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,3

Totaal 163,1 14,7 0,0 177,8
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2.2 Voorzieningen

(x M€ ) Mutaties 2013 Verdeling saldi

Stand Dotaties Onttrekking Vrijval Stand
31-12-2012 31-12-2013 < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen 11,9 2,9 3,4 2,9 8,5 2,4 6,1

2.2.1.2 Voorziening Pemba 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen 1,0 0,1 1,1 0,0 1,1

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

2.2.1.5 Reorganisatie FWN 0,1 0,1 0,1 0,0

2.2.1.6 Reorganisatie IBL 1,9 0,2 1,7 0,3 1,4

2.2.1.7 Reorganisatie CML 0,3 0,3 0,1 0,2

2.2.1.8 Reorganisatie FGW 2,5 0,8 1,7 0,2 1,5

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

2.2.1.10 Reorganisatie UB 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

2.2.1.12 Reorganisatie FGW LIRS 0,0 2,6 2,6 0,5 2,1

2.2.1.13 Reorganisatie UBL 1,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4

2.2.1.14 Opheffen inst. Turkije 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2

2.2.1.15 Reorganisatie LAKtheater 0,6 0,2 0,1 0,7 0,2 0,5

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR 0,6 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1

2.2.1.17 Opheffing inst. Levant 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Totaal 21,4 7,0 5,5 3,5 19,4 5,1 14,3

2.2.2 Overige voorzieningen

2.2.2.1 Verlieslatende contracten 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

2.2.2.2 Asbestverwijdering 11,6 2,0 0,7 12,9 2,0 10,9

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden 2,8 0,1 2,7 0,0 2,7

2.2.2.4 Garantiestelling DUWO 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Totaal 14,6 2,0 0,9 0,1 15,6 2,0 13,6

Totaal 36,0 9,0 6,4 3,6 35,0 7,1 27,9

De voorzieningen zijn met M€ 1,0 afgenomen naar een bedrag
van M€ 35,0. In 2013 is een nieuwe voorziening getroffen voor de
kosten van de opheffing van de buitenlandse instituten in Turkije
(M€ 0,4). Er is een reorganisatievoorziening getroffen van M€ 2,6

in verband met het opheffen van Leiden Instituut voor Religiestu-
dies (LIRS). Daarnaast is aan de asbestvoorziening M€ 2,0 gedo-
teerd, ten behoeve van extra advieskosten en saneringen.



Personele voorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtin-
gen voor de in de komende jaren door de Universiteit Leiden te
betalen wachtgelden. Met verwijzing naar artikel 72a van de WW
zijn overheidswerkgevers wettelijk verantwoordelijk voor re-inte-
gratie van werkloze ex-medewerkers. Het beleid van de Univer-
siteit Leiden bevat begeleiding van de medewerkers indien beëin-
diging van de aanstelling aan de orde komt. Deze begeleiding betreft
voorlichting over de rechten en plichten tijdens een (boven)wet-
telijke werkloosheidsuitkering, loopbaanadvies en het aanbieden
van mogelijke outplacementtrajecten met als doel het uitgangs-
punt werk-naar-werk te optimaliseren. Van de door de uitvoerings-
instellingen 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 2013 heeft een vrijval plaatsgevonden van
M€ 2,9 op ultimo 2013 geraamde verplichtingen . Voor de toekom-
stige uitkering van nieuwe instroom in het wachtgeld is een dota-
tie van M€ 2,9 gepleegd. Per saldo is de voorziening met M€ 3,4
afgenomen.

Voorziening Pemba (eigenrisicodragerschap WAO)
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste vier
jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In 2013 heeft een
vrijval van M€ 0,3 plaatsgevonden als gevolg van een netto uit-
stroom uit de voorziening. De uitkeringen bedroegen in deze
periode M€ 0,1.

Jubileumgratificaties
De voorziening omvat de contante waarde van de toekomstige jubi-
leumgratificaties van het personeelsbestand per ultimo 2013.

Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren (RGUS)
Van de medewerkers die gebruikmaken van de seniorenregeling
RGUS (waar tot eind 2004 een beroep op kon worden gedaan) is
vastgesteld wat de kosten van de afkoopsom en de vijfprocents-
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 61 jaren en twee
maanden of 62 jaren en drie maanden. In 2013 is M€ 0,1 aan de
voorziening onttrokken voor het afkopen van pensioenverplich-
tingen en het uitkeren van aanvullingen.

Reorganisatie faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
De voorziening is getroffen in verband met in 2002 en 2003 door-
gevoerde reorganisaties. De voorziening wordt ingezet voor de dek-
king van de kosten wegens afkoopsommen in verband met pen-
sioenbreuk, kosten wegens de aanvulling FPU en salarisbetalingen.

Reorganisatie Instituut Biologie Leiden
In 2008 heeft de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen beslo-
ten een reorganisatie door te voeren bij het Instituut Biologie
Leiden. De reorganisatie had als doel de kosten in overeenstem-
ming te brengen met de door het instituut gegenereerde inkom-
sten uit de eerste-, tweede- en derdegeldstroom. Deze voorziening
is getroffen voor de beoogde uitstroom van medewerkers. In 2013

is een bedrag van M€ 0,2 aan de voorziening onttrokken.

Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is ingebed als insti-
tuut in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De reor-
ganisatie had als doel het instituut als een financieel gezond
onderdeel van de faculteit in te bedden. Deze voorziening is
getroffen voor de beoogde uitstroom van medewerkers.

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 het College van Bestuur ter beschikking stelde.
Door de afnemende studentenaantallen en een aanpassing van de
‘nullast’ was een herstructurering noodzakelijk. In 2008 is de
Faculteit der Letteren opgegaan in de nieuwe faculteit Geesteswe-
tenschappen (FGW). In 2013 is een bedrag van M€ 0,8 aan de voor-
ziening onttrokken.

Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Kunsten
De faculteit is in 2009 opgeheven en taken op het gebied der kun-
sten zijn ondergebracht in een instituut van de faculteit Geestes-
wetenschappen. Hierbij werd de inhoudelijke taakstelling van het
instituut beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reorga-
nisatie was om de taken van de nieuwe organisatie in te vullen en
de financiering in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
taakstelling.

Reorganisatie Universiteitsbibliotheek
In 2007 werd een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteits-
bibliotheek werd omgevormd van een intern naar een extern
gerichte dienst die relevante diensten levert ter ondersteuning van
onderwijs en onderzoek. De organisatie van de Universiteitsbibli-ja

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 u

n
iv

e
r

s
it

e
it

 l
e

id
e

n
 2

0
13

[ 94 ]



ziening is in 2013 M€ 0,1 onttrokken. Tevens is een bedrag van M€
0,1 vrijgevallen.

Opheffing instituten in de Levant
In 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot stopzetting van
de subsidie aan de instituten in de Levant (Libanon, Syrië en Jor-
danië). In 2013 is M€ 0,1 gedoteerd aan de voorziening en M€ 0,1
onttrokken.

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
2013 een bedrag van M€ 0,1 onttrokken.

Asbestverwijdering
In 2009 en 2012 zijn voorzieningen getroffen voor het verwijde-
ren van asbest in het Pieter de la Courtgebouw en in gebouwen
die in de komende jaren gesloopt gaan worden. In 2013 is M€ 2,0
aan deze voorziening toegevoegd ten behoeve van asbestverwij-
dering, vanwege extra voorziene advies- en saneringskosten. In 2013

is een bedrag onttrokken voor de kosten van asbestverwijdering
van M€ 0,7.

Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financi-
ele nadelen voor de Universiteit Leiden die voortvloeien uit samen-
werkingsverbanden.

Garantiestelling DUWO
De Universiteit Leiden heeft zich in 2005 garant gesteld voor het
tekort dat mogelijk zal ontstaan bij de exploitatie van de studen-
tenwoningen aan het Rijnfront (gemeente Oegstgeest) door huis-
vestingsvereniging DUWO. Aangezien de exploitatie van deze
woningen in 2013 beëindigd is, zonder dat er tekorten zijn ont-
staan, kon het restant van deze voorziening eind 2013 vrijvallen.

otheek diende optimaal geschikt gemaakt te worden om haar
faciliterende rol adequaat te kunnen vervullen.

Uitstroombeleid Faculteit der Letteren
In 2004 is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Lette-
ren, waarbij de formatie met gebruikmaking van de bestaande uit-
stroomregeling werd teruggebracht naar het gewenste niveau. In
2013 is M€ 0,2 aan deze voorziening onttrokken en M€ 0,3 gedo-
teerd.

Reorganisatie Leiden Instituut voor Religiestudies
In 2013 werd besloten tot het opheffen van het Leiden Instituut
voor Religiestudies (LIRS). Voor de salarissen, wachtgeldlasten en
herplaatsingskosten van de medewerkers is in 2013 een voorzie-
ning getroffen van M€ 2,6.

Reorganisatie universiteitsbibliotheken
In 2008 is besloten tot centralisatie van de bibliotheekfunctie van
de Universiteit Leiden. Dit leidde tot het ontstaan van de nieuwe
eenheid Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In vervolg
hierop is in 2010 bij de UBL een reorganisatie uitgevoerd. Aan de
voorziening is in 2013 M€ 0,2 onttrokken en is een bedrag van M€
0,2 vrijgevallen.

Reorganisatie instituten Turkije
In 2013 heeft de minister van OCW besloten de subsidie voor de
instituten in Istanbul en Ankara te stoppen met ingang van 2015.
Het College van Bestuur heeft daarop besloten deze instituten op
te heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten
van de betrokken medewerkers is in 2013 een voorziening getrof-
fen van M€ 0,4.

Reorganisatie LAKtheater
In 2011 werd besloten tot een reorganisatie van het LAKtheater,
samenhangend met het besluit een deel van de taken van het the-
ater op te heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaat-
singskosten van de medewerkers werd in 2011 een voorziening
getroffen van M€ 1,5. In 2013 heeft een dotatie plaatsgevonden van
M€ 0,2 en een onttrekking van M€ 0,1.

Reorganisatie LACDR
In 2011 werd besloten tot een beperking van de taakstelling van
de afdeling Medische Farmacologie van het Leiden Amsterdam (nu
Academic) Centre for Drug Research tot gebieden die behoren tot
de Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede in relatie tot de nega-
tieve resultaten van het instituut in voorgaande jaren. Aan de voor- ja

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 u

n
iv

e
r

s
it

e
it

 l
e

id
e

n
 2

0
13

[ 95 ]



2.3 Langlopende schulden

(x M€ ) Stand Mutaties 2013 Stand Looptijd Resterende Percentage
31-12-2012 31-12-2013 > 1 jaar looptijd

Aangegane Aflossingen/ EUR > 5 jaar EUR
leningen vrijval

2.3.1 Bank Nederlandse Gem. 30,0 30,0 30,0 4,805% 

2.3.2 Renteswap 7,2 1,8 5,4 5,4 4,647%

2.3.3 Erfpachten 26,9 0,5 26,4 0,3 26,1

Totaal 64,1 0,0 2,3 61,8 0,3 61,5 

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€ 100.
Hiervan is in 2007 M€ 30 opgenomen als vastrentende lening met
een termijn van 25 jaar. De lening moet op 1 oktober 2032 geheel
zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de ver-
strekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien
de solvabiliteitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van 20 pro-
cent (enkelvoudig). Ultimo 2013 bedroeg de solvabiliteitsratio
enkelvoudig 34,8 procent (2012: 32,3 procent).

Voor een volgend deel van dit krediet (M€ 25,5) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit instrument
ruilt (swap) vanaf oktober 2009 t/m oktober 2029 de variabele rente
op het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast ren-
tepercentage (4,647 procent). Van de kredietfaciliteit is in het ver-

leden tijdelijk gebruik gemaakt, maar door de verbeterde liqui-
diteit is dat op dit moment niet nodig. Gegeven de omvang van
de huidige liquide middelen en onzekerheid in de toekomstige
omvang van de rijksbijdragen en de baten van derden, is het
opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis
van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving vindt waardering
plaats tegen marktwaarde (M€ 5,4 negatief).

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfsmatige acti-
viteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en
het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uit-
gegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het
algemeen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de uni-
versiteit een bedrag ineens. Dit bedrag valt gedurende de looptijd
van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€ 0,5 in 2013).
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2.4 Kortlopende schulden

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

2.4.1 Crediteuren 25,2 22,7

2.4.2 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.2.1 Loonheffing 9,8 7,9

2.4.2.2 Omzetbelasting -0,3 0,4

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen 1,6 2,1

11,1 10,4

2.4.3 Schulden pensioenen 3,4 3,1

2.4.4 Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden 16,7 14,4

2.4.4.2 Vooruitontvangen termijnen 88,9 110,3

2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW 2,5 2,1

2.4.4.4 Vooruitontvangen investeringssubsidies 3,2 3,6

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen 20,7 18,2

2.4.4.6 Overige posten 30,7 22,1

162,7 170,7

Totaal 202,4 206,9 

De kortlopende schulden zijn afgenomen met M€ 4,5. Het meren-
deel van deze schulden heeft een looptijd korter dan één jaar; circa
M€ 1,0 van de vooruit ontvangen subsidies OCW is bestemd
voor activiteiten die doorlopen in 2014.

De post vooruit ontvangen termijnen heeft betrekking op ontvan-
gen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de sub-
sidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De daling
(M€ 21,4) wordt voor een groot deel veroorzaakt door mutaties
in het voorschot van IMI (EU) voor het consortium EU2CLID
waarvan de Universiteit Leiden de managing entity is. De reste-
rende stijging heeft betrekking op ontvangen voorschotten.

De stijging met M€ 8,6 van de overige overlopende passiva naar
M€ 30,7 heeft voornamelijk betrekking op de overname van het
penvoerderschap van NOVA, onderzoeksschool voor astrono-
mie. De liquide middelen van NOVA zijn onder deze post verant-
woord.
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Verantwoording ontvangen doelsubsidies OCW
Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is

(x M€ ) Toewijzing Bedrag van Kosten De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform
de t/m de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar en afgerond

Subsidie tweede graden BEK/BPR-2012/60486M 0,202 0,202 J

Samenwerking Australian University BVH/BHO-2006/210472 M 12-12-2006 0,225 0,207 J

BVH/BHO-2013/540985 28-08-2013

Totaal 0,427 0,409

Subsidies aflopend per ultimo verslagjaar
Situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar

(x M€ ) Toewijzing Bedrag van Ontvangen Totale Te verrekenen
de t/m kosten ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar

Vernieuwing promotietrajecten HO/BL/05/49472 30-10-2005 0,655 0,655 0,637 0,018 

Nederlands Instituut in Turkije BVH/BHO-2006/210472 M 12-12-2006 2,982 2,982 0

HO&S/103028 24-02-2009

HO&S/BL/161576 28-10-2009

OND/ODV-2014/3428 M 29-01-2014

Nationaal Herbarium BEK/BPR-2012/64813 U 15-10-2012 1,141 1,141 1,141 0,000

Totaal 4,778 4,778 1,778 0,018
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Situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar

(x M€ ) Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen Kosten Totale Saldo
de 31-12-2012 in in kosten 31-12-2013

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar verslagjaar 31-12-2013

Islamitische theologie BVH/BHO-2006/1116680 M 07-07-2006 2,360 1,035 0,035 1,360 1,000

BVH/BHO-2007/47296 U 20-04-2007

Universe Awareness Programma BVH/BHO-2007-123103 M 24-09-2007 0,375 0,063 0,037 0,349 0,026

Cherpa HO&S/BL/54269 25-09-2008 0,720 0,134 0,039 0,625 0,095

HO&S/BL/240487 01-11-2010

HO&S/CBV/324601 31-08-2011

Siriusprogramma OND/ODB-09/69856 M 31-07-2009 3,838 -0,237 0,878 0,599 3,028 0,042

Excellentie voor de klas OND/ODB-10-47830 M 18-06-2010 0,525 0,169 0,133 0,489 0,036

ISIS OND/ODB-20/47882 U 17-06-2010 3,000 0,351 0,650 0,610 1,709 0,391

Sirius, groeien in leiderschap OND/ODB-10/90846 U 18-11-2010 0,774 0,079 0,151 0,213 0,417 0,017

Meer academici voor de klas OND/ODB-12/76642 U 14-12-2012 0,286 0,143 0,143 0,017 0,017 0,269

Omgaan met verschillen OND/ODB-13/14406U 18-04-2013 0,300 0,150 0,037 0,037 0,113

Begeleiding Startende Leraren MUO/2013/62505 M 19-12-2013 1,600 0,460 0,460

Professionele leergemeenschappen: MUO/2013/54374 U 03-12-2013 0,200 0,000 0,000
Differentiatie en opbrengstgericht 
werken bij Engels op TTO scholen
(PLG 2013 13)

Professionele leergemeenschappen: MUO/2013/54365 U 02-12-2013 0,200 0,000 0,000
Jonge Spoorzoekers (PLG 2013 16)

Totaal 14,178 1,737 2,432 1,720 8,031 2,448

Totale schuld OCW (situatie 1 en 2) 2,438

De saldi per 31-12-2012 zijn voor de programma’s Sirius en Sirius,

groeien in leiderschap herzien.



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.

■ De Universiteit Leiden is diverse (licentie)overeenkomsten aan-
gegaan voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd mate-
riaal. Daarnaast heeft de universiteit (software)licenties in
bruikleen gegeven aan derden.

■ De Universiteit Leiden is diverse dienstverleningscontracten
aangegaan waarbij capaciteit ter beschikking wordt gesteld aan
de universiteit.

■ De Universiteit Leiden is huurcontracten aangegaan met der-
den, voornamelijk ten behoeve van de huisvesting van buiten-
landse studenten.

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

■ In december 2011 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 Den Haag. De universiteit huurt
met ingang van 2013 voor een periode van twintig jaar onder-
wijsruimte alsmede studentenkamers. Aangezien de univer-
siteit niet voornemens is het gebouw te kopen na twintig jaar
en het nog in het geheel niet zeker is dat de universiteit het
gebouw na deze termijn zal huren, en voor het overige ook vol-
daan wordt aan de desbetreffende voorwaarden, is deze huur
volgens de universiteit te beschouwen als een operational lease.
Naast de huur die de universiteit in de twintigjaarsperiode gaat
betalen, is vanwege eisen die de Bank Nederlandse Gemeenten
als financier heeft gesteld aan de investeerder, een overeen-
komst aangegaan waarbij de universiteit twee achtergestelde
leningen (oplopend tot een bedrag van M€ 20,0) verstrekt aan
de investeerder in het gebouw. Tevens staat de universiteit borg
voor de aan de financier verstrekte hypotheek (ultimo 2013 een
bedrag van M€ 43,3).

■ In 2006 ging LEH BV de verplichting aan om M€ 2,0 te stor-
ten in de deelneming Bio Generation Ventures BV. Hiervan is
ultimo 2013 M€ 1,6 gestort. Per 31 december 2013 resteert een
stortingsplicht van M€ 0,4. In 2011 is de verplichting aangegaan
om M€ 1,0 te storten in de deelneming BioGeneration Capi-
tal Fund II CV. Hiervan is ultimo 2013 M€ 0,4 gestort. Per 31

december 2013 resteert een stortingsplicht van M€ 0,6.

■ De Universiteit Leiden voert de personeelsadministratie van ver-
bonden partijen. De betreffende personeelsleden hebben hier-
door een vordering op de universiteit ter grootte van de opge-
bouwde vakantiegelden en rechten op jubileumuitkeringen.
Omdat de universiteit deze vorderingen kan verhalen op de
betrokken verbonden partijen zijn deze verplichtingen niet in
de balans van de universiteit opgenomen.

■ De Universiteit Leiden voert diverse meerjarige projecten uit voor
subsidiegevers. Daarbij is in sommige gevallen sprake van een
eigen bijdrage van de universiteit, de zogenoemde matching. Deze
matching wordt voldaan vanuit de onderzoeksmiddelen in de
rijksbijdrage van OCW (eerstegeldstroom) en wordt ten laste
gebracht van het jaar waarin de Universiteit Leiden de betref-
fende prestaties levert. De toekomstige matchingverplichtingen
worden derhalve niet als verplichting opgenomen in de balans
van de universiteit.

■ In 2013 is een huurovereenkomst aangegaan waarmee vanaf 2016

voor 20 jaar kantoor- en onderwijsruimte wordt gehuurd in het
Wijnhaven Complex te Den Haag.
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[ 101 ]Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 

3.1 Rijksbijdrage OCW

(x M€) 2013 2012

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 355,4 347,3

3.1.2 Totaal overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 3,3 5,0

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 0,2 0,4

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 67,4 66,7

Totaal 291,5 286,0

De rijksbijdrage en overige subsidies van OCW bedroegen in
2013, na aftrek van de rijksbijdrage voor de academische werkplaats-
functie van het LUMC, M€ 291,5. De groei van de rijksbijdrage

wordt voornamelijk verklaard door een eenmalige toekenning van
OCW.

3.2 Collegelden

(x M€) 2013 2012

3.2 Collegegelden

3.2.1 Wettelijke collegegelden 35,0 30,9

3.2.2 Instellingscollegegelden EER* 6,2 6,0

3.2.2 Instellingscollegegelden niet-EER 3,2 2,1

Totaal 44,4 39,0

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

De groei van de baten uit collegegelden met M€ 5,4 is het gevolg
van een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het
reguliere of instellingscollegegeld betaalt.



3.3 Baten werk in opdracht derden

(x M€ ) 2013 2012

3.3.1 Contractonderwijs 7,4 7,6

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties* 25,2 24,7

3.3.2.2 Nationale overheden 6,2 8,6

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW) 69,5 66,4

3.3.2.4 KNAW 0,6 0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 30,9 28,0

3.3.2.6 Bedrijven 22,7 19,9

Totaal Contractonderzoek 155,1 148,3

Totaal 162,5 155,9

* Waaronder de EU en de ERC (European Research Council), zie pag. 125.

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. Deze baten laten
een stijging zien van M€ 6,6 ten opzichte van 2012.

3.4 Overige baten

(x M€ ) 2013 2012

3.4.1 Verhuur 8,4 7,5

3.4.2 Detachering personeel 1,8 1,6

3.4.3 Schenking en sponsoring 2,4 0,6

3.4.4 Overige 16,9 23,3

Totaal 29,5 33,0 

De afname in de overige baten bedraagt M€ 3,5. Deze afname wordt
voornamelijk veroorzaakt door de verwerking in 2012 van de
opbrengst van de afspraak met de Belastingdienst over de btw op
de indirecte kosten over de periode 2008-2012 die de Universiteit
Leiden mag verrekenen (M€ 6,1).

Onder de post ‘Overige’ vallen onder meer de omzet van LEH BV
na consolidatie (M€ 4,8), lidmaatschaps- en entreegelden (M€ 2,2,

onder andere sportkaart en Hortus botanicus), cateringopbreng-
sten (M€ 4,0) en, opbrengst octrooien en licenties (M€ 1,2).
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4.1 Personele lasten

(x M€ ) 2013 2012

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

4.1.1.1 Lonen en salarissen 251,8 242,1

4.1.1.2 Sociale lasten 15,3 14,0

4.1.1.3 Pensioenpremies 36,1 32,9

303,2 289,0

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 3,5 3,4

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 26,4 24,3

4.1.2.3 Overige 9,7 5,8

39,6 33,5

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,6 2,3

Totaal 341,2 320,2

De personele lasten zijn in 2013 met M€ 21,0 toegenomen naar
M€ 341,2. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door
een stijging van het aantal medewerkers.

De toename van de overige personele lasten met M€ 6,1 wordt voor
een groot deel verklaard uit een toename van de schuld vakan-
tiedagen. Tevens is M€ 1,4 betaald aan de fiscus in verband met
een afrekening van de eindloonheffing.

