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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

Woord vooraf

In dit jaarverslag over 2014 rapporteren wij over onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden, en
ook over innovatie en kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Wij houden ons daarbij
aan de richtlijnen voor verslaggeving van het ministerie van OCW.

Het jaarverslag dient in de eerste plaats voor het afleggen van verantwoording aan de minister van OCW,
die de universiteit grotendeels bekostigt. De informatie is echter ook voor andere geïnteresseerden rele-
vant. Het verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel, te weten de financiële verant-
woording van de universiteit in haar jaarrekening.

In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar de voorbereiding van een nieuw instellingsplan, als vervolg op
Inspiratie en Groei. Na intensieve discussie met onze faculteitsbesturen, de wetenschappelijk directeuren
van onze instituten en in facultaire bijeenkomsten met onze medewerkers en studenten, verwierf het
instellingsplan 2015-2020 Excelleren in Vrijheid in december de instemming van de Universiteitsraad en
de Raad van Toezicht.

Dit verslag bevat tevens onze verantwoording van de uitvoering van de prestatieafspraken die de univer-
siteit met de minister van OCW heeft gemaakt. De voortgang hiervan geeft ons het vertrouwen dat wij
de gestelde doelen en streefcijfers ultimo 2015 kunnen realiseren.

De sterk gegroeide instroom van bachelorstudenten in de afgelopen jaren, zowel in bestaande als in
nieuwe opleidingen, vergt omvangrijke investeringen in de capaciteit en kwaliteit van de universitaire
huisvesting voor onderwijs en onderzoek. De start in 2014 van de nieuwbouw in het Wijnhavenkwartier
in Den Haag ten behoeve van onze Campus aldaar en de verhuizing van de faculteit Archeologie naar
een nieuwe locatie passen in dit kader. Ook de komende jaren zal de vernieuwing van de huisvesting
grote inspanningen van de universiteit blijven vragen.

De universiteit sluit het verslagjaar af met een positief resultaat van 32,7 miljoen euro en staat er finan-
cieel goed voor. Dit perspectief biedt ruimte om in de komende jaren in het kader van Excelleren in Vrij-
heid verder te investeren in het onderwijs en onderzoek aan onze universiteit.

Wij spreken onze dank uit voor de grote inzet van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden en al
onze medewerkers en studenten.

Leiden, 24 juni 2015
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Kerncijfers

Onderwijs

Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937

Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – 63,0% 63% 100% 100%

Instroom master 3.408 3.464 4.091 4.581 4.691

waarvan met buitenlandse vooropleiding 20% 20% 20% 21% 20%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 19.029 19.503 20.705 23.030 24.270

Tevredenheid studenten bachelor (NSE) 4,0 4,1 4,0 4,0 –

Tevredenheid studenten master (NSE) 3,9 3,9 3,9 3,8 –

Diploma’s 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Bachelordiploma’s 2.390 2.464 3.021 2.964 2.993

(Post)masterdiploma’s 2.377 2.580 3.131 2.771 3.044

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

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 81% 85% 86% 84% 84%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 17,0% 15,1% 14,9% 14,3% 15,3%

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

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

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 57,5% 62,8% 66,6% 70,1% 70,2%

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

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 67% 72% 71% 65%

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

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

Onderzoek

2010 2011 2012 2013 2014

Aantal promoties 331 334 383 393 411

Wetenschappelijke publicaties 5.226 5.436 5.521 5.830 5.533

Onderzoeksinzet in fte 2.088 2.178 2.194 2.198 2.265

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

Promotierendement 2004 2005 2006 2007 2008

Promotierendement in 6 jaar 64% 65% 62% 65% 62%

Publicaties van eerdere jaren zijn gewijzigd t.o.v. vorig jaarverslag omdat nu alle jaren inclusief dissertaties zijn geteld.
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Personeel in dienst

2010 2011 2012 2013 2014

Totaal fte in dienst (ultimo) 3.154 3.178 3.256 3.419 3.665

waarvan wetenschappelijk personeel 1.107 1.098 1.147 1.239 1.352

waarvan promovendi 603 640 653 699 724

waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 328 309 306 322 402

waarvan overig ondersteunend personeel 1.081 1.099 1.112 1.120 1.142

% vrouwen in hogere functies 20% 22% 23% 24% 26%

Ziekteverzuimpercentage 2,6% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6%

Tevredenheid medewerkers 7,5 – 7,5 – –

Generieke overhead (in % van omzet) – 11,25% 11,25% 11,56% 11,22%

Financiën (in M€)

2010 2011 2012 2013 2014

Totale baten 494 515 514 528 558

waarvan NWO (incl. ZonMw) en KNAW 49 55 56 58 50

waarvan EU/ERC 27 35 25 25 32

waarvan andere derden (incl. contractonderwijs) 73 81 75 79 82

Lasten 473 489 489 512 525

Nettoresultaat 22 20 23 15 33

Aandeel werk voor derden op totale baten 30% 33% 30% 31% 29%

Personeel in dienst is exclusief Geneeskunde/LUMC, behalve % vrouwen in hogere functies dat inclusief Geneeskunde/LUMC is. Alle overige

cijfers zijn ook inclusief Geneeskunde/LUMC.
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Bericht van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het universitaire orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van de universiteit als
geheel en op het beleid en het beheer, dus op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de
universiteit betrekking hebbende wetten en de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richt-
lijnen, aanwij zin gen en reglementen alsook de Code goed bestuur van de VSNU uit 2013 naleeft. De Raad
van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar een wijziging opgetreden. Prof.dr.mr.
C.J.M Schuyt trad per 16 juli terug vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn. In zijn plaats
benoemde de minister van OCW per 16 juli prof.dr.ir. W. van Saarloos. De Raad benoemde uit zijn
midden mw. drs. Sijmons tot vicevoorzitter.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijf maal met het College van Bestuur vergaderd, in alle
gevallen werd dit voorafgegaan door een onderlinge vergadering van de Raad. Het principe van onafhan-
kelijkheid is naar het oordeel van de Raad bij de uitoefening van zijn taken in het verslagjaar geëerbie-
digd. 

De Audit  Com mis sie uit de Raad is twee maal bijeengekomen, in mei ter voorbereiding van de besluit -
vorming van de Raad van Toezicht over de jaarrekening, het jaarverslag over 2013 en de Kadernota 2015-
2018, in december ten aanzien van de universitaire begroting 2015-2018, alsook ter bespreking van de jaar-
lijkse Management Letter van KPMG.

De voorzitter maakte in januari-februari zijn inmiddels gebruikelijke gespreksronde langs alle decanen
en rapporteerde over zijn bevindingen aan de voltallige Raad.
Een commissie uit de Raad voerde in het tweede kwartaal functioneringsgesprekken met de afzonderlijke
leden van het College van Bestuur. De uitkomsten daarvan werden eveneens besproken in de voltallige
Raad.