Bezetting ultimo 2013

fte’s 31-12-2013 fte’s 31-12-2012

WP 3.278,2 3.135,9

OBP 1.865,6 1.834,2

Totaal 5.143,8 4.970,1

Bovenstaande bezetting is die van de Universiteit Leiden ultimo
2013, inclusief de onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het

LUMC (ultimo 2013: 1.570,7 fte, ultimo 2012: 1.577,0 fte). Exclu-
sief het LUMC is de bezetting gestegen met 180,0 fte (zie tabel).
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Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Wet Normering Topinkomens is het verplicht
de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het College van

Bestuur en van de Raad van Toezicht, alsmede van voormalige top-
functionarissen te vermelden.

Naam Dienstverband Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkering
dienst- (x €) vaste en beloning wegens

verband variabele betaalbaar beëindiging 
in fte onkosten- op termijn1 van het 

vergoedingen (x €) dienstverband

Aanvang Einde
(x €) (x €)

Bestuurders

C.J.J.M. Stolker 09-02-2013 100% 166.679 21.687

H.W. te Beest 01-09-2005 100% 174.334 31.430

S.E. Buitendijk 01-09-2011 100% 165.734 29.911

P.F. v.d. Heijden2 01-02-2007 09-02-2013 100% 123.263 31.158

630.010 114.186

Toezichthouders3

A.H.E.M. Wellink 01-01-2013 04

C.J.M. Schuyt 01-01-2013 9.076

M. Sijmons 01-01-2013 9.076

A.G.Z. Kemna 01-01-2013 01-04-2013 04

R.W.P. Reibestein 01-01-2013 01-11-2013 04

E.E.A.M. van Welie 01-07-2013 4.538

C.M.L Hijmans v.d. Bergh 01-12-2013 0

22.690

1 Werkgeversdeel.
2 P.F. v.d. Heijden (oud-voorzitter CvB en rectror magnificus) is v.a. 09-02-2013 werkzaam als hoogleraar bij de universiteit. Op grond van de regelgeving is zijn jaarsala-

ris opgenomen in de tabel.
3 Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij de universiteit maar krijgen een vergoeding.
4 De leden Wellink, Kemna en Reibestein hebben afgezien van een vergoeding.

Bezetting ultimo 2013, exclusief LUMC

fte’s 31-12-2013 fte’s 31-12-2012

WP 1.938,0 1.799,9

OBP 1.635,1 1.593,2

Totaal 3.573,1 3.393,1

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel op pagina 126 (bezet-
ting ultimo 2013 ‘enkelvoudig’) betreft de fte’s werkzaam bij LEH
en de 100%-deelnemingen.
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Declaraties bestuurders
In onderstaande tabel worden weergegeven de door de leden van
het College van Bestuur gedeclareerde bedragen, overeenkomstig
het door de staatssecretaris voorgeschreven format. Onder decla-

raties verstaat de staatssecretaris ‘vergoedingen voor gemaakte
kosten of geleverde diensten’ die door de individuele bestuurders
zelf zijn gedeclareerd bij de instelling.

(x €) C.J.J.M. Stolker H.W. te Beest P.F. v.d. Heijden S.E. Buitendijk Totaal

Representatiekosten 374 145 519 1.038

Reiskosten binnenland 226 361 267 854 

Reiskosten buitenland 1.839 174 2.234 4.247 

Overige kosten 454 100 554 

Totaal 2.893 506 693 2.601 6.693 

(x €) C.J.J.M. Stolker H.W. te Beest P.F. v.d. Heijden S.E. Buitendijk Totaal 

Representatiekosten1 2.981 2.867 257 2.400 8.505

Reiskosten binnenland2 11.134 17.318 9.078 8.804 46.334 

Reiskosten buitenland 4.227 4.267 532 12.190 21.216 

Overige kosten3 2.260 1.712 114 4.141 8.227 

Totaal 20.602 26.164 9.981 27.535 84.282 

1 De representatiekosten bestaan grotendeels uit vaste onkostenvergoedingen voor collegeleden. 
2 Reiskosten binnenland betreffen voor 27.805 € de kosten van de dienstauto van de (oud-)voorzitter van het College van Bestuur, die ook werd gebruikt door de andere

leden van het College. Deze kosten zijn vanaf 9 februari tot 1 mei (einde leasecontract) verdeeld over de collegeleden. De kosten tot 9 februari staan vermeld onder P.F.
v.d. Heijden.

3 Overige kosten zijn inclusief kosten voor mobiele telefoons.

4.2 Afschrijvingen

(x M€ ) 2013 2012

4.2.1 Gebouwen 17,8 20,2

4.2.2 Inventaris en apparatuur 18,1 14,4

4.2.3 Vastgoedontwikkeling 0,1 0,2

Totaal 36,0 34,8 

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 bezol-
diging. Belangrijk onderdeel van deze kosten zijn reis- en verblijf-
kosten binnenland, reis- en verblijfkosten buitenland, represen-

tatiekosten, 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 aan individuele bestuursleden.

Wetenschappelijke apparatuur ten laste van tweedegeldstroom-
subsidies wordt bij aanschaf geheel afgeschreven.



4.4.3. Specificatie post overige

(x M€ ) 2013 2012

4.4.3.1 Reis- en verblijfskosten 8,6 9,5 

4.4.3.2 Telefoon-, porti- en vrachtkosten 2,0 1,9

4.4.3.3 Collectievorming 4,1 4,8

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 8,1 8,0

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting 2,7 2,9

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,2 1,0

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden 20,0 20,9

4.4.3.8 Representatie 3,2 2,6
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[ 106 ]

4.4 Overige lasten

(x M€ ) 2013 2012

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 11,2 10,0

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 11,9 11,8

4.4.3 Overige 73,9 72,9

Totaal 97,0 94,7

4.3 Huisvestingslasten

(x M€ ) 2013 2012

4.3.1 Huur 8,6 7,7

4.3.2 Verzekeringen 0,8 0,8

4.3.3 Onderhoud 9,7 9,2

4.3.4 Energie en water 7,7 8,1

4.3.5 Schoonmaakkosten 6,4 4,6

4.3.6 Heffingen 2,8 3,2

4.3.7 Overige voorzieningen 1,9 5,1

4.3.8 Gebiedsontwikkeling 0,0 -0,4 

4.3.9 Overige 0,1 1,4

Totaal 38,0 39,7 

De huisvestingslasten zijn gedaald met M€ 1,7 naar M€ 38,0. In
2013 heeft een additionele dotatie aan de asbestvoorziening plaats-

gevonden van M€ 2,0 (2012: M€ 5,8). Daarentegen vond een
vrijval plaats bij de voorziening DUWO (M€ 0,1).



De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de in de
rijksbijdrage opgenomen en door OCW geoormerkte middelen
ten behoeve van het Afrika Studie Centrum en het Nederlands Insti-
tuut voor het Nabije Oosten.

De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB (M€
2,2) en vergoedingen aan fellows (M€ 1,3).

5 Financiële baten en lasten

(x M€ ) 2013 2012 

5.1 Rentebaten 2,0 1,3

5.2 Waardeveranderingen effecten 0,6 0,8

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,3 0,5

5.4 Rentelasten -1,5 -5,3

5.5 Toegerekende bouwrente aan investeringen 1,0 0,5

Totaal 2,4 -2,2

Het saldo van de financiële baten en lasten is gestegen van M€ 2,2
negatief in 2012 naar M€ 2,4 positief in 2013. Met ingang van 2011

wordt de interest rate swap gewaardeerd tegen de grondslag kost-
prijs of lagere marktwaarde. In 2013 is de marktwaarde van de swap
gestegen van M€ 7,2 negatief naar M€ 5,4 negatief.

In verband met de afgesloten lening, bestemd voor de bouwacti-
viteiten, wordt bouwrente toegerekend aan de onderhanden wer-
ken. In 2013 is daarvoor een rentepercentage van 4,7 procent
gehanteerd.
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[ 107 ]4.4.3.9 Catering 1,8 1,7

4.4.3.10 Advieskosten 0,6 0,6

4.4.3.11 Accountantskosten 0,2 0,2

4.4.3.12 Subsidies 15,0 13,6

4.4.3.13 Voorzieningen -0,1 -3,1

4.4.3.14 Diversen 6,5 8,3

Totaal 73,9 72,9
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Enkelvoudige Jaarrekening
Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 246,3 240,6 

1.2 Financiële vaste activa 28,5 20,5

274,8 261,1

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,8 0,9

1.4 Vorderingen 40,2 55,1

1.5 Liquide middelen 141,3 136,3

182,3 192,3

Totaal 457,1 453,4

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 159,2 146,3

2.2 Voorzieningen 35,0 36,0

2.3 Langlopende schulden 61,8 64,1

2.4 Kortlopende schulden 201,1 207,0

Totaal 457,1 453,4
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 291,5 286,0 286,0

3.2 Collegegelden 44,4 38,9 39,0

3.3 Baten werk in opdracht van derden 82,9 79,8 80,6

3.4 Overige baten 25,3 28,8 28,1

Totaal baten 444,1 433,5 433,7

Lasten

4.1 Personeelslasten 250,1 247,7 231,3

4.2 Afschrijvingen 32,1 27,2 29,6

4.3 Huisvestingslasten 34,0 34,7 35,7

4.4 Overige lasten 117,6 120,4 111,6

Totaal lasten 433,8 430,0 408,2

Saldo baten en Lasten 10,3 3,5 25,5

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

Resultaat 12,3 2,5 22,6 

6 Resultaat deelnemingen 0,6 0,1 -0,7 

Nettoresultaat 12,9 2,6 21,9 



[ 110 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Kasstroomoverzicht

(x M€ ) 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 12,9 21,9

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 32,2 29,6

Mutaties voorzieningen -1,0 -1,6

31,2 28,0

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,1 0,0

Vorderingen 14,9 -1,9

Kortlopende schulden -5,9 44,1

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 9,1 42,2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 53,2 92,1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -38,0 -44,5

Desinvesteringen materiële vaste activa 0,1 8,6

(Des)investeringen in deelnemingen -0,5 0,6

Mutaties leningen -7,5 -1,7

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -45,9 -37,0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 0,0 7,7

Aflossing langlopende schulden -2,3 -0,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2,3 7,2

Mutatie liquide middelen 5,0 62,3

Beginstand liquide middelen 136,3 74,0

Mutatie 5,0 62,3

Eindstand liquide middelen 141,3 136,3
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Toelichting op de enkelvoudige balans 

1.1 Materiële vaste activa

(x M€ ) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen en Inventaris en Gebouwen in Grondexploitatie Totaal

terreinen apparatuur uitvoering

Stand per 1 januari 2013

Aanschafprijs t/m 2013 527,6 112,2 15,9 13,4 669,1

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 341,5 86,3 0,0 0,7 428,5

Boekwaarde 186,1 25,9 15,9 12,7 240,6

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 15,2 12,9 8,3 1,6 38,0

Desinvesteringen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Afschrijvingen (excl. LUMC) 17,8 14,2 0,0 0,2 32,2

Saldo -2,6 -1,3 8,3 1,3 5,7

Stand per 31 december 2013

Aanschafprijs t/m 2013 541,2 112,4 24,2 15,0 692,8

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 357,7 87,9 0,0 0,9 446,5

Boekwaarde 183,5 24,5 24,2 14,1 246,3

In 2013 is voor een bedrag van M€ 38,0 geïnvesteerd (2012 M€ 30,3).
De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het afronden van
de investeringen in de UBL (bibliotheken, M€ 3,6), het USC
(sportcentrum, M€ 3,0) en de tropische kassen van de Hortus bota-
nicus (M€ 2,4).

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2013 is voor een bedrag van M€ 23,5 geïnvesteerd in gebouwen.
Hieronder vallen onder meer de bouw van de Bèta Campus (M€
11,0) die nog volop gaande is en het kassencomplex van de Hor-
tus botanicus (M€ 2,4). De desinvesteringen bedragen M€ 1,7,

waarvan reeds M€ 1,6 was afgeschreven. Het saldo van deze des-
investering is verantwoord onder de afschrijvingslasten.

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 324 (prijspeil
2013), de verzekerde waarde van de gebouwen en inventaris
bedraagt M€ 1.208 (ultimo 2013).

Inventaris en apparatuur
In 2013 is voor M€ 12,9 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in inbouw van labo-
ratoria. De desinvesteringen bedragen M€ 12,6, waarvan M€ 10,7

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen
Zie de grondslagen opgenomen bij de geconsolideerde jaarreke-
ning. In de enkelvoudige jaarrekening zijn de faculteiten en exper-
tisecentra opgenomen, 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 ove-
rige lasten.
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reeds was afgeschreven, het betreft hier voornamelijk inventaris
bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en netwerk-
apparatuur bij het ICT Shared Service Centre. De netto desinveste-
ring is verantwoord onder de afschrijvingslasten.

Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In 2013 is daartoe M€ 1,6 geïnvesteerd. Deze kosten
worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de
looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten zijn ver-
antwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens
gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van
het resultaat.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de oprich-
ting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks aan-
gevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De Leidse univer-
siteit beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties,
waaronder de collectie van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. De bijzondere collecties kunnen worden onderver-
deeld in een aantal domeinen: westerse handschriften & archie-
ven, oude drukken, prenten, tekeningen & iconografie, foto’s &
fotografica, kaarten & atlassen en Oosterse & Aziatische collec-
ties. De waarde van de bijzondere collecties is niet opgenomen in
de balans omdat ze vanwege hun aard en functie niet vervangbaar
zijn.

1.2 Financiële vaste activa

(x M€ )
Stand

Mutaties 2013
Stand

31-12-2012 Mutaties bij Mutaties af Resultaat 31-12-2013

1.2.1 Deelnemingen 13,2 0,0 0,5 13,7 

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 2,8 3,8 6,6 

1.2.3 Overige leningen u/g 4,5 3,7 8,2

Totaal 20,5 7,5 0,0 0,5 28,5 

In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stich-
ting Biopartner voor de financiering van een tweede incubator-
gebouw voor in totaal M€ 1,8. De lening aan Stichting Biopart-
ner is in 2013 met M€ 0,6 verhoogd. In 2013 is er een hypothecaire
lening van M€ 2,4 verstrekt aan het Centre for Human Drug
Research (CHDR) in verband met de financiering van de nieuw-
bouw van het CHDR. Verder is een vordering opgenomen van M€
0,8 op de Stichting Biopartner vanwege de door de stichting
komende 45 jaar te betalen erfpachtcanon.

Het grootste deel van het onder de overige leningen gepresenteerde
bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC. In 2003 is
bij de overdracht van de activa en passiva van de faculteit Genees-
kunde aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen de
activa en passiva na een periode van dertig jaar wordt betaald aan
de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4 pro-
cent in rekening gebracht.

De toename van de overige langlopende leningen met M€ 3,7 is
het gevolg van twee in 2013 aan Green College Court verstrekte
leningen van M€ 1,7 respectievelijk M€ 2,0. De leningen zijn
verstrekt in verband met de met Green College Court gesloten over-
eenkomsten inzake de huur van de huisvesting op het Anna van
Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen in de komende tien
jaar op naar M€ 20,0. Aan het einde van de huurperiode van twin-
tig jaar wordt het bedrag door Green College Court afgelost, of
kan het besteed worden aan het in de oorspronkelijke staat her-
stellen van het gebouw.

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft
de universiteit verstrekt in relatie tot het belang voor onderwijs-,
onderzoeks- of valorisatieactiviteiten, en vallen derhalve niet
onder de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.
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1.2.1 Deelnemingen

(x M€ )
Stand

Mutaties 2013
Stand

31-12-2012 Mutaties bij Mutaties af Resultaat 31-12-2013

LEH BV 13,2 0,5 13,7

Totaal 13,2 0,0 0,0 0,5 13,7

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen

(x M€ ) Mutaties 2013
Resterende

Stand Stand looptijd in
31-12-2012 Mutaties bij Mutaties af 31-12-2013 jaren %

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling 0,4 0,4 7 0

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling 0,2 0,2 13 0

Stichting Biopartner 0,4 0,0 0,4 3 0

Stichting Biopartner 0,0 0,8 0,8 45 0

Stichting Biopartner 1,8 0,6 2,4 4 5

Stichting CHDR 0,0 2,4 2,4 4 3,05

Totaal 2,8 3,8 0,0 6,6

1.2.3 Overige leningen u/g

(x M€ ) Mutaties 2013
Resterende

Stand Verstrekte Stand looptijd in 
31-12-2012 leningen Aflossingen 31-12-2013 jaren %

LUMC 4,4 4,4 19 4 

Green College Court 0,0 3,7 3,7 20 4,5 

Overige 0,1 0,1 

Totaal 4,5 3,7 0,0 8,2
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Verbonden partijen

Meerderheidsdeelneming (BV)

(x M€ ) Juridische Statutaire Code Eigen Exploi- Omzet Verklaring Consoli- Deel-
vorm zetel activiteit vermogen tatiesaldo 2013 artikel 2:403 datie name

Naam 31-12-13 2013 ja/nee ja/nee

Libertatis Ergo Holding BV BV Leiden 4 13,7 -0,6 9,8 nee ja 100%

Totaal 13,7 -0,6 9,8

Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV

(x M€ ) Juridische Statutaire Code Eigen Exploi- Omzet Verklaring Consoli- Deel-
vorm zetel activiteit vermogen tatiesaldo 2013 artikel 2:403 datie name

Naam 31-12-13 2013 ja/nee ja/nee

Archeologisch Onderzoek Leiden BV Leiden 2 0,7 0,0 2,0 nee ja 100%

Centrum voor Wetenschaps- en BV Leiden 2 1,3 0,1 1,0 nee ja 100%
Technologie Studies

Jobmotion BV Leiden 4 1,9 0,9 5,9 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 BV Leiden 1 0,2 -0,1 0,5 nee ja 100%
Organisatie

Totaal 5,3 0,9 9,4

Toelichting codes activiteit:
1 = contractonderwijs
2 = contractonderzoek
3 = onroerende zaken
4 = overig
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(x M€ ) Juridische Statutaire Code Eigen Exploi- Omzet Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit Vermogen tatiesaldo 2012 artikel 2:403 datie

Naam 31-12-12 2012 ja/nee ja/nee

Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden* Stichting Leiden 4 18,3 1,8 1,7 Nee Ja

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave Stichting Leiden 3 6,7 0,5 1,1 Nee Nee

Sacklerstichting 1 Stichting Leiden 4 2,4 -0,1 0,1 Nee Nee

Sacklerstichting 2 Stichting Leiden 4 2,1 0,0 0,1 Nee Nee

Stichting Praesidium Libertatis Stichting Leiden 4 0,4 0,1 0,2 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 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 univ. Stichting Leiden 4 0,1 0,0 0,0 Nee Nee

Beheerstichting Theologische Fondsen Stichting Leiden 4 0,1 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting prof.dr. C.J. Gorter Stichting Leiden 4 0,2 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Internationaal Instituut Lucht- en Ruimterecht Stichting Leiden 4 Nee Nee

Stichting Anglo-Amerikaans Recht Stichting Leiden 4 0,2 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting China aan de Universiteit Leiden Stichting Leiden 4 0,3 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Europa Instituut Stichting Leiden 4 0,5 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting prof.dr. A.E.J. Modderman Stichting Leiden 4 0,1 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Project Office Islam Research Programme Stichting Leiden 4 0,0 0,0 0,0 Nee Nee

Totaal 32,6 2,3 3,2

* Betreft cijfers 2013.

Verbonden partijen met beslissende zeggenschap
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Overige verbonden partijen

Juridische Statutaire Code
Naam vorm zetel activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research Stichting Leiden 2

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation Stichting Leiden 4

Stichting Campagne voor Leiden Stichting Leiden 4

Stichting Leiden – Bioscience Park Foundation Stichting Leiden 4

Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum Stichting Leiden 4

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling Stichting Leiden 4

Stichting Valk Stichting Leiden 4

Stichting ‘de Goeje’ Stichting Leiden 4

Stichting Bachiene Stichting Leiden 4

Stichting Culturele betrekkingen met China* Stichting Leiden 4

Stichting Biotechnische Studies Delft-Leiden Stichting Leiden 4

Stichting Leiden Congresstad Stichting Leiden 4

Stichting C.A. van Eijck Bibliotheek Stichting Leiden 4

Stichting Havinga Fonds Stichting Leiden 4

Stichting Hulsewé-Wasniewski Stichting Leiden 4

Stichting Instituut voor Immigratierecht Stichting Leiden 4

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

Stichting E.M. Meijers-Fonds Stichting Leiden 4

Stichting Octavie Siegenbeek van Heukelom Stichting Leiden 4

Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen Stichting Leiden 4

Stichting Teeuw Fonds Stichting Leiden 4

Stichting Professor Thorbecke Stichting Leiden 4

Stichting Museumgroep Leiden Stichting Leiden 4

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

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,8 0,9

Totaal 0,8 0,9

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

die bij de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden in het
magazijn zijn opgenomen.

1.4 Vorderingen

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.4.1 Debiteuren 10,4 11,2

1.4.2 OCW 11,0 13,0

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 0,2 0,6

1.4.4.1 Personeel 0,4 0,5

1.4.4.2 Overige 1,6 9,9

1.4.4 Overige vorderingen 2,0 10,4

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 16,3 19,8

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,1

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,4 0,0

16,7 19,9

1.4.7 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,1 0,0

40,2 55,1

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1 0,0 0,1

Onttrekking 0,0 0,1

Dotatie 0,1 0,0

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,1 0,0

Het saldo van de vorderingen is gedaald naar M€ 40,2 (2012: M€
55,1). De vordering op OCW betreft de compensatie voor gemiste
bekostiging bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in
de periode 2003-2008 (M€ 11,0). De post vooruitbetaalde kosten

heeft betrekking op kosten gemaakt voor projecten in uitvoering,
welke nog niet in rekening zijn gebracht bij de opdracht- of sub-
sidiegever.



1.5 Liquide middelen

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

1.5.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.5.2 Banken 14,2 69,2

1.5.3 Deposito’s 127,0 67,0

Totaal 141,3 136,3

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo
2013 M€ 141,3. Deze zijn geheel ter vrije beschikking van de uni-
versiteit. De toename van het saldo ten opzichte van 2012 laat zich
verklaren door het positieve resultaat over 2013.

De liquiditeit van de Universiteit Leiden wordt verder gewaarborgd
door een bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten
kredietfaciliteit van M€ 100. Een deel van deze kredietfaciliteit is
in 2007 in de vorm van een langlopende lening van M€ 30 opge-
nomen. Ultimo 2013 bedraagt de resterende ruimte op de krediet-
faciliteit bij de BNG M€ 70.

2.1 Eigen vermogen

(x M€ ) Stand 31-12-2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2013

2.1.1. Algemene reserve 140,8 9,8 0,1 150,7

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek):

2.1.2.1 ■ Vernieuwingsfonds 1,0 -0,4 -0,6 0,0

2.1.2.2 ■ Profileringsgebieden 4,5 1,0 0,5 6,0

2.1.2.3 ■ Onderwijsintensivering 0,4 0,4

2.1.2.4 ■ Profilering & zwaartepuntvorming 2,1 2,1

Totaal 146,3 12,9 0,0 159,2

Het eigen vermogen nam door het positieve resultaat van M€ 12,9
toe tot een bedrag van M€ 159,2.
Het eigen vermogen is opgebouwd uit:
■ De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en de facul-

teiten zijn begrepen. De algemene reserve is in 2013 door het posi-
tieve resultaat en de bestemming daarvan toegenomen met M€
9,9.