De Raad van Toe zicht heeft voorts overleg gevoerd met de Universiteits raad. Dit overleg had onder meer
betrekking op de stijging van het Engelstalige aanbod van opleidingen en de implicaties daarvan voor
staf en studenten, met name op het punt van het niveau van taalvaardigheid.

De Raad van Toezicht was intensief betrokken bij de voorbereiding van een nieuw instellingsplan voor de
periode 2015-2020. In verschillende vergaderingen werden de uitgangspunten, de concept- en uiteindelijk
de definitieve tekst besproken. In zijn vergadering van 22 december verleende de Raad zijn formele goed-
keuring aan het instellingsplan 2015-2020 Excelleren in Vrijheid.

De Raad besprak het diversiteitsbeleid dat het College van Bestuur heeft ontwikkeld en dat onder meer
vorm heeft gekregen in de aanstelling van een diversity officer.
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De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 22 mei de jaar re ke ning en het verslag over 2013 goed-
gekeurd en tevens de Kadernota 2015-2018 besproken. Ook werd in deze vergadering een KPMG-review
over ict-continuïteitsmanagement besproken.

De begroting voor het jaar 2015 werd in zijn vergadering van 22 december goedgekeurd. De Raad van
Toezicht sprak hierbij zijn tevredenheid uit over het feit dat de begroting en bijbehorende meerjarencij-
fers blijk geven van een solide financiële huishouding van de universiteit. In dezelfde vergadering werd
de eerder genoemde Management Letter van KPMG besproken.

De voortgang van de uitvoering van de begroting 2014 werd door de Raad van Toezicht gevolgd door de
bespreking van de bestuurlijke financiële kwartaalrapportages. De Raad constateerde met genoegen dat
deze rapportages blijk gaven van een gunstige ontwikkeling van de financiën van de universiteit en een
goede financiële discipline van de universitaire eenheden.

De Raad besprak in het verslagjaar de stand van zaken op het gebied van de kwaliteitszorg onderwijs en
onderzoek aan de hand van afzonderlijke rapportages hierover van het College van Bestuur. Deze
rapportages zullen voortaan jaarlijks aan de Raad worden uitgebracht, vanwege diens verantwoordelijk-
heid voor het universitaire kwaliteitszorgsysteem.

De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod 2015-2016, zoals vastgelegd in het Leids
Register van Opleidingen, alsmede aan enkele aanpassingen in het opleidingenaanbod 2014-2015. In dit
kader werd ingestemd met het voornemen van het College van Bestuur tot beëindiging van de bachelor-
opleiding Islam Studies en de inbedding van de wetenschappelijke expertise en onderdelen van deze
opleiding in verwante opleidingen.

De Raad stemde in met een wijziging in het Bestuurs- en beheersreglement inzake de beroepsgang voor
studenten met betrekking tot besluiten in het kader van decentrale selectie bij opleidingen waar dat van
toepassing is.

De Raad bracht in juni een werkbezoek aan de Campus Den Haag en het Leiden University College The
Hague (LUCTH) aldaar en liet zich over de ontwikkelingen informeren door de decaan van de Campus
Den Haag en de dean van het LUC.

De Raad wisselde van gedachten met het College van Bestuur over een beleidsnotitie over nevenwerk-
zaamheden en -inkomsten van het personeel. De Raad kon zich vinden in de voorgestelde aanpak
hiervan; afgesproken werd om de uitvoering van het beleid in de tweede helft van 2015 te evalueren.
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De Raad van Toezicht werd door het College van Bestuur geïnformeerd over de meerkosten die zich
voordeden bij de uitvoering van de eerste fase van de nieuwbouw van de Bèta Campus, de oorzaken
daarvan alsmede de genomen maatregelen om nieuwe meerkosten te voorkomen.

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 Universiteit Delft en
de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). De Raad stemde in met de gemeenschappelijke regeling LDE,
die als kader voor de gezamenlijke activiteiten van de drie universiteiten was opgesteld en aan de
betrokken Raden van Toezicht en medezeggenschapsorganen was voorgelegd.

Ook werd vanuit de Raad in oktober 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.

De voorzitter van de Raad nam deel aan de periodieke gezamenlijke vergaderingen van de voorzitters
van de respectievelijke universitaire Raden van Toezicht.

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

Na kennisneming van het Accountantsverslag heeft de Raad van Toezicht in zijn vergadering van
21 mei 2015 dit verslag, inclusief de Jaarrekening over 2014, goedgekeurd.

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

De Universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden en bestaat uit
gekozen studenten en medewerkers. De UR komt op voor de belangen van studenten en medewerkers.
De UR overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van
onderwijs en onderzoek, personeel en organisatie, en financiën. De UR adviseert het College van Bestuur
gevraagd en ongevraagd en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Naast behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de kadernota, het jaarverslag en de
begroting, heeft de UR in 2014 aandacht besteed aan het onderwijsreglement van de Honours Academy,
het diversiteitsbeleid en de ict-projectenkalender. Daarnaast zijn diverse andere onderwerpen aan de
orde geweest. Alle adviezen, besluiten, reacties en meer informatie zijn te vinden op
www.ur.leidenuniv.nl.

De Universiteitsraad is in 2014 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe instel-
lingsplan. In februari is het op de 440ste Dies Natalis van de universiteit gepresenteerd, nadat de Univer-
siteitsraad er in december mee had ingestemd. Een van de vragen die de Raad bij de bespreking van het
instellingsplan onder de aandacht van het College heeft gebracht, is: hoe wordt omgegaan met de activi-
teiten die de universiteit onderneemt in Den Haag en hoe wordt daar bestuurlijk gezien vorm aan
gegeven? Voor deze vragen zal het College in de komende periode aandacht hebben. Verder gaf de Raad
te kennen dat hij zich zorgen maakt om de kwaliteit van het masteronderwijs, nu de doorstroom van een
specifieke bachelor naar een specifieke master steeds minder vanzelfsprekend wordt. Wat betreft het
personeelsbeleid wil de Raad graag dat de universiteit op duidelijke, transparante wijze communiceert
naar personeelsleden van alle niveaus over wat zij kunnen verwachten in hun functie, maar ook als het
gaat om hun verdere carrière.

Een van de grotere discussiepunten in 2014 was de betaling van het collegegeld voor studenten in
termijnen. Dit werd vanwege een wetswijziging teruggedrongen van tien naar vijf termijnen. Een deel
van de Raad vroeg zich af of deze overgang er niet toe leidt dat nog meer studenten een betalingsachter-
stand krijgen, doordat het bedrag dat afgeschreven wordt dubbel zo groot is en doordat studiebeurzen en
dergelijke maandelijks uitbetaald worden. In de loop van het jaar kon het college via een notitie en een
duidelijke toelichting in de overlegvergadering aannemelijk maken dat dit niet het geval is.

In 2014 is de UR zeventien maal in formele vergadering bijeengekomen, waarvan negen keer met het
College van Bestuur. Daarnaast hebben enkele informele overleggen tussen UR en College plaatsge-
vonden, onder andere over de werkdruk voor personeelsleden, iets wat de UR in 2014 meermaals onder
de aandacht van het college heeft gebracht. Daarnaast heeft de UR een overleg met de Raad van Toezicht
gehad; daarin is vooral gesproken over de samenwerking Leiden, Delft, Erasmus (LDE), de toekomst van
de Campus Den Haag, en de ict binnen de Universiteit Leiden.
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Op het gebied van de externe communicatie is ook dit jaar gebruikgemaakt van sociale media, in de
vorm van Facebook (Universiteitsraad Leiden) en Twitter (@URLeiden).

Zie bijlage C voor de samenstelling van de Universiteitsraad.

De Universiteitsraad
P.C. Krol
Voorzitter
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Organogram

Faculteiten

■ Archeologie Decaan: prof.dr. C.L. Hofman  

■ Campus Den Haag Decaan: prof.dr. J. de Vries

■ Geesteswetenschappen Decaan: prof.dr. H.W. van den Doel 

■ Geneeskunde* Decaan: prof.dr. P.C.W. Hogendoorn 

■ Rechtsgeleerdheid Decaan: prof.dr. R.A. Lawson 

■ Sociale Wetenschappen Decaan: prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld   

■ Wiskunde en Natuurwetenschappen Decaan: prof.dr. G.R. de Snoo

De faculteiten bestaan uit 27 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
Voorzitter: dr. A.H.E.M. Wellink

College van Bestuur
Rector magnificus en voorzitter: prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Vicerector magnificus: prof.dr. S.E. Buitendijk
Vicevoorzitter: drs. H.W. te Beest

Universiteitsraad
Voorzitter: P.C. Krol

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)
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Deel I
Jaarverslag
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1 Profiel, missie en strategie

1.1 Visie

De Universiteit Leiden speelt als vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit internationaal een
leidende rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In haar visie zijn goed wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige
wereld. De universiteit zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke
kennis en is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke
debat.

In het Instellingsplan 2010-2014 Inspiratie en Groei heeft de universiteit haar profiel en ambities geformu-
leerd voor de periode tot en met het afgelopen verslagjaar. Begin 2014 heeft de universiteit voorberei-
dingen getroffen voor een nieuw instellingsplan tot 2020. De strategie zoals uitgezet in Inspiratie en Groei
is zeer succesvol gebleken. Veel elementen, waar nodig geactualiseerd en aangepast aan nieuwe omstan-
digheden en trends, keren daarom terug in het nieuwe instellingsplan Excelleren in vrijheid voor de
periode 2015-2020.

Excelleren in vrijheid is op de 440ste dies natalis van de universiteit gepresenteerd.

1.2 Missie

De missie, zoals geformuleerd in Inspiratie en Groei, luidde:
• De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit.
• 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 kennis en vaardigheden zullen benutten.
• Het onderzoek richt zich op kennisvermeerdering en innovatie en draagt bij aan welvaart, welzijn en

cultuur in een duurzame samenleving.
• De Universiteit Leiden laat zich inspireren door de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van

de toekomst.

In de nieuwe planperiode tot 2020 zet de universiteit zich ook in voor een maximale impact van haar
onderzoek en onderwijs – wetenschappelijk, cultureel, maatschappelijk en economisch. Zij doet dat in
nauwe samenwerking met lokale, regionale, nationale en internationale partners.

Voorts tekent zij aan dat zij zich vanuit een welbewust gekozen disciplinaire organisatie richt op zowel
disciplinair als interdisciplinair onderzoek en onderwijs.
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1.3 Kernwaarden

Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, ofwel 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.

In haar nieuwe instellingsplan tot 2020 benadrukt de universiteit de opdracht aan haar academici dat zij
zich laten leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Deze houding
brengt de universiteit ook haar studenten bij. Zij benadrukt daarnaast haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid, waarbij zij zich niet alleen op het heden richt maar ook op de belangen van toekomstige
generaties.

In aanvulling op de eerdere kernwaarden is expliciet het uitgangspunt dat de academische gemeenschap
de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek bepaalt. Besluitvorming daarover vindt
daarom plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en faculteiten waar dat kan, op
universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde heeft, of noodzakelijk is.

In het nieuwe plan is verder opgenomen dat de Universiteit Leiden voor inclusiviteit en diversiteit staat.
Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij
vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor
zij staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

1.4 Strategie

De Universiteit Leiden staat midden in een samenleving die sterk in beweging is. De maatschappelijke
context kenmerkt zich door toenemende globalisering en internationalisering, een grotere rol voor
Europa, razendsnelle technologische ontwikkelingen, toenemende diversiteit onder studenten, een ster-
kere concurrentie op de studentenmarkt en competitie om onderzoeksmiddelen.

De ambities van de Universiteit Leiden tot 2020 zijn:
• ruimte bieden aan onderzoekers in een omgeving voor excellent onderzoek;
• activeren van talent in een stimulerende academische werk- en leeromgeving;
• innovatie in teaching en learning, en verdere ontwikkeling van onze kwaliteitscultuur;
• versterken van impact en innovatie door nieuwe kennis, in samenwerking met universitaire en maat-

schappelijke partners;
• onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving en strategische samenwerkingsverbanden

met buitenlandse universiteiten;
• verdere ontwikkeling van onze Campus Den Haag in zowel onderwijs en onderzoek als innovatie.
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De Universiteit Leiden stond ook in 2014 in de top 100 van de toonaangevende rankings. De positie in de
rankings onderstreept met name het sterke onderzoeksprofiel van de universiteit.

Universiteit Leiden in de rankings

Jaartal ARWU ranking THE ranking QS ranking CWTS Ranking

2010 70 (2) 124 (1) 82 (2) –

2011 65 (2) 79 (1) 88 (3) 100 (6)

2012 73 (2) 64 (1) 75 (2) –

2013 74 (2) 67 (1) 74 (2) 58 (1)

2014 77 (2) 64 (1) 75 (2) 53 (1)

Tussen haakjes de positie ten opzichte van de andere Nederlandse universiteiten in de betreffende ranking.

1.5 Prestatieafspraken

Als vervolg op de Strategische Agenda (2011) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en het Hooflijnenakkoord met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU), heeft de universiteit in 2012 aangegeven hoe zij invulling wil geven aan een aantal thema’s uit
deze Strategische Agenda. Die thema’s zijn: vergroting van het studiesucces, onderwijsprofilering, onder-
zoeksprofilering en valorisatie. De plannen werden door de review-commissie Hoger Onderwijs en
Onderzoek als ‘ambitieus maar realiseerbaar’ beoordeeld en kregen van de commissie het predikaat ‘zeer
goed’.