■ Een drietal bestemmingsreserves (publiek) voor de tot en met
het boekjaar door het College van Bestuur gereserveerde en toe-
gekende middelen voor de profileringsgebieden in het onder-
zoek, onderwijsintensivering en profilering & zwaartepuntvor-
ming, voor zover deze nog niet besteed zijn. Aan deze reserves
wordt M€ 4 toegevoegd. Deze middelen worden in volgende
jaren door de betreffende eenheden ingezet. De reserve Vernieuw-
ingsfonds komt te vervallen in verband met de gewijzigde syste-
matiek bij het ter beschikking stellen van de middelen.
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Verschil ten opzichte van groepsvermogen

(x M€ ) Stand 31-12-2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2013

Eigen vermogen enkelvoudig 146,3 12,9 159,2

Bestemmingsfonds (privaat):

Beheerstichting Fondsen 16,5 1,8 18,3

Minderheidsbelang derden 0,3 0,3

Totaal 163,1 14,7 0,0 177,8
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2.2 Voorzieningen

(x M€ )
Stand

Mutaties 2013
Stand

Verdeling saldi op 31-12-2013

31-12-2012 Dotaties Onttrekkingen Vrijval 31-12-2013 < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen 11,9 2,9 3,4 2,9 8,5 2,4 6,1

2.2.1.2 Voorziening Pemba 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen 1,0 0,1 0,0 1,1 0,0 1,1

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

2.2.1.5 Reorganisatie FWN 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

2.2.1.6 Reorganisatie IBL 1,9 0,2 1,7 0,3 1,4

2.2.1.7 Reorganisatie CML 0,3 0,0 0,3 0,1 0,2

2.2.1.8 Reorganisatie FGW 2,5 0,0 0,8 1,7 0,2 1,5

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

2.2.1.10 Reorganisatie UB 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

2.2.1.12 Reorganisatie FGW LIRS 0,0 2,6 0,0 2,6 0,5 2,1

2.2.1.13 Reorganisatie UBL 1,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4

2.2.1.14 Opheffen inst Turkije 0,0 0,4 0,0 0,4 0,2 0,2

2.2.1.15 Reorganisatie LAKtheater 0,6 0,2 0,1 0,7 0,2 0,5

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR 0,6 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1

2.2.1.17 Opheffing inst. Levant 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Totaal 21,4 7,0 5,5 3,5 19,4 5,1 14,3

2.2.2 Overige voorzieningen

2.2.2.1 Verlieslatende contracten 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

2.2.2.2 Asbestverwijdering 11,6 2,0 0,7 12,9 2,0 10,9

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden 2,8 0,1 2,7 0,0 2,7

2.2.2.4 Garantiestelling DUWO 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Totaal 14,6 2,0 0,9 0,1 15,6 2,0 13,6

Totaal 36,0 9,0 6,4 3,6 35,0 7,1 27,9
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De voorzieningen zijn met M€ 1,0 afgenomen naar een bedrag
van M€ 35,0 In 2013 is een nieuwe voorziening getroffen voor de
kosten van de opheffing van de buitenlandse instituten in Turkije
(M€ 0,4). Er is een reorganisatievoorziening getroffen van M€ 2,6
in verband met het opheffen van het Leiden Instituut voor Reli-

giestudies (LIRS). Daarnaast is aan de asbestvoorziening M€ 2,0
gedoteerd, ten behoeve van extra advieskosten en saneringen.

Voor een toelichting op de verschillende voorzieningen wordt ver-
wezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
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2.3 Langlopende schulden

(x M€ ) Mutaties 2013
Resterende

Stand Aangegane Aflossingen/ Stand Looptijd looptijd 
31-12-2012 leningen vrijval 31-12-2013 > 1 jaar > 5 jaar Percentage

2.3.1 Bank Nederlandse Gem. 30,0 30,0 30,0 4,805%

2.3.2 Renteswap 7,2 1,8 5,4 5,4 4,647%

2.3.3 Erfpachten 26,9 0,5 26,4 0,3 26,1

Totaal 64,1 0,0 2,3 61,8 0,3 61,5

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€ 100.
Hiervan is in 2007 M€ 30 opgenomen als vastrentende lening met
een termijn van 25 jaar. De lening moet op 1 oktober 2032 geheel
zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de ver-
strekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien
de solvabiliteitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van 20 pro-
cent (enkelvoudig). Ultimo 2013 bedroeg de solvabiliteitsratio
enkelvoudig 34,8 procent (2012: 32,3 procent).

Voor een volgend deel van dit krediet (M€ 25,5) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit instrument
ruilt (swap) vanaf oktober 2009 t/m oktober 2029 de variabele rente
op het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast ren-
tepercentage (4,647 procent). Van de kredietfaciliteit is in het ver-

leden tijdelijk gebruik gemaakt, maar door de verbeterde liqui-
diteit is dat op dit moment niet nodig. Gegeven de omvang van
de huidige liquide middelen en onzekerheid in de toekomstige
omvang van de rijksbijdragen en de baten van derden is het opne-
men van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving vindt waardering plaats
tegen marktwaarde (M€ 5,4 negatief).

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfsmatige acti-
viteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en
het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uit-
gegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het
algemeen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de uni-
versiteit een bedrag ineens. Dit bedrag valt gedurende de looptijd
van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€ 0,5 in 2013).



2.4 Kortlopende schulden

(x M€ ) 31-12-2013 31-12-2012

2.4.1 Crediteuren 25,1 22,8

2.4.2 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.2.1 Loonheffing 9,6 7,7

2.4.2.2 Omzetbelasting -0,4 0,3

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen 1,6 2,1

10,8 10,1

2.4.3 Schulden pensioenen 3,4 3,1

2.4.4 Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden 16,7 14,4

2.4.4.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies 3,2 3,6

2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW 2,7 2,1

2.4.4.4 Vooruitontvangen termijnen 88,8 110,3

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen 20,4 17,9

2.4.4.6 Overige posten 30,0 22,7

161,8 171,0

Totaal 201,1 207,0

De kortlopende schulden zijn afgenomen met M€ 6,0. Het meren-
deel van deze kortlopende schulden heeft een looptijd korter dan
één jaar; circa M€ 1,0 van de vooruit ontvangen subsidies OCW
is bestemd voor activiteiten die doorlopen in 2014.

De post ‘Vooruit ontvangen termijnen’ heeft betrekking op ont-
vangen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de sub-
sidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De afname
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitbetaling van een
voorschot van IMI (EU) voor een eind 2012 ontvangen bedrag voor
het consortium EU2CLID.

De stijging van de overige overlopende passiva van M€ 22,7 naar
M€ 30,0 heeft voornamelijk betrekking op de overname van het
penvoerderschap van NOVA, onderzoeksschool voor astrono-
mie, waarvan het banksaldo ad. M€ 12,5 op deze plaats wordt ver-
antwoord.
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[ 123 ]Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en
lasten

Verschil met geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaar-
rekening en die opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening,
betreft met name de ‘Baten werken in opdracht van derden’ gere-
aliseerd 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 ver-
antwoord, terwijl deze in de geconsolideerde jaarrekening wordt
verantwoord onder de verschillende rubrieken binnen de lasten.

Vergelijking realisatie 2013 met begroting 2013 op hoofdlijnen
Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€ 12,9 positief,
begroot was een bedrag van M€ 2,6 positief.

Baten
De Universiteit Leiden heeft in 2013 een totaal van 444,1 miljoen
aan baten gerealiseerd. Dit is 10,6 miljoen hoger dan begroot, als
volgt te specificeren:
■ De rijksbijdrage OCW bedroeg 291,5 miljoen in 2013. Het ver-

schil ten opzichte van de begroting bedraagt 5,5 miljoen. Dit ver-
schil wordt vooral veroorzaakt door een extra rijksbijdrage van
M€ 4,1 uit het begrotingsakkoord 2014 (te verwerken in 2013).
Daarnaast heeft OCW het macrokader verhoogd met M€ 1 (van-
wege een verhoging van de zogenoemde referentieraming) en
een loonbijstelling voor gestegen sociale lasten toegekend van
M€ 0,3 (0,1%).

■ De collegegelden komen 5,5 miljoen hoger uit als gevolg van een
toename van het aantal ingeschreven studenten.

■ De stijging van de baten werk in opdracht voor derden met 3,1
miljoen komt hoofdzakelijk voort uit hogere baten bij NWO.

■ De daling van de overige baten met 3,5 miljoen wordt vooral
veroorzaakt door het niet realiseren van de geplande verkoop
van gebouwen.

Lasten
De lasten bedroegen 433,8 miljoen in 2013. Dit is 3,8 miljoen hoger
dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting zijn als
volgt:
■ De personeelslasten zijn 2,4 miljoen hoger dan begroot. Voor-

naamste oorzaken zijn een hogere post ‘Inhuur’ en een toename

van de verlofschuld in 2013. De salarislasten van eigen perso-
neel kwamen juist lager uit vanwege een lagere gemiddelde
bezetting dan begroot.

■ De afschrijvingslasten zijn 4,9 miljoen hoger dan was begroot,
hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de afschrijving in
één keer van (externe gefinancierde) wetenschappelijke appa-
ratuur bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de
versnelde afschrijvingen op werkplekapparatuur door de afde-
ling ICT Shared Service Centre (ISSC) en versnelde afschrijvin-
gen bij het Werkbudget huisvesting (waaronder afboeking van
de Reuvensplaats naar aanleiding van de verhuizing van Arche-
ologie naar het Van Steenisgebouw).

■ De huisvestingslasten zijn 0,7 miljoen lager dan begroot. Aan
de asbestvoorziening is een bedrag van 2,0 miljoen toegevoegd
voor de verwijdering van asbest uit gebouwen. Daarentegen
deden de geraamde kosten verbonden aan de verkoop van
kavels en gebouwen zich niet voor.

■ De overige lasten zijn 2,8 miljoen lager dan begroot. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat een deel van de centrale reserverin-
gen en van de vernieuwingsmiddelen in 2013 niet tot besteding
is gekomen.

Financiële baten en lasten
In de begroting 2013 was voor de financiële baten en lasten een
bedrag van 1,0 miljoen negatief opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van 2,0 miljoen positief. De marktwaarde van de in 2007

gesloten renteswap nam met 1,8 miljoen toe als gevolg van de geste-
gen rente. De verlaging van de te activeren bouwrente vanwege
het doorschuiven van een deel van de investeringen in de Bèta Cam-
pus naar 2014 wordt meer dan gecompenseerd door hogere ren-
tebaten als gevolg van toegenomen liquiditeiten.

Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen is M€ 0,5 hoger dan begroot.
LEH BV heeft een winst van M€ 0,6 geboekt waar in de begro-
ting werd uitgegaan van een resultaat van M€ 0,1.



3.1 Rijksbijdrage

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage 355,4 350,4 347,3

3.1.2.1 Geoormerkte OCW-subsidies 3,3 3,2 5,0

3.1.2.2 Niet-geoormerkte OCW-subsidies 0,2 0,2 0,4

3.1.3 Af: rijksbijdrage LUMC 67,4 67,8 66,7

Totaal 291,5 286,0* 286,0

* Exclusief LUMC

De rijksbijdrage OCW bedroeg in 2013, na aftrek van de rijksbij-
drage voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC,
M€ 291,5. De groei van de rijksbijdrage wordt voornamelijk ver-
klaard door een extra rijksbijdrage van M€ 4,1 uit het begrotings-

akkoord 2014 (te verwerken in 2013). Daarnaast heeft OCW het
macrokader verhoogd met M€ 1 (vanwege een verhoging van de
zogenoemde referentieraming) en loonbijstelling toegekend van
M€ 0,3 (0,1%).

anderzijds door een (gemiddelde) tariefstijging van 3% van het
collegegeld.

3.2 Collegegelden

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

3.2 Collegegelden

3.2.1 Wettelijke collegegelden 35,1 33,1 30,9

3.2.2 Instellingscollegegelden EER* 7,2 3,4 6,0

3.2.2 Instellingscollegegelden niet-EER 2,1 2,4 2,1

Totaal 44,4 38,9 39,0

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
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De groei van de baten uit collegegelden ten opzichte van 2012 met
M€ 5,4 is het gevolg van een toename van het aantal ingeschre-
ven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en
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[ 125 ]3.3 Baten werk voor derden

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

3.3.1 Contractonderwijs 7,4 7,7 7,6

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties (EU/ERC), zie pag. 102 14,6 17,2 16,4

3.3.2.2 Nationale overheden 6,2 7,5 8,6

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW) 40,6 32,8 35,7

3.3.2.4 KNAW 0,6 0,8 0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 6,7 5,3 4,5

3.3.2.6 Bedrijven 6,8 8,5 7,1

75,5 72,1 73,0

Totaal 82,9 79,8 80,6

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. Deze baten laten
een stijging zien van M€ 2,3 ten opzichte van 2012. De stijging van
de baten uit NWO-gelden met M€ 4,9 is vooral toe te schrijven

aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) voor
de 850 Mhz NMR Spectrometer en door extra projecten bij de facul-
teit Archeologie.

3.4 Overige baten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

3.4.1 Verhuur onroerende zaken 8,4 7,5 7,5

3.4.2 Detachering personeel 1,7 2,0 1,6

3.4.3 Schenking en sponsoring 1,0 0,7 0,5

3.4.4 Overige 14,2 18,6 18,5

Totaal 25,3 28,8 28,1

De daling in de overige baten ten opzichte van 2012 bedraagt M€
2,8. De daling ten opzichte van de begroting 2013 wordt voorna-
melijk veroorzaakt door het niet realiseren van de verkoop van de
gebouwen Clusius en Pathologie in 2013.

Onder de post ‘Overige’ vallen onder meer opbrengsten uit lid-
maatschaps- en entreegelden (M€ 2,2, onder meer sportkaart en
Hortus botanicus), cateringopbrengsten (M€ 3,2), octrooien en
licenties (M€ 1,2), subsidie NVIC (M€ 0,3) en bijdragen deelne-
mers NeCEN (M€ 0,9).



4.1 Personele lasten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 182,7 185,9 173,7

4.1.1.2 Sociale lasten 8,4 8,2 7,7

4.1.1.3 Pensioenpremies 25,6 24,8 23,2

216,7 218,9 204,6

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 3,5 2,9 3,4

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 23,6 15,2 20,9

4.1.2.3 Overige 7,8 12,7 4,7

34,9 30,8 29,0

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,5 2,0 2,3

Totaal 250,1 247,7 231,3

Bezetting ultimo 2013

fte’s 31-12-2013 fte’s 31-12-2012

WP 1.938,0 1.799,9

OBP 1.481,1 1.456,2

Totaal 3.419,1 3.256,1

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel op pagina 104 (bezet-
ting ultimo 2013, exclusief LUMC) betreft de fte’s werkzaam bij
LEH en de 100%-deelnemingen.

De personele lasten zijn in 2013 met M€ 18,8 toegenomen naar
M€ 250,1. Ten opzichte van 2012 is de bezetting gestegen met
163,0 fte. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de personeels-
lasten M€ 2,4 hoger uitgekomen dan begroot. Voornaamste oor-

zaken zijn een hogere post ‘Inhuur’ en een toename van de ver-
lofschuld in 2013. De salarislasten van eigen personeel kwamen juist
lager uit dan de begroting vanwege een lagere gemiddelde bezet-
ting dan begroot.

Bovenstaande bezetting is die van ultimo 2013 van de faculteiten
en ondersteunende diensten. Het aantal fte WP steeg met 138,1.
Het aantal fte OBP steeg met 24,9 fte.
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4.2 Afschrijvingen

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

4.2.1 Gebouwen 17,8 16,6 20,2

4.2.2 Inventaris en apparatuur 14,2 10,4 9,2

4.2.3 Vastgoedontwikkeling 0,2 0,2 0,2

Totaal 32,2 27,2 29,6

4.3 Huisvestingslasten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

4.3.1 Huur 8,3 6,0 7,3

4.3.2 Verzekeringen 0,7 0,0 0,6

4.3.3 Onderhoud 8,9 8,0 8,4

4.3.4 Energie en water 7,1 7,1 7,6

4.3.5 Schoonmaakkosten 2,6 3,1 2,8

4.3.6 Heffingen 2,6 2,5 3,0

4.3.7 Voorzieningen 1,9 -0,1 5,1

4.3.8 Gebiedsontwikkeling 0,0 0,0 -0,4

4.3.9 Overige 1,9 8,1 1,3

Totaal 34,0 34,7 35,7

De afschrijvingslasten zijn M€ 2,6 hoger uitgekomen dan in 2012

hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de afschrijving van
M€ 3,0 in één keer van de 850 Mhz NMR Spectrometer (NWO
subsidie bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) en

de versnelde afschrijvingen op werkplekapparatuur door de afde-
ling ICT Shared Service Centre (ISSC) in het kader van het nieuwe
verrekenmodel voor de werkplekdienstverlening.

De huisvestingslasten komen ten opzichte van de begroting per
saldo M€ 0,7 lager uit; voornaamste oorzaak betreft het verval-

len van de verwachte afboekingen boekwaarde (onder ‘Overig’)
vanwege de uitstel van de verkoop van gebouwen.
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4.4 Overige lasten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1,9 1,9 1,8

4.4.2 Inventaris en apparatuur 12,1 12,6 11,7

4.4.3 Overige 103,6 105,9 98,1

Totaal 117,6 120,4 111,6

4.4.3 Specificatie post overige

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten 8,5 10,6 8,4

4.4.3.2 Telefoon-, porti en vrachtkosten 1,7 2,1 1,7

4.4.3.3 Collectievorming 4,2 6,1 4,8

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 4,6 5,0 4,0

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting 2,7 3,7 2,9

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,2 1,3 1,0

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden 0,5 1,5 1,2

4.4.3.8 Representatie 3,2 3,3 2,6

4.4.3.9 Catering 1,8 2,1 1,7

4.4.3.10 Advieskosten 0,6 0,8 0,6

4.4.3.11 Accountantskosten 0,2 0,1 0,1

4.4.3.12 Subsidies 68,0 60,0 64,8

4.4.3.13 Voorzieningen -0,1 0,0 -3,1

4.4.3.14 Diversen 6,5 9,3 7,4

Totaal 103,6 105,9 98,1

De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de sub-
sidies aan het LUMC van M€ 53,2, aan het Afrika Studie Centrum
en aan het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (beide
geoormerkt beschikbaar gesteld door OCW), alsmede bijdragen
aan andere kennisinstellingen voor deelname in gezamenlijk
onderzoek en gebruik van faciliteiten.

De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB (M€
2,6), beurzen of deelname in beursprogramma’s (M€ 3,0) en ver-
goedingen aan fellows (M€ 0,5).
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5 Financiële baten en lasten

(x M€ ) 2013 Begroting 2013 2012

5.1 Rentebaten 1,9 0,3 1,0

5.2 Waardeveranderingen effecten 0,0 0,0 0,0

5.3 Rentelasten -0,9 -2,6 -4,7

5.4 Toegerekende bouwrente aan investeringen 1,0 1,3 0,8

Totaal 2,0 -1,0 -2,9

Honoraria accountant

(x k€ ) 2013 2012

Onderzoek Jaarrekening 102,3 91,6

Andere controleopdrachten 69,6 64,2

Fiscale adviezen 7,0 19,3

Andere niet-controle diensten 1,8 18,2

Totaal 180,7 193,3

Het saldo van de financiële baten en lasten is M€ 3,0 positiever
uitgekomen dan de begroting. De waardering van de swap is van-
wege de rentestijging gestegen van -/- M€ 7,2 ultimo 2012 naar 
-/- M€ 5,4 ultimo 2013; dit vertegenwoordigt een bate van M€ 1,8.

De verlaging van de te activeren bouwrente met M€ 0,3 vanwege
het doorschuiven van een deel van de investeringen in de Bèta Cam-
pus naar 2014 wordt meer dan gecompenseerd door hogere ren-
tebaten als gevolg van toegenomen liquiditeiten.
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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 2013 wordt afgesloten met een positief resultaat
(geconsolideerd) van M€ 14,7. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 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) wordt voor het Vernieuw-
ingsfonds een bedrag onttrokken van M€ 1,0. Aan de bestemmings-
reserve (publiek) voor de profileringsgebieden wordt een bedrag
toegevoegd van M€ 1,5. Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor
de Onderwijsintensivering wordt een bedrag toegevoegd van M€
0,4. Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor de profilering &
zwaartepuntvorming wordt een bedrag toegevoegd van M€ 2,1.
Aan het bestemmingsfonds(privaat) van de Beheerstichting Fond-
sen wordt een bedrag toegevoegd van M€ 1,8.

Het resterende saldo van M€ 9,9 wordt toegevoegd aan de alge-
mene reserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Uni-
versiteit Leiden

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2013

van Universiteit Leiden te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31

december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgeno-
men een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi-
ële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de de universiteit is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat
getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Rege-
ling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarver-
slag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onder-
wijs. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële recht-
matigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstem-
ming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opge-
nomen 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 mate-
rieel 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 2.9,
lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestan-
daarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de
Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocolja
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van
het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoor-
delen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en
of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW ver-
eiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaar-
verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW.
Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals ver-
meld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijscontrolepro-
tocol OCW/EZ 2013.

Den Haag, 12 juni 2014

KPMG Accountants N.V.

W.A. Touw RA

WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uit-
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij-
ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtin-
gen 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 jaarreke-
ning 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 rele-
vant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatig-
heid 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-infor-
matie 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 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in over-
eenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de
Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van mate-
rieel belangzijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepa-
lingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
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Bijlage A
Faculteiten, Graduate Schools, instituten en profielthema’s
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Faculteit Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Archeologie Instituut Leiden University Graduate School of Archeology 

Faculteit/Instituut Archeologie (faculteit en instituut vallen samen)

Campus Den Haag Instituut Bestuurskunde

Leiden University College the Hague

Geesteswetenschappen Leiden University Graduate School of Humanities

Academie der Kunsten

Leiden University Institute for Area Studies

Instituut voor Geschiedenis

Instituut voor Religiestudies

Instituut voor Wijsbegeerte

Leiden University Centre for Arts in Society

Leiden University Centre for Linguistics

Geneeskunde/LUMC Graduate School Leiden University Medical Centre

Het onderzoek van de faculteit Geneeskunde/LUMC heeft door de sterke verwevenheid met de klinische zorg in 
het LUMC, een specifiek eigen karakter en een andere organisatie. De faculteit telt circa zeventig onderzoekspro-
gramma’s die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerdere per afdeling.
De faculteit heeft voor het eigen onderzoek zeven profileringsgebieden vastgesteld. Dat zijn: 
– Vascular and Regenerative medicine Immunity
– Infection and Tolerance 
– Translational Neuroscience 
– Ageing 
– Cancer Pathogenesis and Therapy 
– Innovation in Health Strategy and Quality of Care 
– Biomedical Imaging 
De faculteit Geneeskunde participeert met deze profileringsgebieden waar relevant in die van de andere facultei-
ten. Voorts neemt de faculteit deel in tientallen samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Rechtsgeleerdheid Leiden Law School (Graduate Level)

Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Instituut voor Metajuridica

Instituut voor Privaatrecht

Instituut voor Publiekrecht

Instituut voor Strafrecht en Criminologie



[ 136 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Faculteit Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Sociale Wetenschappen Centre for Science and Technology Studies 

Leiden University Graduate School of Social and Behavioural Studies 

Instituut voor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie

Instituut voor Pedagogische Wetenschappen

Instituut voor Politieke Wetenschap

Instituut voor Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden University Graduate School of Science 

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden 

Instituut Biologie Leiden 

Leiden Institute of Advanced Computer Science

Leiden Academic Centre for Drug Research

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Mathematisch instituut

Sterrewacht Leiden

ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Universiteit Leiden Profielthema’s

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

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

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

De Universiteit Leiden heeft elf profilerings-
gebieden die verder geordend zijn in zes profiel-
thema’s die het onderzoeksprofiel van de 
Universiteit Leiden uitdragen.



Bijlage B
Kerncijfers

Kerncijfers Universiteit Leiden

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 4.031 3.854 4.154 4.542 5.221

Deelnemers excellentie – 7,2% 6,3% 6,0% 7,9%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 63% 63% 100%

Instroom master 2.900 3.462 3.466 4.091 4.514

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 21% 21% 22% 21% 22%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 18.564 19.017 19.494 20.704 23.007

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,1 4,0 4,1 4,0 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,9 3,9 3,9 3,9 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 2.083 2.388 2.441 3.015 2.960

(Post)masterdiploma’s 2.183 2.375 2.578 3.131 2.770

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 80% 81% 85% 86% 84%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 17,9% 17,0% 15,2% 14,9% 14,5%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 7,1% 7,6% 7,3% 8,0% 6,7%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 57,6% 57,5% 62,8% 66,4% 70,0%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 67% 67% 72% 68%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 74% 71% 68% 71% 61%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 320 331 334 383 393

Wetenschappelijke publicaties 4.900 5.111 5.203 5.350 5.578

Onderzoeksinzet in fte 2.077 2.088 2.178 2.194 2.198

Gemiddelde promotieduur 5,4 5,4 5,7 5,5 4,9

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 56% 64% 65% 61% 64%
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Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 3.169 3.154 3.178 3.256 3.419

Waarvan wetenschappelijk personeel 1.115 1.107 1.098 1.147 1.239

Waarvan promovendi 589 603 640 653 699

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 347 328 309 306 322

Waarvan overig ondersteunend personeel 1.083 1.081 1.099 1.112 1.120

Percentage vrouwen in hogere functies 20% 20% 22% 23% 24%

Ziekteverzuimpercentage 2,6% 2,6% 3,1% 2,9% 2,7%

Tevredenheid medewerkers – 7,5 – 7,5 –

Generieke overhead (in % van omzet) – – 11,25% 11,25% 11,35%

Financiën (x M€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 478 494 515 514 528

Waarvan NWO (incl. Zon MW) en KNAW 49 62 67 67 70

Waarvan EU/ERC 23 27 35 25 25

Waarvan andere derden (incl. contractonderwijs) 63 60 68 64 67

Lasten 463 473 489 489 512

Nettoresultaat 18 22 20 23 15

Aandeel werk voor derden op totale baten 28% 30% 33% 30% 31%

NB: Personeel in dienst is exclusief Geneeskunde/LUMC, behalve % vrouwen in hogere functies dat inclusief Geneeskunde/LUMC is. Alle overige cijfers zijn inclusief 

Geneeskunde/LUMC.
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Kerncijfers faculteit Archeologie 

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 101 77 79 67 80

Deelnemers excellentie – 24,7% 19,0% 19,4% 12,5%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 100% 100% 100%

Instroom master 58 71 94 112 119

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 24% 35% 28% 27% 34%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 441 460 441 443 474

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,1 4,0 4,1 4,1 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,8 3,8 3,9 3,8 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 66 46 65 87 65

(Post)masterdiploma’s 59 42 77 66 62

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 88% 93% 91% 93% 81%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 20,3% 8,1% 7,7% 19,6% 18,8%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 1,7% 9,7% 1,9% 5,9% 14,6%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 69% 37% 46% 64% 75%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 65% 54% 72% 69% 66%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 70% 56% 50% 73% 75%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 8 7 8 16 8,5

Wetenschappelijke publicaties 83 97 104 94 136

Onderzoeksinzet in fte 33 36 35 47 59

Promotieduur 2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013

Gemiddelde promotieduur 7,5 7,5 7,3 6,9 6,4

Promotierendement 1999/2003 2000/2004 2001/2005 2002/2006 2003/2007

Promotierendement in 6 jaar 44% 46% 54% 62% 59%



Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 70 73 78 96 126

Waarvan wetenschappelijk personeel 33 35 38 47 60

Waarvan promovendi 16 18 19 26 40

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 11 8 8 12 12

Waarvan overig ondersteunend personeel 8 8 7 7 11

Percentage vrouwen in hogere functies 19% 17% 17% 23% 21%

Ziekteverzuimpercentage 1% 2% 1% 1% 1%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,7 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 12% 11% 9% 7% 8%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 5.849 6.574 6.228 7.832 9.130

Omzet 2e geldstroom 1.934 2.213 1.691 1.941 2.440

Omzet EU-subsidies 32 202 191 717 1.343

Omzet 3e geldstroom overig 330 370 416 402 263

Lasten 5.877 6.639 6.115 7.593 9.330

Nettoresultaat -28 -65 113 239 -200

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 39% 42% 37% 39% 44%

Promotierendement en -duur: cohorten zijn gemiddeld lager dan 5 per jaar. Hier zijn 5-jaarstotalen genomen.
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Kerncijfers faculteit Campus Den Haag 

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 117 256 282 305 467

Deelnemers excellentie – 1,3% 3,1% 2,6% 3,3%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 50% 50% 100%

Instroom master 142 189 184 198 251

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 11% 13% 15% 18% 12%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 640 794 937 1.187 1.573

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 3,9 3,9 4,2 4,1 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,5 3,5 3,6 3,9 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 35 69 67 52 142

(Post)masterdiploma’s 98 125 120 170 126

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 73% 71% 84% 87% 91%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 16,4% 24,1% 15,1% 10,5% 9,5%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 9,8% 6,9% 6,1% 3,3% 3,2%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 74% 64% 69% 76% 73%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 60% 66% 65% 66% 58%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 5 2 1 2 1

Wetenschappelijke publicaties 47 34 85 46 93

Onderzoeksinzet in fte 12 7 23 24 29

Promotieduur 2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013

Gemiddelde promotieduur 6,1 6,5 6,4 6,5 6,6

Promotierendement 1999/2003 2000/2004 2001/2005 2002/2006 2003/2007

Promotierendement in 6 jaar 28% 47% 46% 45% 40%
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Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 72 82 95 110 127

Waarvan wetenschappelijk personeel 32 34 41 47 68

Waarvan promovendi 5 8 12 11 12

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 5 8 8 8 6

Waarvan overig ondersteunend personeel 28 32 34 45 41

Percentage vrouwen in hogere functies 0% 0% 0% 12% 16%

Ziekteverzuimpercentage – – 5% 4% 2%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,3 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 39% 39% 36% 40% 32%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 7.534 8.953 9.807 13.274 13.920

Omzet 2e geldstroom 182 159 334 526 521

Omzet EU-subsidies 126 5 18 10 146

Omzet 3e geldstroom overig 3.174 2.268 2.259 4.039 3.858

Lasten 7.998 9.194 9.821 13.296 13.971

Nettoresultaat -464 -241 -14 -22 -51

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 46% 27% 27% 34% 33%

Promotierendement en -duur: cohorten zijn gemiddeld lager dan 5 per jaar. Hier zijn 5-jaarstotalen genomen.

Percentage deelnemers excellentie is exclusief LUCTH. 
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Kerncijfers faculteit Geesteswetenschappen 

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 1.069 938 880 1.224 1.477

Deelnemers excellentie – 4,2% 3,4% 2,3% 2,1%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 60% 60% 100%

Instroom master 820 832 793 888 953

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 23% 23% 25% 27% 26%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 4.571 4.586 4.368 4.704 5.467

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,1 4,0 4,1 4,1 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 4,0 3,9 4,0 3,8 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 581 634 652 682 546

(Post)masterdiploma’s 412 439 596 704 624

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 72% 74% 80% 81% 85%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 22,4% 20,3% 20,0% 18,6% 14,5%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 8,2% 10,5% 11,3% 11,0% 6,9%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 50% 54% 61% 60% 56%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 68% 68% 67% 70% 67%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 74% 68% 66% 79% 71%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 58 57 64,4 67 74,5

Wetenschappelijke publicaties 764 826 586 606 714

Onderzoeksinzet in fte 205 196 196 201 209

Gemiddelde promotieduur 5,8 7,5 7,7 7,6 5,5

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 48% 50% 57% 51% 32%
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Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 538 538 546 566 604

Waarvan wetenschappelijk personeel 306 298 305 321 341

Waarvan promovendi 107 104 110 102 114

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 21 29 25 29 27

Waarvan overig ondersteunend personeel 92 94 94 99 105

Percentage vrouwen in hogere functies 23% 23% 25% 27% 31%

Ziekteverzuimpercentage 3% 3% 2% 2% 3%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,3 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 17% 17% 17% 17% 17%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 49.490 47.971 51.118 54.907 55.753

Omzet 2e geldstroom 6.765 7.082 7.537 7.526 8.014

Omzet EU-subsidies 206 617 591 938 1.619

Omzet 3e geldstroom overig 1.360 1.476 1.504 631 790

Lasten 49.101 48.568 48.850 51.939 53.198

Nettoresultaat 389 –597 2.268 2.968 2.554

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 17% 19% 19% 17% 19%
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Kerncijfers Geneeskunde/LUMC

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor1 374 362 378 371 365

Deelnemers excellentie – 5,5% 8,5% 8,4% 15,9%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 100% 100% 100%

Instroom master 55 184 292 379 413

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 9% 5% 4% 3% 5%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 2.478 2.494 2.500 2.468 2.532

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,2 4,2 4,2 4,1 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 4,2 4,3 4,2 4,1 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 43 130 201 394 369

(Post)masterdiploma’s 280 308 324 360 287

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 92% 91% 95% 91% 86%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 8,3% 6,0% 5,2% 9,6% 9,6%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 2,0% 5,6% 3,1% 3,4% 4,6%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 64% 72% 74% 74% 75%

Masterrendement 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 74% 72% 63% 72% 62%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 111 115 117 139 135

Wetenschappelijke publicaties 1.695 1.740 1.991 2.164 2.032

Onderzoeksinzet in fte 1009 1020 1083 1083 1059

Gemiddelde promotieduur 6,0 5,3 5,6 5,7 5,5

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 50% 43% 57% 52% 61%

Personeel in dienst2 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 1508 1515 1608 1.603 1.571

Waarvan wetenschappelijk personeel 1063 1050 1076 1.065 1.045

Waarvan promovendi 196 229 286 301 295

Waarvan ondersteunend personeel 250 236 246 237 231

Percentage vrouwen in hogere functies 26% 26% 26% 29% 30%
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Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 113.647 122.663 123.826 128.649 133.418

Universitaire bijdrage 50.900 52.038 51.560 52.034 53.188

Omzet 2e geldstroom3 20.531 26.110 27.795 30.738 28.956

Omzet EU subsidies 8.798 10.153 8.423 8.575 10.597

Omzet overig 33.418 34.361 36.048 37.302 40.677

Lasten 114.432 124.894 123.723 128.135 130.029

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 55% 58% 58% 60% 60%

1 De aantallen liggen onder de capaciteit van de opleidingen (DUO-jaarverslag numerus fixi 13/14: 70 resp. 315 plaatsingen). Dit komt omdat de inschrijving van

plaatsing niet altijd de hoofdinschrijving van de student is.
2 Personeel in dienst (fte) betreft alleen de fte’s voor onderwijs- en onderzoekstaken, dus exclusief patiëntenzorg. Bron: WOPI LUMC en Managementinformatie-

systeem LUMC.
3 2e geldstroom volgens definitie LEI (exclusief EU).
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Kerncijfers faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 904 864 1.055 1.084 1.022

Deelnemers excellentie – 4,4% 4,0% 3,4% 3,5%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 0% 0% 100%

Instroom master 686 744 772 948 1.067

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 28% 31% 29% 26% 27%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 4.219 4.265 4.509 4.801 5.013

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,0 4,1 4,1 4,0 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 4,1 4,1 4,1 4,1 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 542 579 591 704 767

(Post)masterdiploma’s 483 533 504 616 558

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 83% 81% 86% 88% 80%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 13,8% 15,5% 13,8% 15,7% 17,6%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 8,8% 7,1% 7,4% 8,8% 9,5%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 54% 53% 54% 62% 69%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 69% 63% 70% 67%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 20 23 20 22 19

Wetenschappelijke publicaties 554 604 477 428 615

Onderzoeksinzet in fte 72 75 82 94 100

Gemiddelde promotieduur 7,5 6,5 6,5 6,3 7,1

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 25% 29% 13% 25% 40%
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Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 278 279 298 324 355

Waarvan wetenschappelijk personeel 134 133 133 155 171

Waarvan promovendi 46 47 68 70 75

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 6 8 10 5 12

Waarvan overig ondersteunend personeel 78 78 77 79 81

Percentage vrouwen in hogere functies 16% 17% 22% 20% 20%

Ziekteverzuimpercentage 2% 2% 3% 2% 2%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,8 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 28% 28% 26% 24% 23%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 28.395 29.194 29.290 27.706 31.701

Omzet 2e geldstroom 868 1.006 1.071 1.255 1.161

Omzet EU-subsidies 1.128 1.220 1.194 336 429

Omzet 3e geldstroom overig 4.935 5.599 5.192 4.258 5.072

Lasten 26.975 26.676 27.304 27.056 31.011

Nettoresultaat 1.420 2.518 1.986 650 690

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 24% 27% 25% 21% 21%
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Kerncijfers faculteit Sociale Wetenschappen 

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 1.011 927 1.036 949 1.168

Deelnemers excellentie – 3,2% 3,4% 3,1% 3,7%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 50% 50% 100%

Instroom master 677 780 677 858 954

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 12% 11% 18% 14% 16%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 4.192 4.230 4.406 4.482 4.961

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,1 4,0 4,0 4,0 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,9 3,8 3,8 3,8 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 615 700 579 682 727

(Post)masterdiploma’s 571 594 618 749 641

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 77% 83% 85% 86% 88%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 21,2% 19,8% 16,0% 13,5% 13,5%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 9,5% 7,4% 6,7% 9,5% 6,2%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 68% 71% 78% 71% 81%

Masterrendement 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 70% 67% 70% 77% 71%

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 78% 74% 82% 94% 85%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 31 31 25,6 30 26

Wetenschappelijke publicaties 443 470 438 455 496

Onderzoeksinzet in fte 176 177 179 176 176

Gemiddelde promotieduur 5,8 4,9 5,6 5,5 4,7

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 50% 80% 48% 53% 74%
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Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 395 385 388 406 458

Waarvan wetenschappelijk personeel 190 189 192 201 221

Waarvan promovendi 89 94 88 90 91

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 33 29 33 37 59

Waarvan overig ondersteunend personeel 82 70 75 75 85

Percentage vrouwen in hogere functies 38% 37% 35% 33% 34%

Ziekteverzuimpercentage 3% 3% 3% 3% 3%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,5 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 21% 18% 19% 19% 19%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 32.345 33.658 36.988 38.931 40.239

Omzet 2e geldstroom 3.046 3.651 5.029 4.625 3.666

Omzet EU-subsidies 686 1.061 1.189 1.498 2.024

Omzet 3e geldstroom overig 2.910 2.913 3.395 3.327 2.934

Lasten 33.408 32.911 33.843 35.782 38.296

Nettoresultaat –1.063 747 3.145 3.149 1.943

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 21% 23% 26% 24% 21%
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[ 151 ]Kerncijfers faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 

Onderwijs

Studenten 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Instroom propedeuse bachelor 455 430 444 542 642

Deelnemers excellentie – 5,1% 2,7% 3,0% 5,3%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – – 100% 100% 100%

Instroom master 290 451 374 442 488

Waarvan met buitenlandse vooropleiding 24% 24% 21% 25% 29%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 1.811 1.951 2.040 2.310 2.661

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,0 4,0 4,0 4,0 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,8 3,9 3,9 4,0 –

Diploma’s 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bachelordiploma’s 201 230 286 414 344

(Post)masterdiploma’s 180 193 221 262 284

Studiesucces 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 87% 84% 82% 86% 80%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 22,6% 19,2% 18,5% 17,6% 16,6%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 3,4% 5,6% 6,9% 6,5% 4,5%

Bachelorrendement 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 49% 47% 54% 69% 66%

Masterrendement 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 73% 73% 70% 66% 62%

Onderzoek 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal promoties 84 94 96 107 125

Wetenschappelijke publicaties 1.211 1.259 1.412 1.457 1.373

Onderzoeksinzet in fte 559 567 570 559 558

Gemiddelde promotieduur 4,6 4,9 5,0 4,9 4,5

Promotierendement 2003 2004 2005 2006 2007

Promotierendement in 6 jaar 69% 77% 79% 76% 77%
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[ 152 ] Personeel in dienst 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal fte in dienst (ultimo) 1.050 1.009 976 964 969

Waarvan wetenschappelijk personeel 392 387 353 342 346

Waarvan promovendi 318 327 339 351 362

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 164 146 135 127 121

Waarvan overig ondersteunend personeel 172 147 149 144 140

Percentage vrouwen in hogere functies 5% 6% 7% 8% 7%

Ziekteverzuimpercentage 2% 2% 2% 2% 2%

Tevredenheid medewerkers – – – 7,5 –

Aandeel ‘Overig OBP’ 16% 14% 14% 14% 14%

Financiën (x K€) 2009 2010 2011 2012 2013

Totale baten 95.078 96.345 106.441 97.558 106.055

Omzet 2e geldstroom 21.336 24.110 29.282 25.617 28.928

Omzet EU-subsidies 7.644 8.960 14.689 9.969 11.321

Omzet 3e geldstroom overig 12.889 11.139 9.974 9.452 8.151

Lasten 94.720 96.269 104.322 94.933 105.106

Nettoresultaat 358 76 2.119 2.625 948

Aandeel 2e en 3e geldstroom op totale baten 44% 46% 51% 46% 46%



Definities en bronnen (in volgorde van de tabel
Kerncijfers)

Algemene toelichting organisatiestructuur
De cijfers van faculteit Sociale Wetenschappen zijn exclusief Insti-
tuut Bestuurskunde. Dit instituut is in 2012 bij Faculteit Campus
Den Haag ondergebracht en telt in alle jaren onder deze faculteit. 
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is inclusief Centrum
voor Milieuwetenschappen, Nationaal Herbarium en Hortus
botanicus.
Cijfers Universiteit Leiden zijn op enkele uitzonderingen na inclu-
sief Geneeskunde/LUMC (uitzonderingen zijn bij betreffende
items aangegeven). 

Onderwijs
Instroom propedeuse bachelor: instroom eerstejaars opleiding-
instelling in de propedeuse bachelor (eoi-p), hoofdinschrijvingen
op peildatum 1 oktober. Bron: 1cijferHO-bestanden uit CRIHO.

Deelnemers excellentie (prestatieafspraak OCW): het aantal
nieuwe deelnemers aan een door het Siriusplatform erkend tra-
ject excellentieonderwijs afgezet tegen de instroom in de prope-
deuse per 1 oktober van hetzelfde studiejaar. Cijfers van faculteit
Campus Den Haag betreffen alleen Bestuurskunde. Universitaire
totalen zijn inclusief Leiden University College The Hague. 
Bron: deelnemers excellentie: excellijsten ICLON (vanaf 2013 uit uSis).
Bron instroom propedeuse: 1cijferHO-bestanden uit CRIHO.

Contacturen B-1 (prestatieafspraak OCW): aandeel van de voltijd
bacheloropleidingen met tenminste 12 geprogrammeerde contact-
uren en overige gestructureerde uren (klokuren) per week in het
eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen. Bron: 2011: inven-
tarisatie obv e-Studiegids en andere bronnen, in overleg met facul-
teiten. 2013: e-Studiegids.

Instroom master: instroom eerstejaars opleiding-instelling in de
master (alle geaccrediteerde masteropleidingen), alle nieuwe oplei-
dingsinschrijvingen over een geheel studiejaar. Bron: 1cijferHO-
bestanden uit CRIHO, aangevuld uit studentenadministratiesysteem
uSis.

Instroom master uit het buitenland: instroom master met een bui-
tenlandse vooropleiding als hoogste vooropleiding. Bron: 1cij-
ferHO-bestanden uit CRIHO, aangevuld uit uSis en oIEM.

Totaal ingeschrevenen: totaal aantal ingeschrevenen (voltijd+deel-
tijd, inclusief extraneï), ontdubbeld op basis van hoofdstudie. Bron:
1cijferHO-bestanden uit CRIHO.

Tevredenheid studenten bachelor en master (NSE): het totaal van
de themascores uit de Nationale Studenten Enquête. Bron: instel-
lingsbestanden NSE (5-puntsschaal).

Diploma’s: aantal bachelor- respectievelijk (post)masterdiplo-
ma’s per studiejaar, dat wil zeggen de periode van 1 september t/m
31 augustus. Bron: 1cijferHO-bestanden uit CRIHO.

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar: het percentage vol-
tijdstudenten dat aan het einde van het eerste studiejaar geen nega-
tief BSA-advies heeft gekregen. Bron: BSA-rapportage Universiteit
Leiden uit uSis.

Uitval na 1 jaar (prestatieafspraak OCW): aandeel studenten van
het totaal aantal voltijdsbachelorstudenten (eerstejaars HO) dat
na 1 jaar studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit
CRIHO.

Omzwaai na 1 jaar (prestatieafspraak OCW): aandeel studenten
van het totaal aantal voltijdsbachelorstudenten (eerstejaars HO)
dat na 1 jaar studie overstapt naar een andere studie bij dezelfde
instelling. Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen = exclu-
sief omzwaai binnen HOOP-gebied Natuur; dat werkt door in de
universitaire totalen. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cij-
ferHO-bestanden uit CRIHO.

Herinschrijversrendement in 4 jaar (prestatieafspraak OCW):
aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijdsbachelor-
studenten (eerstejaars HO) dat binnen vier jaar een diploma bij
die instelling behaalt. 
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit
CRIHO 

Rendement 1- resp. 2-jarige master in 2 resp. 3 jaar: aandeel stu-
denten binnen het totaal aantal van de voltijdsinstroom in de master
als eerstejaarsmaster bij LEI dat binnen genoemd aantal studie-
jaren na studieaanvang het masterdiploma heeft behaald. Gere-
kend wordt vanaf de maand van instroom t/m de maand van het
diploma. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-
bestanden uit CRIHO, aangevuld uit uSis.
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Onderzoek
Aantal promoties: aantal promoties aan de Universiteit Leiden. Bron:
registratie bij bureau Pedel.

Wetenschappelijke publicaties: aantal wetenschappelijke publica-
ties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem METIS.
Datum telling: 1 april na afloop betreffend kalenderjaar. Genees-
kunde/LUMC levert de cijfers uit het eigen registratiesysteem. 

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.
Exclusief Geneeskunde/LUMC. Bron: gemiddelde bezetting uit
SAP/HR, berekening o.b.v. verdeelpercentages faculteiten.

Promotierendement in 6 jaar: aandeel promovendi in de totale
instroom van promovendi in dienst van de universiteit +
NWO/FOM dat binnen de nominale duur + 2 jaar gepromoveerd
is, gerekend van aanstellingsdatum van instroom tot promotie-
datum. Bij eenheden met lage cohortaantallen zijn de 5-jaarsto-
talen genomen. Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met
gegevens uit SAP/HR en gegevens Geneeskunde/LUMC.

Promotieduur: de promotieduur van promovendi in dienst van
de universiteit + NWO/FOM per promotiejaar, gerekend van
promotiedatum tot aanstellingsdatum. Bij eenheden met lage
cohortaantallen zijn 5-jaarstotalen genomen. Bron: promoties bij
bureau Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens
Geneeskunde/LUMC.