Voor een aantal onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord heeft de universiteit kwantitatieve prestatieaf-
spraken met OCW gemaakt. Voor elke afspraak is een prestatie-indicator geformuleerd en in een defi-
nitie vastgelegd. De prestatieafspraken hebben in hoofdzaak betrekking op studiesucces (uitval 1e jaar,
omzwaai na 1 jaar, herinschrijvingsrendement na 4 jaar, percentage deelnemers aan het excellentiepro-
gramma en aantal contacturen) en daarnaast op de invoering van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
en de beheersing van de generieke overhead. Het uitgangsjaar voor alle afspraken is 2011, de overeenge-
komen doelen moeten zijn gerealiseerd in 2015.

De prestatieafspraken zijn vertaald en opgenomen in de bestuursafspraken die op basis van het strate-
gisch plan 2010-2014, Inspiratie en Groei, met de faculteiten gemaakt zijn. Deze afspraken maken onder-
deel uit van de planning- en controlcyclus van de Universiteit Leiden. De volledige set van bestuursaf-
spraken omvat echter een breder spectrum van onderwerpen. Naast studiesucces komen onder meer aan
de orde: instroom in bachelor- en masteropleidingen, het volume van de 2e en 3e geldstroom en de
promoties.

In het jaarverslag doen we verslag van de vorderingen die gemaakt zijn bij de realisatie van de doelstel-
lingen uit het strategisch plan en vastgelegd in prestatie- en bestuursafspraken. Daarmee geven we tevens
uitvoering aan de rapportageverplichting aan OCW over de prestatieafspraken.
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Wat betreft de uitvoering van de prestatieafspraken kan op basis van de cijfers in 2014 worden geconclu-
deerd dat de universiteit goed op koers ligt. Voor alle afspraken geldt dat de norm is gehaald dan wel
dicht wordt benaderd. Met nog een jaar te gaan is de verwachting dan ook dat we de prestatieafspraken
gaan halen, zij het dat met name wat betreft het aantal certificaten Basiskwaliteit Onderwijs (BKO’s)
inspanningen nodig zijn.

Een uitgebreide rapportage over de bevordering van studiesucces en de deelname aan het Leidse excel-
lentieprogramma is te vinden in hoofdstuk 2. Over vergroting van het aantal BKO’s en beperking van de
overhead wordt gerapporteerd in hoofdstuk 5.

Prestatieafspraken Universiteit Leiden

Indicator 0-meting 2011 Realisatie 2014 Target 2015

Uitval na 1 jaar 15,1% 15,3% ≤ 15%

Omzwaai na 1 jaar 7,3% 7,7% ≤ 8%

Herinschrijversrendement in 4 jaar 62,8% 70,2% ≥ 70%

Deelnemers excellentie 6,3% 10,4% ≥ 10%

Contacturen B-1 (eerste jaar bachelor) 63% 100% = 100%

% BKO-certificaten 11% 77% ≥ 80%

Generieke overhead 11,25% 11,22% ≤ 11,25%
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2 Onderwijs

2.1 Onderwijsaanbod

Bachelor- en masteropleidingen
Per 1 september 2014 bood de Universiteit Leiden 45 geaccrediteerde bachelor- en 76 masteropleidingen
aan, waaronder 13 researchmasters, 8 lerarenopleidingen en 10 postinitiële masteropleidingen (zie bijlage
B). Van de bacheloropleidingen zijn er 6 Engelstalig. Masteropleidingen worden in principe in het Engels
aangeboden.

De Universiteit Leiden is terughoudend in het verder uitbreiden van het opleidingenaanbod en kiest bij
voorkeur voor het aanbieden van nieuwe studiepaden via bestaande opleidingen. Met ingang van 1
september 2014 ging de LDE joint degree bacheloropleiding ‘Klinische technologie’ van start. De bache-
loropleiding International Studies werd voor het eerst als zelfstandige opleiding aangeboden. Per
dezelfde datum heeft de universiteit de bacheloropleidingen Godgeleerdheid, Joodse en Hebreeuwse
Studies, en Islamstudies beëindigd aangezien er te weinig inschrijvingen voor waren.

Deeltijdonderwijs
Van de 45 bacheloropleidingen worden er 14 ook in deeltijd aangeboden. Van de 76 masteropleidingen
kennen 27 opleidingen een deeltijdvariant. In de afgelopen jaren is de deelname aan deeltijdonderwijs op
bachelorniveau meer dan gehalveerd. In 2010 studeerde 7 procent van de bachelorstudenten in deeltijd,
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in 2015 is dat nog maar 3 procent. Voor de masters is het beeld hetzelfde: het aandeel deeltijders slonk van
5 procent in 2010 tot 3 procent in 2014. Dit beeld komt overeen met de landelijke trend.

Numerus Fixus
Van de bacheloropleidingen die werden aangeboden kenden de volgende opleidingen een capaciteitsbe-
grenzing waarbij decentrale selectie van toepassing was:
• Geneeskunde
• Biomedische wetenschappen
• Psychologie
• Rechtsgeleerdheid
• Criminologie
• Fiscaal recht
• Notarieel recht

Toelatingsregeling masteronderwijs
Vanwege de invoering van de Wet kwaliteit in verscheidenheid in het hoger onderwijs, is de Regeling
toelating masteropleidingen aangepast. De onvoorwaardelijke toegang die voorheen verbonden was aan
het behalen van een bepaalde bachelorgraad is vervallen; toelating geschiedt met ingang van 2014-2015

op basis van lokale toelatingsregels.

Keuze-onderwijs
Onderdeel van het profiel van de bacheloropleidingen is de keuzeruimte. Die varieert van 15 ec (studie-
punten) tot 30 ec per opleiding en kan worden ingevuld door een keuze uit het minoraanbod, keuze-
vakken, een (buitenland)stage of een buitenlands studieverblijf. Het universitaire minoraanbod bestond
in 2014 uit 50 minoren, verspreid over alle wetenschappelijke domeinen. Voor het eerst werd de gezamen-
lijk opgezette LDE-minor ‘Responsible Innovation’ aangeboden.

Honours onderwijs
Voor studenten die meer willen en kunnen, heeft de Universiteit Leiden een excellentieprogramma. Dit
programma bestaat uit een samenhangend aanbod: het Pre-University College voor scholieren, het
Honours College en het University College in de bachelorfase en het Leiden Leadership Programme in
de masterfase. Voor het Pre-University College worden al in een vroeg stadium talentvolle vwo-scho-
lieren geworven. Vervolgens wordt op zowel bachelor- als masterniveau in alle fasen honoursonderwijs
aangeboden. De programma’s zijn met uitzondering van het University College ondergebracht in de
speciaal daarvoor opgerichte Honours Academy. Het University College is een zelfstandige selectieve
driejarige internationale bacheloropleiding, gevestigd in Den Haag. De honoursprogramma’s zijn
ontwikkeld en geïmplementeerd met een subsidie van 4,8 miljoen euro in het kader van het landelijk
Siriusprogramma. In het najaar van 2014 heeft het Siriusplatform het Leidse excellentieprogramma aan
een eindbeoordeling onderworpen, met positief resultaat (zie paragraaf Kwaliteitszorg). In 2014 nam aan
het programma 10,4 procent van de bachelorinstroom deel. Hiermee wordt voldaan aan de prestatieaf-
spraak met OCW die in 2015 moet zijn bereikt: deelname van 10 procent van de eerstejaars bachelorin-
stroom aan een vorm van excellentie-onderwijs.
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Ondernemerschapsonderwijs
De universiteit wil het aanbod op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en de voorzieningen voor
startende ondernemers verder verbeteren. Het huidige onderwijsaanbod, zowel in Leiden als op de
Campus Den Haag, bestaat uit een aantal minoren en een aantal mastertrajecten van de faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Komend studiejaar breidt de universiteit het aanbod uit met nog
een minor, mogelijk gevolgd door nóg een in het studiejaar 2015/2016. Ook is op het Bioscience Park de
incubator Biopartner gevestigd, en is een studentondernemersnetwerk in oprichting. Voorstellen om aan
de verdere wensen van studenten op dit terrein tegemoet te komen en het ondernemerschapsonderwijs
beter in te richten en zichtbaar te maken, worden uitgevoerd in 2015 en latere jaren.