Personeel
Personeel in dienst in fte (ultimo): personeel in dienst (in fte) van
de universiteit resp. Geneeskunde/LUMC per 31 december van
betreffend jaar. Het totaal is inclusief het deel van student-assisten-
ten dat nog in dienst is van de universiteit; deze categorie wordt
in toenemende mate via uitzendbureaus ingehuurd en dan niet
in SAP/HR geregistreerd als zijnde in dienst. 
Bron: SAP/HR (Personeelsregistratiesysteem LEI) resp. PeopleSoft
(Personeelsregistratiesysteem LUMC/WOPI LUMC-telling)

Percentage vrouwen in hogere functies: aandeel aanstellingen
(fte) vrouwelijk personeel in schaal 15 of hoger. Bron: SAP/HR resp.
PeopleSoft.

Ziekteverzuimpercentage: ziekteverzuimpercentage, exclusief
zwangerschapsverlof, in aangegeven kalenderjaar. Bron: SAP/HR.

Tevredenheid medewerkers: rapportcijfer (10-puntsschaal). Bron:
werkbelevingsonderzoek Universiteit Leiden 2012.

Generieke overhead (in % van omzet): het aandeel van overhe-
adkosten (salarislasten overhead eigen personeel generieke over-
head, kosten inhuur/uitbesteding van de overheadfuncties,
opbrengsten uit diensten voor derden en automatiseringskosten)
in de totale omzet van Universiteit Leiden conform jaarrekening.
Definitie is conform invalshoek 3 uit Overhead-rapport Berenschot
voor Nederlandse universiteiten. Bron: SAP/HR en SAP/FI.

Aandeel ‘Overig OBP’: het aandeel van overig OBP in het totaal
van personeel in dienst (in fte ultimo berekend). ‘Overig OBP’
betreft OBP exclusief O&O (onderwijs- en onderzoeksonder-
steunend beheerpersoneel) en exclusief studentassistenten. Facul-
teit Wiskunde en Natuurwetenschappen is inclusief FOM’ers.
Aandeel ‘Overig OBP’ betreft een benadering van de afspraak
met OCW over ‘Generieke overhead’. Bron: SAP/HR.

Financiën 
Algemeen: berekend conform richtlijnen en definities jaarrekening. 
Bron: Jaarrekening.
Omzet 2e geldstroom en 3e geldstroom EU (facultaire Kerncijfers): 
Bron: Jaarrekening.
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Bijlage C
Opleidingenaanbod, stand 31 december 2013

Bacheloropleidingen

Faculteit Bacheloropleiding

Archeologie BA Archeologie

Campus Den Haag (University College) BA/BSC Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (Leiden University College The Hague)

BSc Bestuurskunde

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 International Studies

BA Islamstudies

BA Italiaanse taal en cultuur

BA Japanstudies

BA Koreastudies

BA Kunstgeschiedenis

BA Latijns-Amerikastudies

BA Midden-Oostenstudies

BA Nederlandkunde/Dutch studies

BA Nederlandse taal en cultuur

BA Oude culturen van de mediterrane wereld

BA Russische studies

BA South and South East Asian Studies

BA Taalwetenschap

BA Wereldgodsdiensten

BA Wijsbegeerte

[ 155 ]
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* Deze opleiding wordt m.i.v. het academisch jaar 2014-2015 beëindigd.



Geneeskunde/LUMC BSc Biomedische wetenschappen

BSc Geneeskunde

Rechtsgeleerdheid BSc Criminologie

LL.B Fiscaal recht

LL.B Notarieel recht

LL.B Rechtsgeleerdheid

Sociale Wetenschappen BA Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie

BSc Pedagogische wetenschappen

BSc Politicologie

BSc Psychologie

BSc Psychology

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

[ 156 ]
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Masteropleidingen

Faculteit Masteropleiding

Archeologie MA/MSc Archaeology

MSc Archaeology (research)

Campus Den Haag MA Crisis and Security Management

MA Management publieke sector

MA Public Administration

Geesteswetenschappen MA African Studies 

MA African Studies (research) 

MA Arts and Culture

MA Arts and Culture (research)

MA Asian Studies

MA Asian Studies (research)

MA Classics and Ancient Civilisations

MA Classics and Ancient Civilisations (research)

MA Dutch Studies

MA History

MA History (research)

MA International Relations

MA Latin American Studies

MA Latin American Studies (research)

MA Linguistics

MA Linguistics (research)

MA Literary Studies

MA Literary Studies (research)

MA Media Studies

MA Middle Eastern Studies

MA Middle Eastern Studies (research)

MA North American Studies

MA Philosophy (regular programme)

MA Philosophy (specific disciplines)

MA Theology and Religious Studies

MA Russian and Eurasian Studies

Geneeskunde / LUMC MSc Biomedical Sciences

MSc Geneeskunde

MSc Vitality and Ageing
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Rechtsgeleerdheid MSc Criminologie en rechtshandhaving

MSc Forensische criminologie

LL.M. Fiscaal recht

LL.M. Jeugdrecht

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)

Wiskunde en Natuurwetenschappen 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

IC LON- lerarenopleidingen Algemene economie

Biologie

Educatieve master Geesteswetenschappen

Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Management en organisatie

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde



Bijlage D
Overzicht oordelen onderwijsvisitaties 2012 en 2013
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Faculteit Opleiding Jaar visitatie Oordeel Oordeel Oordeel Eindoordeel
standaard 1 standaard 2 standaard 3

FGN Biomedische wetenschappen BSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGN Biomedical Science MSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FRG Criminologie BSc 2012 voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende

FRG Criminaliteit en rechtshandhaving MSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FSW Culturele antropologie en ontwikkelings- BA 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende
sociologie

FSW Culturele Anthropology MA 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FSW Psychologie BA 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FSW Psychology MA 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FSW Pedagogiek BA 2012 goed voldoende voldoende voldoende

FSW Education and Child Studies MA 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN Bio-Farmaceutische Wetenschappen BSc 2012 goed goed goed goed

FWN Bio-Pharmaceutical Sciences MSc 2012 goed voldoende voldoende voldoende

FWN Life Science and Technology BSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN Molecular Science and Technology BSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN Chemistry MSc 2012 voldoende voldoende voldoende voldoende

FA Archeologie BA 2013 voldoende goed voldoende voldoende

FA Archaeology MA 2013 voldoende goed goed goed

FGW Duitse taal en cultuur BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Engelse taal en cultuur BA 2013 voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende

FGW Fllm- en literatuurwetenschap BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Franse taal en cultuur BA 2013 goed voldoende voldoende voldoende

FGW Geschiedenis BA 2013 voldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende

FGW Godgeleerdheid BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Islamstudies BA 2013 voldoende onvoldoende voldoende onvoldoende

FGW ltaliaanse taal en cultuur BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Kunstgeschiedenis BA 2013 goed goed goed goed

FGW Nederlandkunde/Dutch Studies BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Nederlandse taal en cultuur BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Taalwetenschap BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende
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FGW Wereldgodsdiensten BA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW History MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW International relations MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Arts and Culture MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Literary Studies MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Media Studies MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Neerlandistiek/Dutch Studies MA 2013 goed voldoende voldoende voldoende

FGW Linguistics MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW Theology and Religious Studies MA 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGN Geneeskunde BSc 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGN Geneeskunde MSc 2013 voldoende voldoende voldoende voldoende



Bijlage E
Subsidies

Europese subsidies

■ Prof.dr. Corinne Hofman – Faculteit/Instituut Archeologie
(p.i.): ERC Synergy Grant 

■ Dr. Haico van Attikum – LUMC, toxicogenetica: Consolidator
Grant

■ Prof.dr. Beatrice de Graaf – Centre for Terrorism and Counter-
terrorism: Consolidator Grant

■ Prof.dr. Geert-Jan Kroes – Leiden Instituut voor Chemisch
onderzoek: Advanced Grant 

■ Prof.dr. Cock van de Velde – LUMC, chirurgische oncologie:
Advanced Grant

■ Prof.dr. Remco Breuker – Leids Institute for Area Studies: ERC
Starting Grant

■ Dr. Daniela Stockmann – Instituut Politieke Wetenschap: ERC
Starting Grant

■ Dr. Alexander Kros – Leids Instituut voor Chemisch onderzoek:
ERC Proof of Concept Grant

■ Prof.dr. Clemens Löwik – LUMC, radiologie, en prof.dr. Arn van
den Maagdenberg – LUMC, humane genetica: Marie Curiesub-
sidie t.b.v. het consortium BRAINPATH

■ Prof.dr. Lisa Cheng – Leiden University Centre for Linguistics:
subsidie uit het 7e Kaderprogramma (EU)

■ Prof.dr. Jan Verschuuren – LUMC, neurologie: drie subsidies uit
het 7e Kaderprogramma (EU)

NWO

NWO/OCW: Zwaartekrachtsubsidie voor samenwerkende
wetenschappers van wereldniveau om vernieuwend
onderzoek te doen dat tot doorbraken kan leiden.
■ Prof.dr. Sjaak Neefjes (hoofdaanvrager) – LUMC, immunohe-

matologie en bloedtransfusie, en prof.dr. Hermen Overkleeft
(mede-aanvrager) – Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

■ Prof.dr. W.Th.F. den Hollander (mede-aanvrager) – Mathema-
tisch Instituut

Vici’s, voor het opbouwen van een onderzoeksgroep
■ Prof.dr. Kasia Cwiertka – Institute for Area Studies
■ Prof.dr. Miranda van Eck – Leiden Academic Centre for Drug

Research 

■ Prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp – Leids Instituut voor Onderzoek
in de Natuurkunde

■ Prof.dr. Serge Rombouts – LUMC, radiologie en psychologie
■ Dr. Koenraad Schalm – Leids Instituut voor Onderzoek in de

Natuurkunde

Vidi’s, voor het opzetten van een onderzoekslijn
■ Dr. Ellen Bruijn – Instituut Psychologie 
■ Dr. Dennis Claessen – Instituut Biologie Leiden
■ Dr. Lorenza Colzato – Instituut Psychologie
■ Dr. Luis Ricondo Cruz – LUMC, radiologie
■ Dr. Alexander Geurds – Instituut Archeologie
■ Dr. Casper de Jonge – Leiden University Centre of Arts in

Society 
■ Prof.dr. Catherijne Knibbe – Leiden Academic Centre for Drug

Research 
■ Dr. Anjali Pandit – Leiden Instituut voor Chemisch onderzoek
■ Dr. Alessandro Patruno – Sterrewacht Leiden
■ Prof.dr. Herman Paul – Instituut voor geschiedenis
■ Dr. Peter Putman – Instituut Psychologie
■ Dr. Anne Rasmussen – Instituut Bestuurskunde
■ Dr. Gijsbert Rutten – Leiden University Centre for Linguistics

Veni’s, voor veelbelovende jonge onderzoekers
■ Dr. Tazuko Angela van Berkel – Leiden University Centre for

Arts in Society 
■ Dr. Peter Bruin – Mathematisch Instituut 
■ Dr. Gwen van Eijk – Instituut voor Strafrecht en Criminologie 
■ Dr. Bart Everts – LUMC, parasitologie 
■ Dr. José Joordens – Instituut Archeologie 
■ Dr. Daniela Kraft – Leids Instituut voor Onderzoek in de

Natuurkunde
■ Dennis Mock-Kanamori BSc – LUMC, humane genetica 
■ Dr. Rawi Ramautar – Leiden Academic Centre for Drug Research
■ Dr. Antoinette Schapper – Leiden University Centre for Lin-

guistics
■ Dr. Anke Smits – Instituut Biologie Leiden 
■ Dr. Catherine Walsh – Sterrewacht Leiden
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[ 162 ] ■ Prof.dr. Léon Buskens (mede-aanvrager) – Institute for Area Stu-
dies: subsidie uit het NWO-programma ‘Religie in de moderne
samenleving’

■ Prof.dr. Lisa Cheng – Leiden University Centre for Linguistics:
Vrijecompetitie-subsidie

■ Floris Keehnen, MA MPhil, en Andy Sorensen, MA – Instituut
Archeologie: promotiebeurs voor jong talent van NWO-Geestes-
wetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen 

■ Drs. Larissa Koupriouchina start bij het Instituut voor Fiscale
en Economische vakken op een promotiebeurs voor docenten
in het voortgezet onderwijs

■ Dr. Onno Meijer – LUMC, medische farmocologie: ALW open
programma

■ Dr. Martine Prange – Instituut voor Wijsbegeerte: subsidie
voor maatschappelijk onderzoek

■ Vier Graduate Schools waarin Leiden participeert – Commu-
nication and Exploitation of Knowledge, Interuniversity Gra-
duate School of Psychometrics and Sociometrics (IOPS),
Netherlands’ Magnetic Resonance Research School en World
Archaeology – ontvingen een subsidie uit het Graduate Pro-
gramme voor het aanstellen van promovendi

NWO en Netspar
Prof.dr. Koen Caminada, prof.dr. Kees Goudswaard, dr. Marike
Knoef, Jim Been LL.M – Instituut voor Fiscale en Economische
vakken: specifieke subsidie voor onderzoek naar pensioenen

KNAW

Prijs Akademiehoogleraar 
■ Prof.dr. Wil Roebroeks – Instituut Archeologie

Nieuwe KNAW-leden 
■ Prof.dr. Joke Bouwstra – Leiden Academic Centre for Drug

Research
■ Prof.dr. Eveline Crone – Instituut Psychologie
■ Prof.dr. Ronald Cramer – Mathematisch Instituut

Merianprijs
■ Prof.dr. Corinne Hofman – Instituut Archeologie

Onderwijsprijs
■ Robin van Doorn, studente Film- en literatuurwetenschap

kreeg de Onderwijsprijs voor haar profielwerkstuk, geschreven
in het vwo

Rubiconsubsidies voor onderzoek aan een andere universiteit
■ Drs. Mariëtte Boon – LUMC, diabetologie: 15 maanden naar de

Universiteit van Maastricht
■ Dr. Edith Fayolle – Sterrewacht Leiden: 2 jaar naar Harvard Uni-

versity (VS) 
■ Dr. Quentin Bourgois – Instituut Archeologie: 1 jaar naar de Uni-

versity of Aarhus (Denemarken)
■ Sascha Hoogendoorn, MSc – Leids Instituut voor Chemisch

onderzoek: 2 jaar naar Stanford University School of Medicine
(VS) 

■ Frits Veerman – Mathematisch Instituut: 1 jaar naar Oxford Uni-
versity (GB)

■ Dr. Jörn Venderbos – Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde: 2 jaar naar het Massachusetts Institute of Tech-
nology (VS) 

Topsubsidies voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol
onderzoek
■ Dr. Michiel Hogerheijde – Sterrewacht Leiden
■ Prof.dr. Xander Tielens en prof.dr. Huub Rottgering, i.s.m. met

dr. Raymond Oonk, Leah Morabito MSc en Francisco Salgado
Cambiazo MSc – Sterrewacht Leiden

■ Dr. Jelle Kaastra – SRON/Sterrewacht Leiden
■ Dr. Ivo Labbé – Sterrewacht Leiden 
■ Dr. Hermen Jan Hupkes – Mathematisch instituut

NWO/ZonMw 

Doelmatigheid
■ Dr. Frank Termaat – LUMC, heelkunde 
■ Dr. Wilco Jacobs – LUMC, neurochirurgie 

Klinische fellow
■ Dr. Onno Teng – LUMC, endocrinologie

Overige NWO-subsidies
■ Prof.dr. Peter Akkermans – Instituut Archeologie: Vrijecompe-

titie-subsidie
■ Drs. Marietje Beemsterboer start bij het Leids Instituut voor

Godsdienstwetenschappen op een promotiebeurs voor docen-
ten in het voortgezet onderwijs

■ Dr. Maria Beletsi – Leiden University Centre for the Arts in
Society: subsidie voor internationale samenwerking in de
Geesteswetenschappen 

■ Mattias Brand MA – Instituut voor Religiestudies: subsidie uit
het programma ‘Promoties in de Geesteswetenschappen’
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[ 163 ]Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen

■ Prof.dr. Rien van IJzendoorn – Instituut Pedagogische Weten-
schappen: Dr. Hendrik Muller Prijs voor de gedrags- en maat-
schappijwetenschappen voor zijn hele oeuvre

■ Jelmer Wagenaar, Marijke Segers – opleiding Natuurkunde,
Rik Mom – opleiding Molecular Science and Technology, en Sté-
phanie van der Pas – opleiding Wiskunde: Jong Talent Afstu-
deerprijs

En…

■ Tshego Epema, Myrthe Crombaghs en Joost Nijskens, eerste-
jaars studenten Molecular Science and Technology: Topsector-
beurs Chemie
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Bijlage F
Onderscheidingen en eredoctoraten
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[ 165 ]

Overige onderscheidingen van de Universiteit Leiden

■ Willem van Oranje-penning
Zijne Excellentie Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de
NATO heeft op 28 augustus de Willem van Oranje-penning
gekregen. Dit gebeurde bij gelegenheid van het uitspreken van
de Leidse Vrijheidslezing. De Willem van Oranje-penning van
de Universiteit Leiden kan worden uitgereikt aan personen van
hoog maatschappelijk (nationaal of internationaal) niveau bij
gelegenheid van een bezoek aan of een belangrijk contact met
de universiteit.

■ LSr Onderwijsprijs 2013

Dr. Martin Baasten, docent Hebreeuws & Aramees, faculteit
Geesteswetenschappen

■ Gratama Wetenschapsprijs 2013

Dr. Sophie van Rijn, Instituut Pedagogische Wetenschappen,
faculteit Sociale Wetenschappen

Koninklijke onderscheidingen

■ Prof.dr. Cock van de Velde
Hoogleraar Chirurgische oncologie, faculteit Geneeskunde
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 13 juni 2013

■ Dr. Rinny Kooi
Onderzoeker en universitair docent Instituut voor Biologie,
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Uitgereikt: 19 juni 2013

■ Prof.dr. Willem Willems
Hoogleraar Archeologisch cultureel erfgoed, faculteit Archeo-
logie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 9 september 2013

■ Dr. Luisa Mearin
Kinderarts, en universitair hoofddocent, faculteit Geneeskunde
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Op voordracht van de Nederlandse Coeliakie Vereniging 
Uitgereikt: 6 september

Eredoctoraten van de Universiteit Leiden

■ Prof.dr. Patricia Crone en prof.dr. Michael Cook 
Arabisten en historici, Princeton University
Erepromotor: prof.dr. Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabische taal
en cultuur

■ Rien Verhoef
Vertaler
Erepromotor: prof.dr. Colin Ewen, hoogleraar Engelse taal-
kunde
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Bijlage G
Hoogleraren: benoemingen en oraties/afscheidscolleges

Hoogleraren benoemd in 2013

G = Gewoon hoogleraar

B = Bijzonder hoogleraar

Naam Vakgebied

G Prof.dr. D.E. Atsma Cardiologie, i.h.b. cardiale celtherapie

G Prof.mr. J.P. de Boer Algemeen belastingrecht

G Prof.dr. J.V.M.G. Bovée Pathologie, i.h.b. pathologie van bot- en wekedelentumoren

G Prof.dr. Y van Dijk Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief

B Prof.mr. A.P. Duijvenvoorde Telecommunicatierecht

G Prof.dr. A.W.M. Evers Health psychology

B Prof.dr. E.F. van Furth Eetstoornissen

G Prof.dr. A. Gerritsen Asia-Europe intercultural dynamics, with special attention to material culture, art and development

G Prof.dr. J.B. Gewald Geschiedenis van zuidelijk Afrika

B Prof.mr. S.J. Gijrath Telecommunicatierecht

G Prof.dr. M.P.C. van der Heijden Comparative urban history

G Prof.dr. J. Jonkers Molecular experimental oncogenetics and cancer therapeutics

B Prof.dr. H.G.M. Jorink Verlichting en religie in historisch en sociaal-cultureel perspectief

G Prof.dr. J.C.A. Kolen Landsarcheologie en cultuur erfgoed

G Prof.dr. E.J. Kuijper Experimentele bacteriologie

G Prof.dr. H.J. Langevelde Galactische radiosterrenkunde

G Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen Mensenrechten en diversiteit

G Prof.dr. M.E. Numans Huisartsgeneeskunde

G Prof.dr. T.R.A. de Rij Design, culture and society

G Prof.dr. E.H.H.M. Rings Kindergeneeskunde

G Prof.mr. S.F. Sagel Arbeidsrecht

G Prof.dr. M. Schilthuizen Kenmerkenevolutie en biodiversiteit

G Prof.dr. J.J. Sloth-Nielsen Children’s rights in the developing world

G Prof.dr. V.T.H.B.M. Smit Klinische pathologie

G Prof.dr. A. Sonnenberg Cell adhesion in health and disease

G Prof.dr. D.C. Thomas International relations

G Prof.dr. A. Tukker Industrial ecology
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B Prof.dr. H.G.J.M. Vermetten Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s

B Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland Doelmatigheid van revalidatieprocesen, i.h.b. fysiotherapie

G Prof.dr. N.J.A. van der Wee Psychiatrie, i.h.b. biologische psychiatrie

G Prof.dr. H.G.D.G. de Weerdt Chinese geschiedenis

G Prof.dr. H. de Winde Industriële biotechnologie

G Prof.mr. D.F.M.M. Zaman Notarieel ondernemingsrecht

G Prof.dr. J.J. Zwaginga Klinische transfusiegeneeskunde
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Oraties/afscheidscolleges

O = Oratie

A = Afscheidscollege

Datum Naam Titel

O 26 november Prof.dr. M.G. Ignatieff Cleveringa-oratie: Civic courage and the moral imagination

O 18 januari Prof.dr.ir. J.A.P. Willems van Dijk Over evenwicht en overgewicht

O 25 januari Prof.dr. W.A. Schabas The three charters. Making international law in the post-war crucible

O 28 januari Prof.dr. J.G. Bethlehem De kwaliteit van internetpeilingen

A 1 febrauri Prof.dr. J.L.F. Gerding Metafysica in de geest van de theosofie

O 15 februari Prof.dr. M.M.S.K. Sie Ken U zelf. Wetenschap over vriendschap, vooroordelen en vrije wil

O 25 februari Prof.dr. B. Mons Kennis is als Liefde… men wordt van het delen niet minder

O 1 maart Prof.dr.mr. S. van der Hof Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming

O 8 maart Prof.dr. G. Kloppenburg Artrose ... er is meer aan de hand

O 15 maart Prof.dr. E.R. Eliel Het symfonieorkest en de quantum optica

O 22 maart Prof.dr. B.A. de Graaf Ecce homo. Herkenning en registratie in geschiedenis en veiligheidsbeleid. De historicus als 
veiligheidsonderzoeker

O 25 maart Prof.dr. R. Berger Door meten tot weten

O 5 april Prof.dr. C. Taube Asthma – the times they are a-changin

O 8 april Prof.dr. M.J. Raven De dwerg onder het bed

O 12 april Prof.dr. G.J. Zwenne De verwaterde privacywet

O 26 april Prof. M. Fridlund Space observations of exoplanets

O 29 april Prof.dr. A. Wessels Echt? – Niet Echt? De grenzeloze kunst op het Romeinse toneel

O 3 mei Prof.dr. P.C.N. Rensen Vet kleurrijk

O 6 mei Prof.dr.ir. J.J.M. van der Hoeven Oncologie naar 2020. Preventie, samenwerking en innovatie

A 17 mei Prof.mr. M.V. Polak IPR-abracadabra: internationaal privaatrecht voor tovenaars, hogepriesters en mandarijnen

O 24 mei Prof.dr. C.J. van Asperen Omgaan met erfelijke kanker: advies geven en keuzes laten

O 27 mei Prof.dr. P.H. Van der Graaf Toekomstmedicijn

O 31 mei Prof.dr. M.H. Vermeer De zonovergoten huid

O 7 juni Prof.dr. I. Wuisman Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap, take the next step

O 10 juni Prof.dr. I.G.B.M. Duijvesteijn Strategisch analfabetisme; De kunst van strategisch denken in moderne militaire operaties

O 14 juni Prof.dr. J. Kievit Kwaliteit van zorg. Over het ‘wat?’ en het ‘hoe?’