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. De universiteit biedt acht lerarenopleidingen aan en een
educatieve minor. Daarnaast worden diverse bij- en nascholingsactiviteiten voor docenten in het voort-
gezet onderwijs verzorgd. In het verslagjaar is extra aandacht besteed aan het terugdringen van de uitval
onder beginnende leraren, een probleem dat ook in de media aandacht kreeg. Het Interfacultair
Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Leidse univer-
siteit heeft, met anderhalf miljoen euro subsidie van het ministerie van OCW, het initiatief genomen om
extra maatregelen te ontwikkelen om de uitval terug te dringen. Daartoe is samen met de Technische
Universiteit Delft en de Hogeschool Rotterdam het project ‘Begeleiding startende leraren’ gestart. In dit
project krijgen beginnende leraren gerichte begeleiding en coaching.

2.2 Studiesucces en onderwijsvernieuwing

Op basis van het instellingsplan 2010-2014 en in overeenstemming met de reactie op de Strategische
Agenda van OCW en de daaraan verbonden prestatieafspraken, heeft de universiteit zich in 2014 de
volgende doelen gesteld:
• Verbeteren match tussen student en opleiding
• Bevorderen van nominaal studeren
• Bevorderen deelname excellentie-onderwijs
• Intensivering ICT&O-beleid
• Aandacht voor diversiteit

Verbeteren match tussen student en opleiding
Met ingang van 2014 heeft de Universiteit Leiden voor alle bacheloropleidingen – met uitzondering van
de opleidingen waarvoor decentrale selectie geldt – de Studiekeuzecheck ingevoerd. Deze is voor
aanstaande studenten die willen starten met een studie aan de Universiteit Leiden. De procedure heeft tot
doel: (1) het totstandbrengen van een zo goed mogelijke match tussen student en opleiding; (2) het
vroegtijdig kunnen interveniëren door studiebegeleiders op basis van relevante informatie over risicofac-
toren, verkregen uit de vragenlijst; (3) het opbouwen van een database aan de hand waarvan systema-
tisch onderzoek kan plaatsvinden naar de relaties tussen risicofactoren en studiesucces. Met de invoering
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van de Studiekeuzecheck komt de universiteit tegemoet aan de Wet kwaliteit in verscheidenheid die
voorschrijft dat elke instelling studenten een studiekeuzeadvies moet geven.

De invoering vond plaats op basis van de positieve resultaten die met de procedure werden opgedaan in
een aantal pilots in voorgaande jaren. De procedure bestaat uit het invullen van een vragenlijst (met
vragen over achtergrond, motivatie en studievaardigheden) door aanstaande studenten met een terugkop-
peling naar de respondenten en naar de opleidingen. De terugkoppeling naar de potentiële studenten
heeft de vorm van een advies waaraan studenten hun studiekeuze kunnen toetsen en eventueel herover-
wegen, met als doel een zo goed mogelijke match tussen student en opleiding. De terugkoppeling naar de
opleidingen heeft tot doel om opleidingen te informeren over risicogroepen van studenten die vervolgens
voor een intakegesprek of andersoortige studiekeuze-activiteiten kunnen worden uitgenodigd. Van alle
studenten die met een vragenlijst zijn benaderd, vulde 70 procent deze in. De aanstaande studenten
denken wisselend over de Studiekeuzecheck. 16 procent is van mening dat deze heeft bijgedragen aan de
definiteve bepaling van de studiekeuze. Veel respondenten geven aan bevestigd te zijn in hun keuze. 1,2
procent heeft op basis van de uitkomsten van de vragenlijst voor een andere studie gekozen. Naar aanlei-
ding van opmerkingen wordt nog gekeken of het nodig is de vragenijst aan te passen. Op basis van de
studieresultaten in het eerste jaar wordt in 2015 onderzocht of de Studiekeuzecheck tot minder uitval leidt.

Bevorderen nominaal studeren
In 2014 kregen studenten die in september 2013 waren begonnen met de studie te maken met een nieuwe
BSA-regeling die per 1 september 2013 was ingegaan. In de nieuwe regeling, uitgevoerd met toestemming
van OCW, wordt ook in het tweede jaar een BSA-eis aan studenten gesteld. Van studenten wordt
gevraagd dat zij in de eerste twee jaar van hun studie tenminste 90 ec behalen, waarvan tenminste 45 ec
in het eerste jaar. Ook moeten ze voldoen aan de eis dat de propedeuse in twee jaar wordt behaald. Voor
deeltijders houdt de regeling in dat zij na twee studiejaren 60 ec dienen te hebben behaald, waarvan
tenminste 30 ec in het eerste jaar, en dat de propedeuse in drie jaar wordt behaald.

De BSA-eis in het tweede jaar wordt ingevoerd bij alle opleidingen, uitgezonderd de opleidingen die
landelijk gezien alleen in Leiden worden aangeboden – de zogenoemde unica – en de opleidingen die
samen met de TU Delft worden verzorgd. Studenten van deze opleidingen krijgen wel een (niet-
bindend) advies aan het einde van het tweede jaar. De universiteit wil studenten met de invoering van
het BSA in het tweede jaar blijven aansporen om op tempo door te studeren. De universiteit zal het expe-
riment nauwgezet monitoren en rapporteren over de effecten. Hierbij wordt zowel gelet op het effect op
het studiesucces als op de ervaringen van studenten, studieadviseurs en opleidingen.