O 17 juni Prof.dr. J.B. Teeuwisse Nederlandse beeldhouwkunst. Een apologie

O 21 juni Prof.dr. K. Zeppenfeld Het netwerk kortgesloten

O 24 juni Prof.dr. W.F. Admiraal Academisch docentschap. Naar wetenschappelijk praktijkonderzoek door docenten

O 28 juni Prof.mr. J.H. Crijns Stuurloos strafrecht
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O 13 september Prof.dr. S. Nieuwenhuis Op zoek naar de bron van complexe verschijnselen

O 13 september Prof.dr. C. Creutzberg Over leven, lijden en leiden

O 16 september Prof.dr. J. Rood De Europese Unie in de wereld van morgen

A 20 september Prof.dr. J.H. Arendzen Wat beweegt ons….?

O 23 september Prof.dr. C.G. Breedveld-de Voogd Gedachtenlezen in het burgerlijk recht. Over wil en vertrouwen bij de koop van onroerend goed

O 27 september Prof.mr.drs. M. Haentjens De autonomie van de alchemist. Een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen

O 27 september Prof.mr. W.A.K. Rank Interventie bij banken en verzekeraars: rechten van crediteuren en wederpartijen

O 30 september Prof.dr. M.L.S. Sørensen Why study the Bronze Age. Reflections on the role on archaeological knowledge in contemporary 
society

O 11 oktober Prof.mr.dr. J.P. Boer Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en 
tax nudging

O 18 oktober Prof.dr. O.A. Haazen Between right and a wrong. Ordinary cases, civil procedure, and democracy

O 25 oktober Prof.dr. J. Burggraaf Contextueel overgezet

O 1 november Prof.dr. E. van Furth Eetstoornissen in context

O 8 november Prof.dr. I.A.G. Snellen De mens in het heelal

O 15 november Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen Mensenrechten en diversiteit in Europa: gelijke monniken, ongelijke kappen?

O 22 november Prof.dr. A.M. Pereira Arias De zorg om stress

O 29 november Prof.dr. P.P. van der Werf De muziek der sferen

O 6 december Prof.dr. N.J.A. van der Wee Gebiologeerd

O 13 december Prof.dr.ir. E.R. Valstar Grip op loslating

O 20 december Prof.dr. E.J. Kuijper Sporen zoeken en kaartlezen



Bijlage H
Promoties

Promovendus Titel promotie Promotor(en)

M.C. Aalders Grool Verbal art of the Fon (Benin) Prof.dr. M.P.G.M. Mous

B. van den Adel MRI of Atherosclerotic Lesions Prof.dr. R.E. Poelmann

M.M. Afidchao Genetically Modified (GM) Corn in the Philippines Prof.dr. G.R. de Snoo

J. van Aken Studies on undifferentiated and early rheumatoid arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga

S. Akerboom Ln(III) complexes as phosphors for LEDs Prof.dr. E. Bouwman

M.T. Akhtar Cannabinoids and Zebrafish Prof.dr. R. Verpoorte

N. Akkilic Fluorescent Electrochemistry: Towards Controlled-Redox-Switching of a single Prof.dr. T.J. Aartsma
Metalloprotein Prof.dr. G.W. Canters

T.S.O. Alkurdi Piecewise Deterministic Markov Processes: An Analytic Approach Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

R.F.A. Almomani The use of new technology to improve genetic testing Prof.dr. M.H. Breuning

L.W.S.W. Amkreutz Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation Prof.dr. L.P. Louwe Kooijmans
(5500-2500 cal BC)

S. Anni Images of Galois representations Prof.dr. S.J. Edixhoven
Prof.dr. P. Parent (Université 
Bordeaux 1, Frankrijk)

J.K. Anninga Clinical and Molecular Features of High-Grade Osteosarcoma Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
Prof.dr. R.M. Egeler
Prof.dr. A.J. Gelderblom

P. Arginelli The interpretation of multilingual tax treaties Prof.dr. C. van Raad
Prof.dr. F.A. Engelen

S.F.A. Askar Cellular and Molecular Mechanisms of Arrhythmias in Cardiac Fibrosis and Beyond: From Prof.dr. M.J. Schalij
Symptoms to Substrate towards Solutions

T.L. Astraatmaja Starlight beneath the waves Prof.dr. M. de Jong

E. Aten New techniques to detect genomic variation Prof.dr. M.H. Breuning
Prof.dr. J.T. den Dunnen

H.E. Auvinen Glucocorticoids, metabolic adaptations, and recovery: studies in specific mouse models Prof.dr. A.M. Pereira Arias
Prof.dr. P.C.N. Rensen

Y.J. Bae Renewable Energy and Resource Curse; On the Possible Consequences of Solar Energy in Prof.dr. R.J. Ross
North Africa

A. Bahreman Lipid bilayers decorated with photosensitive ruthenium complexes Prof.dr. E. Bouwman

A. Balevic Exploiting Multi-Level Parallelism in Streaming Applications for Heterogeneous Platforms Prof.dr. E.F. Deprettere
with GPUs

P.S. Barneveld Growing up with autism spectrum disorders: outcome in adolescence and adulthood Prof.dr. H. Swaab
Prof.dr. H.van Engeland (UMC 
Utrecht)

C. Barnier-Quer Adjuvanted nanoparticulate seasonal influenza vaccines Prof.dr. W. Jiskoot

D.A. Barría Traverso La autonomía estatal y clase dominante en el siglo XIX chileno: La guerra civil de 1891 Prof.dr. P. Silva

[ 171 ]
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[ 172 ] A. el Barzouhi Paradigm Shift in MRI for Sciatica Prof.dr. W.C. Peul

J.E. Bast Hot chemistry and physics in the planet-forming zones of disks Prof.dr. E.F. van Dishoeck
Prof.dr. A.G.G.M. Tielens

I.G. Bechan Langerhans cell histiocytosis: clues on pathogenesis and steps towards therapy Prof.dr. R.M. Egeler

J.J.H. Beck Sexual abuse evaluation in urological practice Prof.dr. R.C.M. Pelger

L.C. van Beek The reflexes of the Proto-Indo-European syllabic liquids in Greek Prof.dr. A.M. Lubotsky

K. Beerden Worlds full of signs: ancient Greek divination in context Prof.dr. L. de Ligt

F. van Beijnum Scattering, loss and gain of surface plasmons Prof.dr. G.W. ’t Hooft

N.A.H. Belo Engaging students in the study of physics Prof.dr. dr. J.H. van Driel
Prof.dr. N. Verloop

G.O.E. Benedetti Role of TNF-o and the NF-rB pathway in drug-induced organ toxicities Prof.dr. B. van de Water

A.A.A.A. Bentinck van Karl Abraham. Freuds rots in de branding Prof.dr. H. Beukers
Schoonheten

Y.W. van den Berg Tissue Factor Isoforms and Cancer Prof.dr. P.H. Reitsma
Prof.dr. S. Osanto

R. Bhandari Perception of infant cues: The role of childhood experiences and oxytocin Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

A.Y. Bijlsma The definition of sarcopenia Prof.dr. R.G.J. Westendorp
Prof.dr. A.B. Maier (VUMC)

J. Bijsterbosch Hand osteoarthritis, natural course and determinants of outcome Prof.dr. G. Kloppenburg
Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. F.R. Rosendaal

M. Bobuafor A grammar of Tafi Prof.dr. M.P.G.M. Mous

J. Bongers Dual electrode stimulation in cochlear implants: From concept to clinical application Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns

L. Booij De acceptatie van het werk van René Lalique (1860-1945) in Nederland Prof.dr. T.M. Eliëns
Prof.dr. T.R.A. de Rijk (TU Delft)

M.C.A. Boom Opioid therapy: A trade-off between opioid-analgesia and opioid-induced respiratory Prof.dr. A. Dahan
depression

M.M.E.M. Bos Characteristics of critically ill cancer patients in the Netherlands Prof.dr. E. de Jonge

Q.P.J. Bourgeois Monuments on the horizon Prof.dr. H.Fokkens

E.A. Braat Sentinel node procedure in colorectal carcinoma Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof.dr. T. Wiggers

M. van den Broek Treat to target in rheumatoid arthritis: opportunities and outcomes Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. W.F. Lems (Vrije 
Universiteit)

I.H.G. Bronkhorst The inflammatory microenvironment of uveal melanoma Prof.dr. G.P.M. Luyten

C. Bruggink Characterization of oligosaccharides with capillary high performance anion exchange Prof.dr. A.M. Deelder
chromatography hyphenated to pulsed amperometric detection and ion trap mass spectrometry

S.C. Bruggink Transmission and Treatment of Cutaneous Warts in General Practice Prof.dr. J. Gussekloo
Prof.dr. W.J.J. Assendelft 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

T. de Bruin The Great Controversy Prof.dr. J. K. Zangenberg
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[ 173 ]S.C. Bruin The role of clinical, pathological and molecular characteristics in colorectal cancer management Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof.dr. L.J. van t Veer (University 
of California San Francisco, VS)

F.T. de Bruïne Advanced MR brain imaging in preterm infants Prof.dr. M.A. van Buchem

R. Buij Raptors in changing West African savannas Prof.dr. G. de Snoo
Prof.dr. J. Komdeur 
(Rijksuniversiteit Groningen)

N.D. van Burgel Host-pathogen interactions in Lyme disease and their application in diagnostics Prof.dr. A.C.M. Kroes

E. Burgerhout Tools and triggers for eel reproduction Prof.dr. H.P. Spaink

A.A.J. Buurma On the pathology of preeclampsia Prof.dr. J.A. Bruijn

I. Çaǧlar Good and bad muslims, real and fake seculars Prof.dr. E.J. Zürcher

K.A. Celler A Multidimensional Study of Streptomyces Morphogenesis and Development Prof.dr. G.P. van Wezel

G. Chen A fixed point approach towards stability of delay differential equations with application to Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
neural networks

P.F. Chimento Two-dimensional optics: Diffraction and dispersion of surface plasmons Prof.dr. E.R. Eliel
Prof.dr. G.W. ‘t Hooft

M.M. Chirangi Afya Jumuishi: Towards Interprofessional Collaboration between Traditional and Modern Prof.dr. L.J. Slikkerveer
Medical Practitioners in the Mara Region of Tanzania

N. Clerbout Etude sur quelques sémantiques dialogiques Prof.dr. B.G. Sundholm

C.T.M. Clevis LOCUS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus Prof.dr. C.J.M. Zijlmans
naar artistiek environment

S. Commandeur Organotypic in vitro models of human cutaneous squamous cell carcinoma Prof.dr. R. Willemze

M. Cubrovic Holography, Fermi Surfaces and Criticality Prof.dr. J. Zaanen

C. Cunha Oliveira Alternative antigen processing and presentation pathways by tumors Prof.dr. S.H. van der Burg

A. Cuyvers The EU as a Confederal Union of Sovereign Member Peoples Prof.dr. C.A.P. Hillion
Prof.dr. A.A.M. Kinneging

Y. Dai Natural deep eutectic solvents Prof.dr. R. Verpoorte

D.A. Dam-de Jong International Law and Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Prof.dr. N.J. Schrijver
Situations Prof.dr. L.J. van den Herik

T. De Nile Spoockerijen Prof.dr. dr. G. J. J. van der Sman
Prof.dr. M. Di Macco (Sapienza - 
Università di Roma, Italië)

P. van Delft Synthetic Studies towards Oligonucleotide Derivatives and Conjugates Prof.dr. G. A. van der Marel

S. Dharma Prognosis and therapeutics: Perspectives in the treatment of cardiovascular disease Prof.dr. J.W. Jukema

Z. Di Development of automatic image analysis methods for high-throughput and high-content Prof.dr. B. van de Water
screening

J. Diepstraten The influence of morbid obesity on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs Prof.dr. C.A.J. Knibbe
in adolescents and adults Prof.dr. A.A. Vinks (University of 

Cincinnati, VS)

Y. Djuardi Development of immune responses in early life: A longitudinal study in Indonesia Prof.dr. M. Yazdanbakhsh

S.R.S. Does At the heart of egalitarianism: How morality framing shapes Whites’ responses to social Prof.dr. N. Ellemers
inequality

A. Domínguez Rascón Estado, frontera y ciudadanía. El Septentrión entre el Antiguo Regimen y la formación de la Prof.dr. P. Silva
nación mexicana
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[ 174 ] M. Doorenbosch Ancestral heaths, reconstructing the barrow landscape in the central and southern Netherlands Prof.dr. C.C. Bakels

Y.M. Drewes Strategies in preventive care for older people Prof.dr. J. Gussekloo
Prof.dr. W.J.J. Assendelft

H. Duffy The ‘war on terror’ and International Law Prof.dr. N. Schrijver

H.A. van Duijvenvoorde Genetic causes of growth disorders Prof.dr. J.M. Wit
Prof.dr. H.B.J. Karperien 
(Universiteit van Twente)
Prof.dr. A.M. Pereira

W. Duivesteijn Exceptional Model Mining Prof.dr. J.N. Kok

D.H. Duong Profinite groups with a rational probabilistic zeta function Prof.dr. dr. H.W. Lenstra
Prof.dr. A. Lucchini 
(University of Padova, Italië)

C.H.Y. van Eck Between air and electricity. Microphones and loudspeakers as musical instruments Prof. F. de Ruiter

E. van Eijk Family Law in Syria Prof.dr. L.P.H.M. Buskens

R. van Eijk Technological Advances in Molecular Pathology: A Journey into the Archives Prof.dr. J. Morreau

W.L. van Eldik The role of CHAP in muscle development, heart disease and actin signaling Prof.dr. C.L. Mummery

D. Elouarrat Linking lipids to acetylation Prof.dr. W.H. Moolenaar

M. Erkelens The Decline of the Chinese Council of Batavia Prof.dr. J.L. Blussé van Oud-Alblas

M.Y.H.G. Erkens Rechtspleging in arbeidszaken Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss

S. Euser Child maltreatment in numbers: a multimethod study of year prevalence rates and risk factors Prof.dr. L.R.A. Alink
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

M.M. Ewing Post-interventional atherosclerotic vascular remodeling Prof.dr. P.H.A. Quax
Prof.dr. J.W. Jukema

S.S.A.A. Fagel Childhood psychopathology and development of adult schizotypal symptoms Prof.dr. H.Swaab
Prof.dr. H. van Engeland 
(UMC Utrecht)

K.J. Fatah Suriname and the Atlantic World, 1650-1800 Prof.dr. G.J. Oostindie
Prof.dr. H. Den Heijer

E.C. Fayolle From Ice to Gas Prof.dr. H. V. J. Linnartz
Prof.dr. J.-H. Fillion (Université 
Pierre et Marie Curie, Paris, 
Frankrijk)

J.T. Fischedick Terpenoids for medicine Prof.dr. R. Verpoorte

L.E. Flinterman Risk factors for a first and recurrent venous thrombosis Prof.dr. F.R. Rosendaal

A.C. Foks Regulation of immune responses in atherosclerosis Prof.dr. dr. J. Kuiper

W.R. Fortes Error bounds for discrete tomography Prof.dr. K. J. Batenburg
Prof.dr.ir. B. Koren 
(TU Eindhoven)

A.C.W. Franken Heme biosynthesis and regulation in the filamentous fungus Aspergillus niger Prof.dr. P.J. Punt
Prof.dr. C.A.M.J.J. van den Hondel

I.C. Fulga Scattering theory of topological phase transitions Prof.dr. C.W.J. Beenakker

H.B.M. van Gameren- Growth, development and social functioning of individuals with Down syndrome Prof.dr. S.E. Buitendijk
Oosterom Prof.dr. H.M. Oudesluys-Murphy



ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

[ 175 ]W. Geelhoed Het opportuniteitsbeginsel en het recht van de Europese Unie Prof.mr. C.P.M. Cleiren

J.J. Geerling Central nervous system control of triglyceride metabolism Prof.dr. P.C.N. Rensen
Prof.dr. J.A. Romijn

P.W.J.L. Gerretsen Vrijzinnig noch rechtzinnig: Daniel Chantepie de la Saussaye (1818-1874) en Jan Hendrik Prof.dr. E.G.E van der Wall
Gerretsen (1867-1923) in de ban van het ethische beginsel

V.P.S. Ghotra Identification of novel targets in prostate cancer progression Prof.dr. B. van de Water

L.M. Gierman Inflammation: a link between metabolic syndrome and osteoarthritis? Prof.dr. T.W.J. Huizinga

M.C.M. de Goeij Disease progression in pre-dialysis patients; Renal function, symptoms, and health-related Prof.dr. F.W. Dekker
quality of life

J.P. Gopie The Psychological Impact of Breast Reconstruction after Prophylactic or Therapeutic Prof.dr. A. Tibben
Mastectomy for breast cancer

C.P.T. de Gouw Combining Monitoring with Run-time Assertion Checking Prof.dr. F.S. de Boer

A.K. Grasskamp Cultivated Curiosities: A Comparative Study of Chinese Artifacts in European Kunstkammern Prof.dr. M. Meadow (Univeristy
and European Objects in Chinese Elite Collections of California Santa Barbara, VS)

Prof.dr. B. ter Haar (University of 
Oxford, GB)

A.M. Griffiths A Family of Names: Rune-names and Ogam-names and Their Relation to Alphabet Letter- Prof.dr. R.H. Bremmer
names Prof.dr. P.C.H. Schrijver 

(Universiteit Utrecht)

M. Groothedde Een vorstelijke palts te Zutphen? Prof.dr. F.C.W.J. Theuws

J.Y. Guan NMR studies of protein-small molecule and protein-peptide interactions Prof.dr. M. Ubbink

A.M. Guénolé Dissection of DNA damage responses using multiconditional genetic interaction maps Prof.dr. L.H.F. Mullenders

A.N. Guiora Tolerating Extremism: To What Extent Should Intolerance be Tolerated Prof.dr. P.B. Cliteur

V. Gupta Multimodality cardiac image analysis for the assessment of coronary artery disease Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt
Prof.dr.ir. J.H.C. Reiber

K.M.R. Guss nee Isokoski Physics and chemistry of interstellar ice Prof.dr. dr. H. Linnartz
Prof.dr. E.F. van Dishoeck

H.L. Haak Rufus Ephesius Medicus Gratiosus Prof.dr. H.F.J. Horstmanshoff

S.M. ter Haar Birds and Babies: A comparison of the early development in vocal learners Prof.dr. C.J. ten Cate

S.J.J. van Haastregt Estimation and Optimization of the Performance of Polyhedral Process Networks Prof.dr.ir. E. Deprettere

P. Haazebroek On the dynamic interplay between perception and action. A connectionist perspective Prof.dr. B. Hommel

A.L. van Harmelen Childhood Emotional Maltreatment: Impact on Cognition and the Brain Prof.dr. B.M. Elzinga
Prof.dr. Ph. Spinhoven 
Prof.dr. B.W.J.H. Penninx 
(Vrije Universiteit)

E.P. ’t Hart Cognition in Huntington’s disease Prof.dr. R.A.C. Roos

M. Hashemi Shabestari Spin-label EPR on disordered and amyloid proteins Prof.dr. E. Groenen

J. Hausmann Structural and Biochemical Characterization of Autotaxin Prof.dr. W.H. Moolenaar

M.M.E. Hendricx-Riem Toward a neuroscience of parenting Prof.dr. dr. M.H. van IJzendoorn
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg

L.G. van den Hengel Tissue factor isoforms and signaling receptors in (non-)hemostatic processes Prof.dr. P.H. Reitsma
Prof.dr. S. Osanto
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[ 176 ] M.P.M. Hensgens Risk factors, course and outcome of Clostridium difficile infections Prof.dr. E.J. Kuijper

D.B.M. Hermans Middeleeuwse woontorens in Nederland Prof.dr. H.L. Janssen
Prof.dr. D.J. de Vries

Y. Hilhorst-Hofstee Clinical and genetic aspects of Marfan syndrome and familial thoracic aneurysms and Prof.dr. M.H. Breuning
dissections

M.E. Hollander-Gijsman Out of the box. Moving from categories to dimensions in the phenomenology of depression Prof.dr. F.G. Zitman
and anxiety

C.W.M. Holm Optimizing Pointer Linked Data Structures Prof.dr. H.A.G. Wijshoff

A.I. Hooijkaas Preclinical optimization of melanoma treatment Prof.dr. T.N.M. Schumacher

M. Hosono Object Shift in the Scandinavian Languages Prof.dr. J. E.C.V. Rooryck
Prof.dr. V.J. van Heuven

M.B. Houben Regulation of Behavioral Activity by the Suprachiasmatic Nucleus Prof.dr. dr. J.H. Meijer

F. Hübner Shifting Identities; The Musician as Theatrical Performer Prof. F. de Ruiter
Prof.dr. Y. Spielmann (Lasalle 
College of the Arts, Singapore)

Y. Huda Contesting Sharia. State Law, Decentralization and Minangkabau Custom Prof.dr. L.P.H.M. Buskens

H.M. Huistra Preparations on the Move Prof.dr. R. Zwijnenberg

M.L. Humphery-Jenner Establishing an Effective Dialog between Courts and Agencies Prof.dr. W.J.M. Voermans
Prof.dr. C.L.J. Caminada

C.J.G. van den Hurk Effectiveness and safety of scalp cooling in cancer patients undergoing cytotoxic treatment Prof.dr. J.W.R. Nortier
Prof.dr. J.W.W. Coebergh 
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
Prof.dr. van de Poll-Franse 
(Universiteit van Tilburg)

D. Iakubovskyi Constraining properties of dark matter particles using astrophysical data Prof.dr. A. Achúcarro

M. Iqbal Application of NMR-based metabolomics to identify bioactive compounds in herbs, spices Prof.dr. R. Verpoorte
and fruits

M. van Iterson The power of high-dimensional data in genomics research Prof.dr. G.J.B. van Ommen

R.J. Jacobs Mechanism of action of Statins in colorectal cancer Prof.dr. D.W. Hommes

G.J. Janssen The heart of oxygenic phototsynthesis illuminated Prof.dr. H.J.M de Groot

K.G.H. Janssen Nanofluidic tools for bionanalysis: The large advantages of the nano-scale Prof.dr. T. Hankemeier
Prof.dr. J.C.T. Eijkel 
(Universiteit van Twente)

S.L.J. Janssen De kroongetuige in het Nederlandse strafproces Prof.mr. C.P.M. Cleiren

M. Janssens Atopic eczema: The role of stratum corneum lipids in the skin barrier Prof.Dr. J.A. Bouwstra

A. Javan Peykar Explicit polynomial bounds for Arakelov invariants of Belyi curves Prof.dr. dr. S.J. Edixhoven
Prof.dr. J.B. Bost (Université 
Paris-Sud 11, Frankrijk)

M.K. Jha The Political Economy of the Ganga River: Highway of State Formation in Mughal India, Prof.dr. J.J.L. Gommans
c.1600-1800 Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

X. Jiang Construction, Characterization and Application of Flavivirus Infectious Clones Prof.dr. W.J.M. Spaan

R.J. de Jong Student teachers’ practical knowledge, discipline strategies, and the teacher-class relationship Prof.dr. N. Verloop
Prof.dr. J.W.F. van Tartwijk
Prof.dr. T. Wubbels
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[ 177 ]A.R. de Jong Development of synthetic procedures towards immunostimulating carbohydrates Prof.dr. G.A. van der Marel

M.M. Jöris Challenges in unrelated hematopoietic stem cell transplantation Prof.dr. F.H.J. Claas