De uitvoering van de aangescherpte BSA-regeling gaat gepaard met een intensieve studiebegeleiding
volgens de eisen van het voor alle opleidingen geldende Leids Studiesysteem waarmee het BSA is
verbonden. Een nieuw element dat daaraan in 2014 is toegevoegd, is het studieplan met ingang van het
tweede jaar. Sinds 1 september 2014 zijn alle studenten die met het tweede jaar van hun studie starten,
verplicht om aan het begin van dat jaar een studieplan op te stellen. Dat wordt beoordeeld en periodiek
gemonitord door de studieadviseur om studiesucces te bevorderen en onnodige studievertragingen te
voorkomen.
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Bevorderen deelname excellentieprogramma
In 2014 is gewerkt aan de verdere uitbreiding en flexibilisering van het Leidse excellentieprogramma. De
inspanningen richtten zich met name op het Honours College dat bestaat uit driejarige extra-curricu-
laire programma’s van minimaal 30 ec in de bachelorfase die onder verantwoordelijkheid van de facul-
teiten worden aangeboden. Doel van de uitbreiding en flexibilisering van het Honours College was om
de programma’s aantrekkelijker en meer op maat te maken voor een bredere doelgroep van studenten
die meer willen en kunnen. Ook is gewerkt aan drie andere aspecten: het bevorderen van actieve scouting
van studenten die voor het Honours College in aanmerking komen, het verbeteren van de website en een
gerichte communicatiestrategie om meer studenten te bereiken.

Ict en onderwijs
Via pilotprojecten is in 2014 verdere ervaring opgedaan met de inzet van digitale methoden en tech-
nieken in het onderwijs. Bij de drie grootste opleidingen (Psychologie, International Studies en Rechtsge-
leerdheid) zijn pilots gestart met een looptijd tot 2016 om digitalisering opleidingsbreed in te voeren.
Daarnaast is bij verschillende vakken ervaring opgedaan met Virtual Research Environments (VREs).
Met behulp van deze digitale onderzoeksomgeving worden studenten betrokken bij onderzoek, kunnen
ze oefenen met onderzoeksdata of zelf onderzoek doen. In 2015 gaan meer docenten werken met VRE.
Dan wordt de projectfase afgesloten met een evaluatie. Tenslotte zijn drie nieuwe Massive Open Online
Courses (MOOCs) gelanceerd en vijf reruns gedraaid. Met de MOOCs en Small Online Private Courses
(SPOCs) zijn in 2014 zo’n 140.000 geïnteresseerden bereikt. Leiden was een van de hoofdauteurs van de
zeer goed ontvangen LERU-paper Online Learning at Research-Intensive Universities. Eind 2014 verscheen
het Online Learning Lab 2014 report met casuïstiek en de eerste, positieve evaluatieresultaten.
Tenslotte is in 2014 het ICT&O-programma voor de periode 2015-2016 uitgebreid. Het doel van deze
extra inzet is tweeledig. In de eerste plaats wil de Leidse universiteit de positionering en profilering van
het wetenschappelijk onderwijs verder versterken met online education. Dat gebeurt door de verdere
ontwikkeling van MOOCs (het streven is in totaal twintig tot en met 2016) en de ontwikkeling van
online cursussen voor de eigen studenten in combinatie met externe deelnemers. In de tweede plaats wil
de universiteit blended learning verder stimuleren ter bevordering van studiesucces: per faculteit worden
twee innovatieve experimenten uitgevoerd met online learning in on campus-onderwijs. Het ICT&O-
programma wordt ondersteund met interventie- en evaluatieonderzoek.

Diversiteit en studiesucces
De universiteit wil voor alle studenten – ongeacht hun achtergrond – attractief en stimulerend onderwijs
bieden. In het kader van diversiteit en het bevorderen van studiesucces wordt extra aandacht gegeven aan
studenten met een migrantenachtergrond. Dit vanwege de relatief hoge uitval in deze groep. Van de
eerstejaarsstudenten in 2014 heeft 17 procent een westerse migrantenachtergrond en 14 procent een niet-
westerse. Met name studenten met een niet-westerse migrantenachtergrond lopen een verhoogd risico
op studie-uitval. Met de faculteiten is afgesproken aan alle studenten een laagdrempelige vorm van maat-
werkondersteuning te bieden, met specifieke aandacht voor studenten met een migrantenachtergrond.
De ondersteuning kan de vorm aannemen van een extra ondersteuningspunt bij elk van de faculteiten 
– zoals de faculteit Sociale wetenschappen dit al heeft – vanwaaruit studenten met dreigende problemen
actief benaderd worden, dan wel ondersteund in de vorm van een tutor-mentorsysteem. Daarnaast biedt
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het in 2009 opgerichte ‘Fenestra disability centre’ ondersteuning aan studenten met een functiebeper-
king. Dit centrum werkt voortdurend aan de verbetering van voorzieningen voor deze groep studenten
op basis van evaluaties.

2.3 Onderwijsprestaties

Kerncijfers onderwijs

Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937

Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) – 63,0% 63% 100% 100%

Instroom master 3.408 3.464 4.091 4.581 4.691

waarvan met buitenlandse vooropleiding 20% 20% 20% 21% 20%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 19.029 19.503 20.705 23.030 24.270

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

Tevredenheid studenten master (NSE, 5-puntsschaal) 3,9 3,9 3,9 3,8 –

Diploma’s 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Bachelordiploma’s 2.390 2.464 3.021 2.964 2.993

(Post)masterdiploma’s 2.377 2.580 3.131 2.771 3.044

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

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

Uitval na 1 jaar (bachelor) 17,0% 15,1% 14,9% 14,3% 15,3%

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

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

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 57,5% 62,8% 66,6% 70,1% 70,2%

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

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 67% 72% 71% 65%

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

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

Bestuursafspraken
De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs waarvoor de universiteit zich inzet, worden weerspiegeld
in de bestuursafspraken die met de faculteiten zijn gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de
prestatieafspraken met OCW. Die zijn vertaald naar afspraken op facultair niveau. Ze betreffen uitval, op
tijd afstuderen (bacheloropleiding), de deelname aan excellentieprogramma’s, het aantal contacturen,
het aantal certificaten ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ en de overhead. Daarnaast zijn op het terrein van het
onderwijs bestuursafspraken gemaakt over het verhogen van de instroom in de bachelor- en de master-
opleidingen, en het vergroten van het studiesucces in de masterfase.
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25% 50% 75% 100% 125% 150%

Instroom propedeuse

Instroom master

Instroom master uit het buitenland

Uitval na 1 jaar*

Omzwaai na 1 jaar*

Herinschrijversrendement bachelor in 4 jaar*

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Deelnemers excellentie*

Contacturen B-1*

Target Bestuursafspraak 2015

Bestuursafspraken Onderwijs (indicatoren met een * betreffen prestatieafspraken)

Indicator Uitgangssituatie (2011) Realisatie 2014 Afspraak 2015

lnstroom propedeuse 3.776 4.565 ≥ 4.865

lnstroom master 2.892 4.077 ≥ 3.470

Instroom master uit het buitenland 23,3% 21,9% ≥ 21%

Uitval na 1 jaar * 15,1% 15,3% ≤ 14%

Omzwaai na 1 jaar * 7,3% 7,7% ≤ 7%

Herinschrijversrendement bachelor in 4 jaar * 62,8% 70,2% ≥ 74%

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 66,7% 65,7% ≥ 75%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 68,7% 70,9% ≥ 79%

Deelnemers excellentie* 4,1% 6,6% ≥ 10%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren)* 63,0% 100% = 100%

De cijfers in deze tabel wijken in enkele gevallen af van de cijfers in de tabel Kerncijfers. Realisatiecijfers wijken af omdat sommige
bestuursafspraken niet van toepassing zijn op alle faculteiten en eenheden en/of gekozen is voor verschillende definities. Targets wijken in
enkele gevallen af omdat in de bestuursafspraken met de faculteiten iets hogere prestaties zijn overeengekomen dan vastgelegd in de presta-
tieafspraken met OCW.
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Instroom bachelor- en masterfase
Tot 2013 was een sterke groei te zien van de instroom van studenten in de bacheloropleidingen. Ook het
marktaandeel nam toe. Dit was mede een gevolg van de uitbreiding van het onderwijsaanbod in de voor-
afgaande jaren. In 2014 is een kentering te zien. De instroom is met 4937 studenten licht gedaald ten
opzichte van 2013 (5222 studenten). Wel bleef het marktaandeel van circa 10 procent ongeveer gelijk aan
dat van 2013. Dat is het niveau dat ook in het instellingsplan 2015-2020 wordt geambieerd. De universiteit
streeft geen verdere groei na maar handhaving van het marktaandeel van 10 procent in de komende
jaren.

De instroom in de masteropleidingen is licht toegenomen: van 4581 in 2013-2014 naar 4691 in 2014-2015.
Van de studenten heeft 20 procent een buitenlandse vooropleiding. Van de bachelorstudenten die in
2013-2014 hun diploma haalden, is in het daaropvolgende studiejaar 65 procent ingestroomd in een
aansluitende master van de eigen faculteit, 3 procent in een research master en 3 procent in een master
buiten de eigen faculteit. 4 procent volgt een andere opleiding bij de universiteit en 26 procent is
vertrokken. Uit de cijfers van eerdere jaren blijkt dat een deel van de groep studenten die is weggegaan
weer terugkomt na een pauze van een jaar of meer. Het vertrekpercentage schommelde de laatste vijf
voorafgaande jaren tussen de 20 en 24 procent.

Het aantal studenten dat de bachelor met succes afrondt is licht gestegen van 2964 in 2012-2013 naar 2993

in 2013-2014. Het aantal masterdiploma’s is gestegen van 2771 in 2012-2013 naar 3044 in 2014.

BSA
De aanscherping van het BSA per 1 september 2013 met een BSA-eis van 45 ec in het eerste jaar en 90 ec
binnen twee jaar lijkt vooralsnog een gunstige uitwerking te hebben. Na een jaar blijkt het percentage
niet-negatieve adviezen bij een verzwaarde eis in 2014 gelijk te zijn aan dat in 2013, namelijk 84 procent.
Tegelijkertijd is het aantal studenten dat in een jaar de propedeuse haalt toegenomen van 43 procent in
2013 naar 47 procent in 2014. Omdat de verzwaarde BSA-eis in zowel het eerste als het tweede jaar geldt,
kunnen we in 2015 pas het effect voor het tweede jaar vaststellen.

BSA-adviezen aan het einde van het eerste studiejaar

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

Omvang cohort 3199 3772 3862 4439 5128

Positief 74% 80% 81% 80% 79%

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

Hardheidsclausule 2% 1% 1% 1% 1%

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

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

Negatief 19% 15% 14% 16% 15%

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

% 60 ec of meer behaald 36% 41% 41% 43% 47%
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Uitval en studiesucces
In 2014 blijken de uitval (15,3 procent) en de omzwaai (7,7 procent) na één jaar licht te zijn gestegen ten
opzichte van 2013, maar nog steeds op het gewenste niveau van de prestatieafspraak met OCW (respec-
tievelijk 15 en 8 procent). De stijging kan het gevolg zijn van de aanscherping van het BSA, waardoor
relatief meer studenten met een studieachterstand al vóór 1 februari met hun studie stoppen. Deze uitval
wordt niet meegenomen in de BSA-gegevens en is dus niet te zien aan het aantal positieve en negatieve
BSA-adviezen.
Het aantal bachelorstudenten dat binnen de gestelde tijd het diploma haalt is in 2014 licht gestegen (70,3
procent) ten opzichte van 2013 en bevindt zich op het afgesproken niveau. Het aantal studenten dat het
masterdiploma binnen de gestelde tijd haalt is bij eenjarige masters zes procentpunt gezakt (65 procent)
en bij tweejarige masters met acht procentpunt gestegen (71 procent).

Contacturen
Alle bacheloropleidingen kennen sinds 2013 tenminste twaalf contacturen, conform de prestatieafspraak
met OCW.

Deelname excellentie
In 2014 is de deelname aan het Leidse excellentieprogramma in de bachelorfase verder toegenomen van
7,9 procent in 2013 tot 10,4 procent in 2014 (324 deelnemers in 2014 tegen 221 in 2013) en is het afge-
sproken niveau van 10 procent in 2015 bereikt. Voor het Honours College werd deze groei bereikt door
uitbreiding en flexibilisering van het programma in 2013 en 2014. Ook is de communicatie over het
programma geïntensiveerd en worden gerichte communicatiemiddelen ingezet. 
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Aandeel buitenlandse

studenten in de instroom

EER: Europese Economische

Ruimte. Landen van de EU

plus Liechtenstein, Noor-

wegen en IJsland.

Bachelor

n EER

n Niet-EER

Master

n EER

n Niet-EER

Deelnemers excellentietrajecten

2010 2011 2012 2013 2014

University College 107 90 116 192 188

Honours College 170 172 159 221 324

Totaal excellentietrajecten 277 262 275 413 512

Instroom propedeuse 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937

Deelnemers excellentie in instroom (%) 7,2% 6,3% 6,1% 7,9% 10,4%

Aan het Leidse Leadership Programme namen in het verslagjaar 82 studenten deel. Deze werden geselec-
teerd uit in totaal 168 aanmeldingen. Vrijwel alle studenten die deelnamen rondden het programma met
succes af en ontvingen een certificaat.

2.4 Internationalisering

Internationale studenten
Het aantal buitenlandse studenten dat aan de Universiteit Leiden een bachelor- of masteropleiding volgt
is wederom gestegen. Inmiddels is ruim 15 procent van de instroom afkomstig uit een ander land. In de
bachelorfase is dat bijna 10 procent, in de masterfase bijna een kwart (22 procent). Samen met de uitwis-
selingstudenten betekent dit dat er in 2014 ongeveer 3000 buitenlandse studenten aan de Universiteit
Leiden studeerden.