M. Józwiak Induction of labour - Foley catheter revisited Prof.dr. J.M.M. van Lith
Prof.dr. B.W.J. Mol

M. de Juan Ovelar Imaging polarimetry for the characterisation of exoplanets and protoplanetary discs. Scientific Prof.dr. C.U. Keller
and technical challenges

R.J. Julius-Adeoye The Drama of Ahmed Yerima Prof.dr. E.J. van Alphen

S. Kaddouri Le Livre Decisif sur les Religions et les Sectes d’ Ibn Hazm entre l’ histoire du texte et la critique Prof.dr. P. S. van Koningsveld
textuelle

V.J. Kalkman Studies on phylogeny and biogeography of damselflies (Odonata) with emphasis on the Prof.dr. P.C. van Welzen
Argiolestidae

C.A. van Kan Teachers’ interpretations of their classroom interactions in terms of their pupils’ best interest: Prof.dr. N. Verloop
A perspective from continental European pedagogy Prof.dr. P. Ponte (University of 

Sydney, Australië)

R.H.N. van der Kant Protein complexes and cholesterol in the control of late endsosomal dynamics Prof.dr. J.J. Neefjes

F. Kara Monitoring Alzheimer’s disease in transgenic mice with ultra high field magnetic resonance Prof.dr. H.J.M de Groot
imaging

T. Karalidi Broadband polarimetry of exoplanets Prof.dr. C.U. Keller

A.D.N. Kerkhoff Hidden Morals, Explicit Scandals Prof.dr. M.R. Rutgers

A. Khmelinskii Multi-modal small-animal imaging: image processing challenges and applications Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt

C.M. Khodabux Anaemia of Prematurity: time for a change in transfusion management? Prof.dr. A. Brand
Prof.dr. F.J. Walther

B.B. Kilama The Diverging South: Comparing the Cashew Sectors of Tanzania and Vietnam Prof.dr. A.J. Dietz
Prof.dr. M. Wuyts (Erasmus 
Universiteit Roterdam)

Y.H. Kim Mechanistic studies on human histocompatibility antigens in graft-versus-host disease Prof.dr. E.A.J.M. Goulmy

B.K. Kinuthia Reversed fortunes in the south Prof.dr. dr. A.J. Dietz
Prof.dr. M. Murshed 
(Erasmus Universiteit Roterdam)

N.B. Klarenbeek Targeted treatment in early rheumatoid arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. W.F. Lems (VUMC)

S.E.F. Kleijn Electrocatalysis at single nanoparticles Prof.dr. M.T.M. Koper

R.H. Klein Minimally invasive methodology for pharmacological research involving children Prof.dr. J.M. Wit
Prof.dr. A.F. Cohen
Prof.dr. J. Burggraaf

D.J. Klein Kranenburg ‘Samen voor ons eigen’. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt, de Haagse Prof.dr. W.H. Willems
Schilderswijk 1920-1985 Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

K.P. Knittle Motivation, Self-Regulation and Physical Activity among Patients with Rheumatoid Arthritis Prof.dr. C.M.J.G. Maes

P. Koch Efficient Tuning in Supervised Machine Learning Prof.dr. T.H.W. Bäck
Prof.dr. W. Konen (Cologne 
University of Applied Sciences, 
Duitsland)

H. Koelewijn Quality of work and well-being of health care employees: Towards a problem solving worksite Prof.dr. C.M.J.G. Maes
intervention approach
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[ 178 ] E. Koier Interpreting particles in dead and living languages Prof.dr. A. Verhagen
Prof.dr. I. Sluiter

R. Kok ‘Do as I say!’ Prof.dr. dr. M.H. van IJzendoorn
Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg
Prof.dr. F.C. Verhulst en
Prof.dr. H. Tiemeier (Erasmus
Universiteit Rotterdam)

P.J.R. Kok Islands in the Sky: Species Diversity, Evolutionary History, and Patterns of Endemism of the Prof.dr. E. Gittenberger
Pantepui Herpetofauna Prof.dr. E. Smets

W.J.M. Kok Thirty Sixth Series of the Next Kind of Series Prof. F. de Ruiter

H. de Kort Acute antibody-mediated rejection in pancreas and kidney transplantation Prof.dr. J.A. Bruijn
Prof.dr. J.W. de Fijter

K.A. Kortekaas Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury in Heart Failure Surgery Prof.dr. R.J.M. Klautz

M. Kouwenberg Social-emotional factors underlying internalizing problems & peer relations in deaf or hard Prof.dr. C. Rieffe
hearing youth

M.L. Kuijjer A systems biology approach to study high-grade osteosarcoma Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

A.J. Kunz Als een prachtig boek Prof.dr. G. van den Brink

W.Y. Kwok Clinical aspects of hand osteoarthritis: are erosions of importance? Prof.dr. G. Kloppenburg
Prof.dr. F.R. Rosendaal

Y. Kwon Biomass Electrochemistry: from cellulose to sorbitol Prof.dr. M.T.M. Koper

J. Lai The Learnability of Center- embedded Recursion: Experimental Studies with Artificial and Prof.dr. N.O. Schiller
Natural Language Prof.dr. B. Hommel

H. Lamers Reinventing the Ancient Greeks: The self-representation of Byzantine scholars in Renaissance Prof.dr. I. Sluiter
Italy Prof.dr. A.T. Grafton (Princeton 

University, VS)

G. Lanzani DNA mechanics inside plectonemes, nucleosomes and chromatin fibers Prof.dr. H. Schiessel

L. Lech Birds trough a ceiling of alabast. Genderproblematiek in de romans van Hugo Claus Prof.dr. J.L. Goedegebuure
Prof.dr. M. Klein (Catholic 
University Lublin, Polen)

J.S. Lee Buddhist writers in colonial Korea: Rethinking Korean literature, religion and history during Prof.dr. W.C.A. Walraven
the colonial period, 1910-1945 Prof.dr. R. Breuker

R.A. van der Lee Moral motivation within groups Prof.dr. N. Ellemers

M.A.L. Legendre Pouvoir et territoire: L’administration islamique en Moyenne-Égypte pré-tulunide (642-868) Prof.dr. P.M. Sijpesteijn

G.J. Lelieveld Emotions in negotiations: The role of communicated anger and disappointment Prof.dr. E. van Dijk
Prof.dr. I. van Beest (Universiteit 
van Tilburg)
Prof.dr. G. A. van Kleef 
(Universiteit van Amsterdam)

R. van der Lem Are depression trials generalizable to clinical practice? Prof.dr. F.G. Zitman

M.F.H. Lendering Cannabis use, Cognitive Functioning and Behaviour Problems Prof.dr. dr. J.T. Swaab
Prof.dr. W.A.M. Vollebergh 
(Universiteit Utrecht)

A. Li Itaconic acid production in Aspergillus Prof.dr. P. J. Punt

N. Li Activity-Based Proteasome Profiling Prof.dr. H.S. Overkleeft
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[ 179 ]B.J. Lichtenbelt PK-PD modelling of Propofol-Midazolam Prof.dr. dr. A. Dahan
Prof.dr. M.M.R.F. Struys (UMCG)

A.H.J.M. van Lierop Sclerostin, a key regulator of bone metabolsim Prof.dr. S.E. Papapoulos

J. Lin Generation of genetically attenuated blood-stage malaria parasites Prof.dr. A.M. Deelder

C. Linnemann Engineering T cell immunity by TCR gene transfer Prof.dr. T.N.M. Schumacher

J.J.W. Lisman At the beginning… Prof.dr. W.H. van Soldt

W.M. Liu Design and synthesis of paramagnetic probes for structural biology Prof.dr. M. Ubbink

Y.C. Lo Accessing indigenous land rights through claims in Taroko area, Eastern Taiwan Prof.dr. G.A. Persoon

P.J.P.M. van Lochem Rechtsrelativering; een verkenning op het terrein van het overheidshandelen Prof.dr. W.J.M. Voermans
Prof.dr. E.R. Muller

S.T.E. Lommen Exploring and exploiting natural variation in the wings of a predatory ladybird beetle for Prof.dr. P.M. Brakefield
biological control

M.C. Louwe Inflammatory mediators in diet-induced cardiac dysfunction Prof.dr. J.W.A. Smit
Prof.dr. K. Willems van Dijk

A. Lubbe Ornamental bulb crops as sources of medicinal and industrial natural products Prof.dr. R. Verpoorte
Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer

N.M. van der Lugt Neonatal Pearls - Safety and efficacy of medication use in fetus and neonate Prof.dr. F.J. Walther

S. Lusini Yes/no question-marking in Italian dialects Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck
Prof.dr. R.A.G. D Alessandro
Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck
Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven

J.J. Maas Mean systemic filling pressure Prof.dr. E. de Jonge
Prof.dr. L.P.H.J. Aarts

P. Maczuga Towards RNAi-based therapy of liver diseases Prof.dr. S.J.H. van Deventer

N.V. Malfanova Endophytic bacteria with plant growth promoting and biocontrol abilities Prof.dr. E.J.J. Lugtenberg

J.J.L. Meesters The role of the patient with rheumatoid arthritis in multidisciplinary care Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland

H.J.M. Messerschmidt Positive representations on ordered Banach spaces Prof.dr. A. Doelman

H.L. Mickleburgh Reading the Dental Record. A Dental Anthropological Approach to Foodways, Health and Prof.dr. C.L. Hofman
Disease, and Crafting the pre-Columbian Caribbean

K.A. Miettinen Elucidation of the secoirioid pathway from Catharanthus roseus Prof.dr. J. Memelink

M. Mildner A human organotypic knock-down skin model to study molecules involved in epidermal Prof.dr. F. Koning
keratinocyte differentiation Prof.dr. E. Tschachler (Medical 

University of Vienna, Italië)

N.F.C.C. de Miranda Mismatch repair and MUTYH deficient colorectal cancers: at the crossroad of genomic Prof.dr. J. Morreau
stability and immune escape Prof.dr. G.J. Fleuren

E. van der Molen The development of girls’ disruptive behavior and the transmission to the next generation Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren
Prof.dr. T.A.H. Doreleijers
Prof.dr. R. Loeber (University of 
Pittsburgh, VS)

A.F. Mollema Het beperkte recht Prof.mr. W.G. Huijgen

I.C.M. Mos A more granular view on Pulmonary Embolism Prof.dr. P.H. Reitsma

M. Mosleh The Stellar Mass-Size Evolution of Galaxies from z=7 to z=0 Prof.dr. M. Franx
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[ 180 ] E. Mostovenko Towards High Throughput and Spatio Temporal Proteomics: Analytical Workflows and Prof.dr. A.M. Deelder
Label-Free Quantitative Mass Spectrometry

I. Mubeen Dildar Conductance of perovskite oxide thin films and interfaces Prof.dr. J. Aarts

B. Mutsvairo Power and participatory politics in the digital age; Probing the use of new media technologies Prof.dr. dr. M.E. de Bruijn
in railroading political changes in Zimbabwe Prof.dr. M.D.T. de Jong 

(Universiteit van Twente)

B. Natukunda Post-transfusion and Maternal Red Blood Cell Alloimmunization in Uganda Prof.dr. A. Brand
Prof. C. Ndugwa (Makerere 
University, Oeganda)

I. Nederlof Protein Three Dimensional Nano-crystallography by Imaging and Diffraction Prof.dr. dr. J.P. Abrahams

S.V. Nefs The hunt for red dwarf binaries and hot planets in the WFCAM transit survey Prof.dr. I. Snellen
Prof.dr. M. Fridlund

A.E. Nezhinsky Pattern Recognition in High-Throughput Zebrafish Imaging Prof.dr. J.N. Kok

J. Nijland De overheidsonderneming Prof.mr. W.G. Huijgen

E.H. Niks Myasthenia gravis with antibodies to Muscle Specific Kinase Prof.dr. J.J.G.M. Verschuuren

X. Niu Functional analysis of Agrobacterium virulence genes Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

J.M.P. Nobels (Extra)Ordinary letters: A view from below on seventeenth-century Dutch Prof.dr. M.J. van der Wal

R.A. Nout Post Operative Radiation Therapy in Endometrial Carcinoma Prof.dr. C.L. Creutzberg
Prof.dr. C.A.M. Marijnen

T.R. Nuringtyas Pyrrolizidine Alkaloid Variation in Jacobaea plants: from plant organ to cell level Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer
Prof.dr. R. Verpoorte

H.M. Nyamnjoh Bridging Mobilities: ICTs appropriation by Cameroonians in South Africa and The Prof.dr. M.E. de Bruijn
Netherlands Prof.dr. M. Rowlands (University 

College London, GB)

M. Okily Genetic, Serological and Clinical Studies in Rheumatoid Arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga

J.G. van Oosterwijk Chondrosarcoma models: understanding chemoresistance mechanisms for use in targeted Prof.dr. J.V.M.G. Bovee
treatment

V. Oostra Hormonal and transcriptional mechanisms underlying developmental plasticity of life histories Prof.dr. P.M. Brakefield
in a seasonal butterfly Prof.dr. B.J. Zwaan

O.O. Orkaydo A Grammar of Konso Prof.dr. M.G.P.M. Mous

N.A.N.M. van Os Feminism, philanthropy and patriotism: female associational life in the Ottoman empire Prof.dr. E.J. Zürcher
Prof.dr. W.H.M. Jansen 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

R.I. Overberg Breast cancer stories on the Internet Prof.dr. J.H.M. Schonk

B. Pang Understanding immunotherapy and chemotherapy Prof.dr. J. Neefjes

R. Pannekoek Topological aspects of rational points on K3 surfaces Prof.dr. P. Stevenhagen

K.H. Park State and Food in South Korea: Moulding the National Diet in Wartime and Beyond Prof.dr. K.J. Cwiertka

W.M. Passtoors Transcriptomic studies in human ageing and longevity Prof.dr. P.E. Slagboom
Prof.dr. G.J. van Ommen

R.A. de Paus Impaired type I immunity to mycobacterial infections Prof.dr. J.T. van Dissel

R.J. Pederson Unity in Diversity: English Puritans and the Puritan Reformation, 1603-1689 Prof.dr. G. van den Brink

A.T.B. Peele Een uitzonderlijk erfgenaam. De verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Prof.dr. S. Groenveld
Willem III en de consequentie daarvan: Koninklijk Pruisisch gezag in de heerlijkheid Hooge en 
Lage Zwaluwe 1702-1754
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[ 181 ]M. Phylipsen Development of new technological applications for post- and prenatal diagnosis of the Prof.dr. E. Bakker
hemoglobinopathies

C. Piana Adherence to antiretroviral combination therapy in children. What a difference half a day Prof.dr. M. Danhof
makes… 

D.I. Pikulin On topological properties of superconducting nanowires Prof.dr. C.W.J. Beenakker
Prof.dr. Yu.V. Nazarov (TU Delft)

A.A. van der Plas Complex regional pain syndrome related dystonia: exploratory metabolomics and therapeutic Prof.dr. J.J. van Hilten
studies

A. Plischke Non-target effects of GM potato Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer
Prof.dr. P.M. Brakefield

J. van der Ploeg ‘Swallowed by a cayman’: integrating cultural values in Philippine crocodile conservation Prof.dr. G.A Persoon

P. van der Pol Pathogenic role of complement in renal ischemia/reperfusion injury Prof.dr. C. van Kooten

Y. Pribadi Islam and Politics in Madura: Ulama and Other Local Leaders in Search of Influence Prof.dr. C. van Dijk
(1990-2010)

R. Puggioni The Social and Economic Message of Benedict XVI’s Caritas in Veritate in the Perspective of Prof.dr. W.B. Drees
the Roman Catholic Social Doctrine Prof.dr. M.B. ter Borg

M. van Putten The influence of low dystrophin levels on disease pathology in mouse models for Duchenne Prof.dr. G.J.B. van Ommen
Muscular Dystrophy

M. van Putten A Grammar of Awjila Berber (Libya) based on Umberto Paradisi’s material Prof.dr. A.M. Lubotsky

L. Rademaker Fermions and Bosons: Excitons in strongly correlated materials Prof.dr. J. Zaanen
Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp

A. Rahmati Simulating the cosmic distribution of neutral hydrogen and its connection with galaxies Prof.dr. J. Schaye

S. Raoufmoghaddam Development of Homogeneous Catalysts for the Selective Conversion of Levulinic acid to Prof.dr. E. Bouwman
Caprolactam Prof.dr. E. Drent

M.E.A. Rath Hematological outcome in neonatal alloimmune hemolytic disease Prof.dr. dr. F.J. Walther

E.J.J. Reehuis Guiding Evolutionary Search towards Innovative Solutions Prof.dr. T.H.W. Bäck
Prof.dr. B. Sendhoff (Technische 
Universität Darmstadt, Duitsland)

B.L. Reitz Building in Words: Representations of the Process of Construction in Latin Literature Prof.dr. J. Booth
Prof.dr. C.A. van Eck

A.M. Reneman EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy Prof.mr. P. Boeles
Prof.mr. T.P. Spijkerboer (Vrije 
Universiteit)

J.I. van der Rhee Clinical characteristics and management of melanoma families Prof.dr. W. Bergman

S. Rieder The Clustered Universe Prof.dr. S.F. Portegies Zwart
Prof.dr.ir. C.T.A.M. de Laat 
(Universiteit van Amsterdam)

A.F.G. Rodrigues The Referendum in the Portuguese Constitutional Experience Prof.dr. G.E.Lock
Prof.dr. J.B. Câmara (Technical 
University of Lisbon, Portugal)

O.D.J. Roemeling Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 Prof.dr. J.A. Mol

A.M. Rolloos The effect of the DNA metabolism of the recipient cell on the fate of T-DNA translocated by Prof.dr. P.J.J. Hooykaas
Agrobacterium

G.C.W. de Ruiter Misdirection and guidance of regenerating motor axons after experimental nerve injury and Prof.dr. M.J.A. Malessy
repair



C.E. Rutten HLA-DP specific immune responses in allogeneic stem cell transplantation Prof.dr. J.H.F. Falkenburg

M. Sadatshirazi Nearby and distant Star-forming galaxies as seen through emission lines Prof.dr. M. Franx

S.F. Sagel Het ontslag op staande voet Prof.dr. G.J.J. Heerma van Voss

P.A. Sakalis Visualizing virulence proteins and their translocation into the host during Agrobacterium- Prof.dr. P.J.J. Hooykaas
Mediated Transformation

G.P. Sanders Het present van staat Prof.dr. dr. S. Groenveld

L.I. Sastre La palabra (im)propia. Narración de la juventud en la Argentina de poscrisis Prof.dr. L.M.L. Rodríguez

S. Scanu Dynamics in photosynthetic transient complexes studied by paramagnetic NMR spectroscopy Prof.dr. M. Ubbink

D.B. van Schalkwijk Computational Modeling of Lipoprotein Metabolism to Improve Cardiovascular Risk Prof.dr. J. van der Greef
Prediction

M. van der Schans Blowup in the Complex Ginzburg-Landau Equation Prof.dr. A. Doelman

A.A.J. Scheffers ‘Om de kwaliteit van het geld’. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de Prof.dr. S. Groenveld
voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de 18de eeuw

H.U. Scherer Basic Disease Mechanisms in Rheumatoid Arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. R.E.M. Toes

R.W.C. Scherptong Characterization of the Right Ventricle: Embryonic Development, Noninvasive Imaging and Prof.dr. M.J. Schalij
Electrocardiography Prof.dr. E.E. van der Wall

S.M.D. Schoorl Investigating new process-focused treatments for posttraumatic stress disorder: attentional Prof.dr. A.J.W. van der Does
bias modification and mindfulness-based cognitive therapy

K.J.P. Schouten Electrolytic carbon dioxide reduction; A mechanistic study Prof.dr. M.T.M. Koper

S.M. Schramm Imaging with Aberration-Corrected Low Energy Electron Microscopy Prof.dr.ir. R.M. Tromp

D. Seli (De)connexions identitaires post-conflit: Les Hadjeray du Tchad face à la mobilité et aux Prof.dr. M.E. de Bruijn
technologies de la communication Prof.dr. K. Alio (University of 

N’Djaména, Tsjaad)
Prof.dr. F.B. Nyamnjoh 
(University of Cape Town, 
Zuid-Afrika)

K.M.P. Setiawan Promoting Human Rights: National Human Rights Commissions in Indonesia and Malaysia Prof.dr J.M. Otto

M. Shanks Evolving imaging techniques for the assessment of cardiac structure and function and their Prof.dr. J.J. Bax
potential clinical applications Prof.dr. M.J. Schalij

R.N. Sheptak Colonial Masca in Motion: Tactics of Persistence of a Honduran Indigenous Community Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen

C. Shu Pride and Loathing in History Prof.dr. S.R. Landsberger
Prof.dr. A. Schneider

B. Siegerink Prothrombotic factors and the risk of myocardial infarction and ischaemic stroke in young Prof.dr. A. Algra
women: differences, similarities and implications Prof.dr. F.R. Rosendaal

A.O.N. Siemens Elasticity and Plasticity: Foams near Jamming Prof.dr. M. L. van Hecke

M.J. Sier Neandertals in the Forests, a palaeomagnetic Study of the Eemian ínterglacícll in northwestern Prof.dr. J.W.M. Roebroeks
and central Europe

S. Simoes Untangling the web: Integrating energy and environmental policy instruments by assessing Prof.dr. G.J. Kramer
their interactions along power systems

T.A. Simons Ongekend 18e eeuws: Nederlands Taalvariatie in persoonlijke brieven Prof.dr. M.J. van der Wal

Y. Sirichamorn Systematics and Biogeography of Aganope, Brachypterum and Derris (incl. Paraderris) Prof.dr. P.C. van Welzen
(Fabaceae) in Asia
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[ 183 ]A. Siviero Class invariants for tame Galois algebras Prof.dr. P. Stevenhagen

S.P. Skinner Classical and paramagnetic NMR spectroscopy applied to different protein systems Prof.dr. M. Ubbink

J. van Smeden A breached barrier Prof.dr. J.A. Bouwstra

C. Smyth The Common European Asylum System and the Rights of the Child: An Exploration of Prof.mr. P. Boeles
Meaning and Compliance

D. Sommer Unity is Strength Prof.dr. E.J. Zürcher

F.M. Speetjens Anti-colorectal cancer immunity: control ‘the force’! Prof.dr. S.H. van der Burg
Prof.dr. C.J.H. van de Velde

C. Speksnijder Determinants of psychosis susceptilibity: Focus on MEF- and GR-signaling Prof.dr. E.R. de Kloet

E.L. Stapert Contact-induced change in Dolgan: An investigation into the role of linguistic data for the Prof.dr. M.P.G.M. Mous
reconstruction of a people’s (pre)history Prof.dr. B. Pakendorf (Université 

Lyon 2, Frankrijk)

L.M.A.M. von Stechow Delineating the DNA damage response using systems biology approaches Prof.dr. B. van de Water

C.J. Steens-Laarman Oude onbekenden. Het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten in Nederland, Prof.dr. M.L.J.C. Schrover
1945-2005

B.H. Stegeman Hormonal contraceptives and venous thrombosis Prof.dr. F.R. Rosendaal
Prof.dr. F.M. Helmerhorst

L.J. Stelling Religious Conversion in Early Modern English Drama Prof.dr. P.Th.M.G. Liebregts

S. Stevanovíc Exploiting HLA-class II disparity for anti-tumor immunity by allogeneic cellular Prof.dr. J.H.F. Falkenburg
immunotherapy

C.M. Stolte Orienting India: Interwar Internationalism in an Asian Inflection, 1917-1937 Prof.dr. H.W. van den Doel
Prof.dr. H. Fischer-Tiné (ETH 
Zürich, Zwitserland)

Y. Sun Identification of disease genes by exome sequencing Prof.dr. M.H.Breuning
Prof.dr. J.T. den Dunnen

J. Sun The Illusion of Verisimilitude: Johan Nieuhof ’s Images of China Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

H.A.M. Swellengrebel Challenges in the Multimodality Treatment of Rectal Cancer Prof.dr. C.A.M. Marijnen

D. Szomoru The extraordinary structural evolution of massive galaxies Prof.dr. M. Franx
Prof.dr. P.G. van Dokkum

F.C. Tabak Towards High-Speed Scanning Tunneling Microscopy Prof.dr. J.W.M. Frenken

A. Taneja PKPD Relationships and dose Rationale in analgesic drug development Prof.dr. M. Danhof

C.M. Tankou The Interactions of Human Mobility and Farming Systems and Impacts on Biodiversity and Prof.dr. G.R. de Snoo
Soil Quality in the Western Highlands of Cameroon Prof.dr. G.A. Persoon

Prof.dr.ir. H.H. de Iongh

S.C.P.M. Theunissen Psychopathology in hearing-impaired children Prof.dr.ir. J.H.M Frijns
Prof.dr. C.J. Rieffe

S.A.H.M. van den Tillaart Practical aspects of cervical cancer Prof.dr. G.J. Fleuren
Prof.dr. A.A.W. Peters
Prof.dr. J.B.M.Z. Trimbos

K. Timmer A cross-linguistic investigation of the onset effect in reading aloud: No need to mope about the Prof.dr. N.O. Schiller
MOPE

M.L. Titre Thinking Through the Guitar: the Sound-Cell-Texture Chain Prof. F. de Ruiter

E.W. Tobi Epigenetic differences after prenatal adversity: The Dutch Hunger Winter Prof.dr. P.E.Slagboom
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M.C. van Tongeren Grenzen van het hoorbare Prof. F. de Ruiter
Prof.dr. B. Arps
Prof.dr. J. Bor

R. Torosantucci Oxidation, Àggregation and Immunogenicity of Therapeutic Proteins Prof.dr. W. Jiskoot
Prof.dr. H. Schellekens

K.B. Trimbos Genetic patterns of Black-tailed Godwit populations and their implications for conservation Prof.dr. G.R. de Snoo
Prof.dr. T. Piersma 
(Rijksuniversiteit Groningen)

A.R.H. Twijnstra Laparoscopic Hysterectomy: Predictors of Quality of Surgery Prof.dr. F.W. Jansen

J. Ulloa Hung Arqueología en la Línea noroeste de La Española. Paisajes, cerámicas e interacciones Prof.dr. C.L. Hofman

G.A. Unger Alverata, hedendaagse Europese letters met wortels in de middeleeuwen Prof.dr. P.G. Hoftijzer
Prof.dr. A.H. van der Weel

N. Upadhyaya Solitary waves and fluctuations in fragile matter Prof.dr. M.L. van Hecke

J. Uzman Constitutionele remedies bij schending van grondrechten Prof.mr. T. Barkhuysen

M. van der Vaart Innate host defense against intracellular pathogens Prof.dr. H.P. Spaink

W.P. Veenendaal Politics and democracy in microstates Prof.dr. I.C. van Biezen

F.W.J. Veerman Pulses in singularly perturbed reaction-diffusion systems Prof.dr. A. Doelman

C.P.M. Verberg The characteristics of a negotiated assessment procedure to promote teacher learning Prof.dr. N. Verloop

G.J. Verbiest Unravelling Heterodyne Force Microscopy Prof.dr. T.H. Oosterkamp

A.J. Verschoor The power of biotic ligand models: Site-specific impact of metals on aquatic communities Prof.dr. G.R. de Snoo

J.J.W. Verschuren Genetic and pharmacogenetic determinants of cardiovascular disease Prof.dr. J.W. Jukema

F. Versluis Peptide amphiphiles and their use in supramolecular chemistry Prof.dr.ir. J.G.E.M. Fraaije

M.J. Versluis Technical developments for clinical applications at 7T Prof.dr. A.G. Webb
Prof.dr. M.A. van Buchem

W.G. Visser De classis Brielle 1574-1623 Prof.dr. S. Groenveld

L.G.M. Visser-Maessen A Lot of Leaders? Robert Parris Moses, SNCC, and Leadership in the Production of Social Prof.dr. A. Fairclough
Change during the American Civil Rights Movement, 1960-1965

A.J.H. Vochteloo Determinants of outcome in hip fracture patient care Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

C.N. de Voogd ‘Le miroir de la France’: Johan Huizinga et les historiens français Prof.dr. W. Otterspeer

A. Voorthuis Future Parents: Childhood experiences, oxytocin and emotion recognition skills Prof.dr. M.J. Bakermans-
Kranenburg
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

D.K. de Vries Inflammation and innate immunity in renal ischemia/reperfusion injury Prof.dr. J.H. van Bockel

I.O.C.M. Vroegrijk Fatty acid metabolism and metabolic inflammation Prof.dr. dr.ir. L.M. Havekes
Prof.dr. J.A. Romijn
Prof.dr.ir. J.A.P. Willems van Dijk

S. Vukovíc Analysis of Multiparty Mediation Processes Prof.dr. dr. M.O. Hosli
Prof.dr. I.W. Zartman (Johns 
Hopkins University, VS)

J.A. van Waarde Exciting matters in Electroconvulsive Therapy Prof.dr. R.C. van der Mast

L.J. Wammes Immune regulation during parasitic infections: from bench to field Prof.dr. M. Yazdanbakhsh



C. Wang Novel Approach To Characterize Developmental Changes In Pharmacokinetics Across The Prof.dr. C.A.J. Knibbe
Human Lifespan: Application To The Prediction Of Clearance in Children

J.W. Wang Weibel-Palade body formation and exocytosis in von Willebrand disease Prof.dr. P.H. Reitsma
Prof.dr. H.C.J. Eikenboom

K.S. Wang Small scale kinematics of massive star-forming cores Prof.dr. E.F. van Dishoeck

Y. Wang Novel modulators of lipoprotein metabolism: implications for steatohepatitis and Prof.dr. P.C.N. Rensen
atherosclerosis Prof.dr. J.A. Romijn (AMC)

W.J. Waterreus Software developments in automated structure solution and crystallographic studies of the Prof.dr. J.P. Abrahams
Sso10a2 and human C1 inhibitor protein

M.P.M. Weiss The Masses and the Muses: A History of Teylers Museum in the Nineteenth Century Prof.dr. F.H. van Lunteren

J.C. Wesseling De volmaakte beschouwer Prof.dr. R. Zwijnenberg
Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

G.J.P. van Westen Deja Vu - Reja Vu; On knowledge-based approaches linking ligand and target information to Prof.dr. A.P. IJzerman
bioactivity Prof.dr. H.W.T. van Vlijmen

A.A. Westen Human identification & forensic analyses of degraded or low level DNA Prof.dr. dr. P. de Knijff

J.C. Wiersum-Osselton Hemovigilance: is it making a difference to transfusion safety Prof.dr. A. Brand

G.H.C.J. Wijts Magnetic Resonance Force Microscopy at milliKelvin Temperatures Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

A.H. de Wilde Host factors in nidovirus replication Prof.dr. E.J. Snijder

A.E. Wiria Helminth infections on Flores Island, Indonesia Prof.dr. dr. M. Yazdanbakhsh

F.R.C. de Wit The Paradox of Intragroup Conflict Prof.dr. K.A. Jehn

E. Woldhuis Foam Rheology near the Jamming Transition Prof.dr. M.L. van Hecke

M.C. Wong Extravascular inflammation in experimental atherosclerosis Prof.dr. P.S. Hiemstra
Prof.dr. L.M. Havekes

M.W.J.M. Wouters Measuring and improving quality of care in surgical oncology Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar
Prof.dr. J. Kievit

B. Xie Optical imaging of cancer and cell death Prof.dr. C.W.G.M. Löwik

K. Yan Image Analysis and Platform Development for Automated Phenotyping in Cytomics Prof.dr. J.N. Kok

J. Yang Promotion of the electrocatalytic reduction of nitrate Prof.dr. M.T.M. Koper

N. Yeniad Malkamak Self-regulation in ethnic minority children: Associations with academic performance and the Prof.dr. J. Mesman
transition to formal schooling Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

U. Yildiz Warm and cold gas in low-mass protostars Prof.dr. E.F. van Dishoeck

G. Yirga Abay Ecology and conservation of spotted hyena in human dominated landscapes in northern Prof.dr. G.R. de Snoo
Ethiopia Prof.dr. H. Leirs (Universiteit van 

Antwerpen, België)

M.D. Yopo Herrera Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral Prof.dr. P. Silva
en Chile, 1987-2010

M. Yorulmaz Absorption, Luminescence and Scattering of Single Nano-Objects Prof.dr. M.A.G.J. Orrit

K.M.M. Younes Joy and sorrow in early Muslim Egypt: Arabic papyrus letters, text and content Prof.dr. P.M. Sijpesteijn

H. Yuan Single Molecules in Soft Matter: A Study of Biomolecular Conformation, Heterogeneity and Prof.dr. M.A.G.J. Orrit
Plasmon Enhanced Fluorescence

E. Yusuf On how obesity links to osteoarthritis Prof.dr. G. Kloppenburg
Prof.dr. T.W.J. Huizinga
Prof.dr. F.R. Rosendaal
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S. Zalpuri R-FACT Study Prof.dr. dr. J.P. Vandenbroucke
Prof.dr. J.J. Zwaginga

Y. Zha Unravelling substrate dynamics and identifying inhibitors in hydrolysates of lignocellulosic Prof.dr. P.J. Punt
biomass by exometabolomics

C. Zhang G-zips and Ekedahl-Oort strata for Hodge type Shimura varieties Prof.dr. S.J. Edixhoven
Prof.dr. F. Andreatta (University 
of Milan, Italië)

X. Zhang Molecular mechanism of novel regulators in cytokine signal transduction Prof.dr. P. ten Dijke

Z. Zhou Technology Entrepreneurship - A process framework Prof.dr. B.R. Katzy

Y. Zhu Expression and recognition of emotion in native and foreign speech Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven

H.M.J. van der Zwaag CAOS & TKA. A critical appraisal on computer navigation in total knee arthroplasty. Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

P. van der Zwaal On Rotator Cuff Tears Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen
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Bijlage I
Besturen

College van Bestuur (in 2013)

Rector magnificus en voorzitter Prof.mr. P.F. van der Heijden t/m 08.02.2013

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker m.i.v. 09.02.2013

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

Vice-voorzitter Drs. H.W. te Beest

Faculteitsbesturen (ultimo 2013)

Archeologie

Decaan Prof.dr. C.L. Hofman

Vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. P.M.M.G. Akkermans

Lid/portefeuillehouder Onderzoek Dr. D.R. Fontijn

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. H.C. Pafort

Student-lid S. Kerkhof

Campus Den Haag

Decaan Prof.dr. J. de Vries

Lid/portfeuillehouder Onderwijs Prof.dr. B. Steunenberg

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA

Student-lid C. van der Woude

Geesteswetenschappen 

Decaan Prof.dr. H.W. van den Doel

Vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. J.D. Riel QC

Student-lid G. Dreijer

Geneeskunde

Decaan Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

Lid Prof.dr. F. Breedveld q.q.

Lid Dr.ir. P.C.J. Leij q.q.

Student-lid (toehoorder) K. Innemee
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Rechtsgeleerdheid

Decaan Prof.dr. R.A. Lawson

Lid/portefeuillehouder Onderwijs Mr.dr. P.M. Schuyt

Vice-decaan en portefeuillehouder Onderzoek Prof.mr. A.G. Castermans

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. H.C. Pafort

Student-lid C. van Leeuwen 

Sociale Wetenschappen

Decaan/portefeuillehouder Onderzoek Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld 

Lid/portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. H. Dekker

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Mr.dr. M.E. Tuurenhout

Student-lid D. Jacobs

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Decaan/portefeuillehouder Onderzoek Prof.dr. G.R. de Snoo

Vice-decaan/portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. J.H. de Winde

Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden

Student-lid R. Donkersloot 
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Wetenschappelijk directeuren van de instituten (ultimo 2013)

Instituten Archeologie

Faculteit/Instituut Archeologie Prof.dr. C.L. Hofman (tevens decaan)

Instituten Campus Den Haag

Instituut Bestuurskunde Prof.dr. J.G. van Donselaar

Leiden University College The Hague Prof.dr. J. Schaeken

Instituten Geesteswetenschappen

Academie der Kunsten Prof. F.C. de Ruiter

Instituut voor Geschiedenis Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Instituut voor Religiestudies Prof.dr. A.F. de Jong

Instituut voor Wijsbegegeerte Prof.dr. F.A.J. de Haas

Leiden University Centre for Arts in Society Prof.dr. C.J.M. Zijlmans 

Leiden University Centre for Linguistics Prof.dr. T. van Haaften

Leiden University Institute for Area Studies Prof.dr. M. van Crevel

Instituten Rechtsgeleerdheid

Instituut voor Fiscale en Economische vakken Prof.dr.mr. A.O. Lubbers

Instituut voor Metajuridica Prof.dr.mr. A. Ellian

Instituut voor Privaatrecht Prof.mr. H.J. Snijders

Instituut voor Publiekrecht Prof.dr. W.J.M. Voermans 

Instituut voor Strafrecht en Criminologie Prof.mr. E.R. Muller 

Instituten Sociale Wetenschappen

Centre for Science and Technology Studies Prof.dr. P.F. Wouters

Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Prof.dr. G.A. Persoon

Instituut voor Pedagogische Wetenschappen Prof.dr. J. Mesman

Instituut voor Politieke Wetenschap Prof.dr. P. Kopecky

Instituut voor Psychologie Prof.dr. P.M. Westenberg
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Instituten Wiskunde en Natuurwetenschappen

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden Prof.dr. A. Tukker

Instituut Biologie Leiden Prof.dr. C.J. Ten Cate 

Leiden Academic Centre for Drug Research Prof.dr. P.H. van der Graaf

Leiden Institute of Advanced Computer Science Prof.dr. J.N. Kok 

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Prof.dr. E.R. Eliel

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek Prof.dr. J. Brouwer

Mathematisch Instituut Prof.dr. P. Stevenhagen

Sterrewacht Leiden Prof.dr. H.J.A. Röttgering

Interfacultair Centrum 

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) 

Hoogleraar-directeur Prof.dr. J.H. van Driel

[ 190 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13



Bijlage J 
Beroepen en bezwaren 

[ 191 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13

Bestuurlijke zaken 2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 1 1 6 1

Schikkingen 0 0 0 0

Hoorzittingen 0 1 4 1

Uitgebrachte adviezen (totaal) 1 1 4 1

Waarvan: Gegrond 0 1 3 1

Ongegrond – – 1 –

Niet-ontvankelijk 1 – – –

Gegrond 0 0 0 0

Niet-ontvankelijk 0 0 0 0

Doorgezonden/geen bezwaar 0 0 2 0

Nog lopend 0 0 0 0

Personele zaken 2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 25 25 24 38

Schikkingen 10 11 7 10

Hoorzittingen 4 9 13 18

Uitgebrachte adviezen (totaal) 5 9 13 18

Waarvan: Gegrond 4 6 6 13

Ongegrond 0 1 2 4

Niet-ontvankelijk 1 2 5 1

Doorgezonden/geen bezwaar 4 0 1 10

Nog lopend 6 5 3 0

Ontslagzaken 2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 2 4 2 6

Schikkingen 1 3 1 1

Hoorzittingen 1 1 1 6

Uitgebrachte adviezen (totaal) 1 1 1 5

Waarvan: Gegrond 1 1 1 5

Ongegrond 0 0 0 0

Niet-ontvankelijk 0 0 0 0



Doorgezonden/geen bezwaar/ingetrokken 0 0 0 1

Nog lopend 0 0 0 0

Studentzaken 2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 52 189 83 77

Schikkingen 30 59 34 27

Intrekkingen 1

Hoorzittingen 6 21 32 37

Uitgebrachte adviezen (totaal) 11 56 27 37

Waarvan: Gegrond 5 13 23 –

Ongegrond 1 0 1 –

Niet-ontvankelijk 4 43 3 –

Geen besluit 1

Doorgezonden/geen bezwaar 4 73 22 10

Nog lopend 6 3 0 3

Verkiezingszaken 2013 2012 2011 2010

Totaal aantal 0 1 0 1

Schikkingen 0 – 0 0

Hoorzittingen 0 1 0 0

Uitgebrachte adviezen (totaal) 0 1 0 0

Waarvan: Gegrond 0 1

Ongegrond 0 0

Niet-ontvankelijk 0 0

Doorgezonden/geen bezwaar 0 0 0 1

Nog lopend 0 0 0 0
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Bijlage K 
Afkortingen 

ABJZ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AEG Allocatiemodel Eerste Geldstroom

AIC Audit en Interne Controle

ALGANT Algebra, Geometry and Number Theory

ALMA Atacama Large Millimeter Array

App applicatie

ARCHON Archeologische Onderzoeksschool 

ARWU Academic Ranking of World Universities

ASC Afrika Studie Centrum

AThEME Advancing the European Multlingual Experience

AZ Academische Zaken

BA Bachelor of Arts

BGV BioGeneration Ventures BV

BHV Bedrijfshulpverlening

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

BSGR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

BTF Biotech Training Facility

BTW Belasting Toegevoegde Waarde

BV Besloten vennootschap, Bedrijfsvoering

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBB Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften

CBE College van beroep voor de examens

CDH Campus Den Haag 

CDHO Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

CHDR Centre for Human Drug Research

CML Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

CMS Content Management Systeem



COMPACT Collaboration on the Optimisation of Macromolecular Pharmaceutical Access to Cellular Targets

CRIHO Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs

CRM Customer relationship management

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, Collegiale Raad voor Onderzoek Hoger Onderwijs (interne raad)

CSC China Scholarship Council

CV Commanditaire Vennootschap

CVD Chemical vapor deposition

CWTS Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies

DIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Indonesisch ministerie van Onderwijs)

Dt Deeltijd

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs

DUWO Studentenhuisvester

DZB De Zijlbedrijven

ECHO Expertisecentrum (op het gebied van diversiteit) voor het Hoger Onderwijs

ECOS Erkenningscommissie Onderzoekscholen

Ects European Credits Transfer System: (Europese) studiepunten

EEP Energie Efficiency Plan

EER Europese Economische Ruimte

EIP AHA  European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing

EL&I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

e-MJV Energie Milieu Jaarverslag

EPA-U Energieprestatieadvies Utiliteitsbouw

ERA  European Research Area

ERC European Research Council

ESO European Southern Observatory

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam

FA Faculteit Archeologie

FCDH Faculteit Campus Den Haag

FdK Faculteit der Kunsten

FdL Faculteit der Letteren

FGK Faculteit Geneeskunde

FGW Faculteit Geesteswetenschappen

FP7 7e Funding Programme (EU)

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

FRG Faculteiten Rechten/Rechtsgeleerdheid

FSSC Financial Shared Service Centre

FSW Faculteit Sociale Wetenschappen
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Fte Fulltime-equivalent

FWN Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

GGO Genetisch gemodificeerde organismen

HO  Hoger Onderwijs

HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan

HORA Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR Human Resources

HRM Human Resource Management

HRSMC Holland Research School of Molecular Chemistry

HTSM High Tech Systems and Materials

IBAN International Bank Account Number

IBL Instituut Biologie Leiden

ICI Industrialised Countries Instrument (EU)

ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

ICT Informatie- en communicatietechnologie

ICT&O ICT & Onderwijs

IIAS International Institute for Asian Studies

IMI Innovative Medicines Initiative

IOPS Graduate School of Psychometrics and Sociometrics

IPA Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

IQ InnovationQuarter

IRD International Relations and Diplomacy

ISIS Integrated Student Information System

ISSC ICT Shared Service Centre

JMBC J.M. Burgerscentrum

K€ Duizend euro

KIEM  Kennis Innovatie Mapping

KILTV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen

KP7 Kaderprogramma van de EU

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KPMG Audit-, tax- en advisory-bureau

LACDR Leiden Academic Centre for Drug Research

LAPP-top Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students

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

LEH Libertatis Ergo Holding
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LEI (Universiteit) Leiden

LERU League of European Research Universities

LExS Leiden University Excellence Scholarship Programme

LHBT Lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender

LIACS Leiden Institute for Advanced Computer Science

LIC Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

LL.M Master of Laws  (‘Legum Magister’)

LLP Leiden Leadership Programme

LLPF Leiden Leeuwenhoek Pre-seed Fund

LOWI Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

LSr Leidse Studentenraad

LUC(TH) Leiden University College (The Hague)

LUCRIS Leiden University Current Research Information System

LUF Leids Universiteitsfonds

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum

LURIS Leiden University Research and Innovation Services

LUSTRA Beurssysteem voor studenten die ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden

M€  Miljoen euro

MA Master

MBA Master of Business Administration

METIS Onderzoeksinformatiesysteem

MIND Erasmus Mundus Master’s Programme in Industrial Ecology

MJA Meerjarenafspraken (energie)

MOOC Massive Open Online Course

MRI Magnetic Resonance Imaging

MSc Master of Science

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations

NCB Nederlands Centrum voor Biodiversiteit

NeCEN Netherlands Centre for Electron Nanoscopy

NEXUS Groot archeologisch project in de Cariben

NF Numerus Fixus

NHN Nationaal Herbarium Nederland

NIOK Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse

NKI/AvL Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

NOVA Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie

NSE Nationale Studenten Enquête

NUWD Nieuwe Universitaire Werkplek Dienst

[ 196 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13



NVAO Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan

NVWA Nederlandse Voedsel – en Waren Autoriteit

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NUFFIC  Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs

O&O Onderwijs en onderzoek

OBP Ondersteunend en beheerpersoneel

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OER Onderwijs- en examenreglement

oIEM Online International Education Management-systeem

OVBSP  Ondernemersvereniging Bio Science Park

OWL Orientation Week Leiden

OZB Onroerendzaakbelasting

P&O Personeel & Organisatie

PDCA Plan-Do-Check-Act

Pemba Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid

PhD Doctor of Philosophy (titel van doctor)

QANU  Quality Assurance Netherlands Universities

R&O Resultaat & Ontwikkeling

RGUS Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren

RI&E Risico-inventarisatie en Evaluatie

RJ Raad voor de Jaarverslaglegging

ROC Regionaal Onderwijscentrum

ROM Regionale ontwikkelingsmaatschappij

SAP Sapphire (saffier)

SCM Strategische Communicatie & Marketing

SEP Standaard Evaluatie Protocol

SEPA Single Euro Payments Area

SKE Subsidieprogramma KennisExploitatie

SKO Seniorkwalificatie Onderwijs

SODOLA  Netwerk van door ECOS erkende onderzoeksscholen

SOZ Studenten- en Onderwijszaken

SSH Social Sciences and Humanities

SSO Studie- en Studentenondersteuning

Stb. Staatsblad

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkte-zwakteanalyse)

THE Times Higher Education

TU Technische Universiteit

[ 197 ]

ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 u
n

iv
e

r
s

it
e

it
 l

e
id

e
n

 2
0

13



UB Universiteitsbibliotheek

UBL Universitaire Bibliotheken Leiden

UDEC Universitaire Dierexperiment Commissie

UFB Universitair Facilitair Bedrijf

UMC Universitair Medisch Centrum

UR Universiteitsraad

uSis Universitair Studenteninformatiesysteem

VGM Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu

VIA  Vaccination in Atherosclerosis

VKI Verlaging kosten infrastructuur

VNO-NCW Ondernemingsorganisatie

Vo Voortgezet onderwijs

VRE Virtual Research Environments

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

WKO Warmte-koude-opslag

WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WO Wetenschappelijk onderwijs

WOPI Wetenschappelijk Onderwijs Personeelsinformatie

WOZ Waardering onroerende zaken

WP Wetenschappelijk personeel

ZonMW  Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van de medische wetenschappen
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