De meeste komen uit Europa, in het bijzonder uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de
instroom uit landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden en Rusland stijgt flink. De meeste studenten van
buiten de EU komen uit China. Het aantal studenten afkomstig uit Indonesië heeft in 2014 een forse groei
laten zien. In de totale internationale studentpopulatie zijn zo’n 110 nationaliteiten vertegenwoordigd.
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Ingeschreven studenten

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Totaal (Bachelor+master+niet bekostigde masters) 19208 19680 20894 23244 24504

waarvan bekostigde opleidingen (ba+ma) 19029 19503 20705 23030 24270

waarvan internationaal (niet-Nederlands) 1125 1169 1509 2044 2400

waarvan niet bekostigde masteropleidingen 179 177 189 214 234

waarvan internationaal (niet-Nederlandse nationaliteit) 160 154 168 194 204

waarvan uit Duitsland 158 167 244 362 441

waarvan uit Groot-Brittannië 91 86 141 211 233

waarvan uit China 75 78 118 139 158

waarvan uit Turkije 22 26 30 50 37

waarvan uit India 11 16 22 25 31

De werving heeft zich de afgelopen jaren sterk geconcentreerd op China, Turkije, India, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. In China (Shanghai en Beijing) heeft de universiteit voor het eerst gezamenlijk met
andere universiteiten een Holland Day georganiseerd om het Nederlandse hoger onderwijs onder de
aandacht te brengen. We zien dat ook steeds meer internationale studenten open dagen en andere voor-
lichtingsactiviteiten bezoeken.

Uitwisseling
In het academisch jaar zijn 930 Leidse studenten naar het buitenland gegaan voor studie, stage of onder-
zoek. Dat waren er bijna honderd meer dan het jaar ervoor. Bijna een kwart daarvan ontving hiervoor
een Erasmusbeurs. Ten behoeve van de uitwisseling van studenten heeft de Universiteit Leiden haar
netwerk van universitaire uitwisselingspartners verder uitgebreid. Er zijn nieuwe overeenkomsten
gesloten met prestigieuze universiteiten in China, Korea, Indonesië, Israël, Japan, Brazilië, Rusland, Thai-
land, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Maleisië. Ook is het netwerk van Europese partners in
het Erasmus+ Programma verder uitgebreid.
In 2014, nam de Universiteit Leiden deel aan drie Erasmus Mundus Programmes: de master Industrial
Ecology (MIND), de master Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT) en het PhD-progamma
ALGANT.
Met partners in het LERU-netwerk vormt de universiteit al een aantal jaren het EuroScholars consortium,
dat undergraduate studenten uit de Verenigde Staten en Canada de mogelijkheid biedt onderzoek te doen
bij een topuniversiteit in Europa. De Universiteit Leiden voert het Europese secretariaat van het
programma.

Beurzen
In 2014 heeft de Universiteit Leiden rond de 130 bursalen mogen verwelkomen met een beursprogramma
dat door de afdeling Scholarships wordt gecoördineerd. De scholarships zijn afkomstig van 19 verschil-
lende beursprogramma’s. De meeste masterbursalen hebben een beurs ontvangen van het Leiden
University Excellence Scholarship Programme (LExS) en de meeste PhD-studenten van de China Scho-
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larship Council (CSC) – Leiden joint Scholarship. In het verslagjaar zijn nieuwe overeenkomsten
gesloten met buitenlandse beursverstrekkers.

In 2014 gingen plm. 500 studenten naar het buitenland met een door de afdeling Scholarships gecoördi-
neerde en/of geadministreerde beurs. Dit betrof met name de beurzen LUSTRA en Outbound Study
Grant, en de Erasmusbeurs voor studie en stage. De Outbound Study Grant is in 2014 omgevormd en
samengevoegd met Lustra tot de nieuwe beurs Lustra+. Ook het Erasmusprogramma ging een nieuwe
fase in: in september vertrokken de eerste studenten met het nieuwe Erasmus+ Programma.

Financiële ondersteuning aan EER- en niet-EER-studenten vanuit het Profileringsfonds

EER* 878 studenten € 740.276

Niet-EER 72 studenten € 545.087

Totaal 950 studenten € 1.285.363

* EER: Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Internationale relaties
Ook in 2014 investeerde de universiteit veel in haar internationale netwerken. Delegaties bezochten part-
ners, overheden en ambassades in diverse landen en de universiteit zelf ontving ambassadeurs, ministers
en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast ontplooide de universiteit verschillende activi-
teiten in Europees verband (zie paragraaf 4.2).

2.5 Kwaliteitszorg

Follow up instellingsaudit
In 2014 heeft het College van Bestuur na overleg met de faculteiten en de Universiteitsraad een Plan van
Aanpak naar aanleiding van de instellingsaudit vastgesteld. Dit Plan van Aanpak bevat, naast de monito-
ring van een aantal lopende zaken, drie grote vervolgprojecten, te weten: didactische vernieuwing,
arbeidsmarktoriëntatie en kwaliteitscultuur. In 2015 worden deze projecten verder uitgewerkt en start de
uitvoering ervan.

Externe beoordelingen 2014
In 2014 heeft een groot aantal externe beoordelingen plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn samen-
gevat in de tabel in bijlage D. De externe beoordelingen vormen de basis voor de heraccreditatie door de
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Evenals in 2013 zijn nagenoeg alle opleidingen
positief beoordeeld. Enkele opleidingen kregen te maken met een hersteltraject. De NVAO heeft ook deze
opleidingen inmiddels in orde bevonden.

Siriusaudit
In oktober 2014 is het Leidse excellentieprogramma onderworpen aan de vierde en laatste Siriusaudit,
tevens de eindbeoordeling van het programma. De audit had betrekking op het Honours College, het
University College en het Leiden Leadership Programme. De commissie concludeert in haar eindrapport
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dat zij onder de indruk is gekomen van de inspanningen die zijn gepleegd om inhoudelijk sterke en
gevarieerde honoursprogramma’s te ontwikkelen. De commissie noemt een reeks opvallende punten: de
visie op excellentie, de bestuurlijke verankering, de adequate organisatie, de kwaliteitszorg, de brede
ketenbenadering, de aandacht voor de diversiteit van honoursstudenten, de persoonlijke ontwikkeling
van studenten en de faciliteiten. De eindconclusie van de commissie is dat de Universiteit Leiden er aan
het eind van de subsidieperiode in geslaagd is haar ambities waar te maken. De Universiteit Leiden
beschikt over inhoudelijk goede programma’s voor de beoogde doelgroep (studenten die meer willen en
kunnen); de programma’s zijn goed verankerd binnen de universiteit en worden gecontinueerd en
verduurzaamd.

Functioneren examencommissies en opleidingscommissies
Om de examencommissies te ondersteunen in hun werkzaamheden en van binnenuit expertise op te
bouwen is een eerste universiteitsbrede bijeenkomst voor examencommissies georganiseerd. In vervolg
hierop zijn een aantal workshops ‘Kwaliteitsborging van Toetsen’ aangeboden. Het functioneren van de
examencommissies is een standaardelement in de plannen van aanpak die opgesteld worden naar aanlei-
ding van externe visitaties. Ook wordt dit functioneren gemonitord in de jaarverslagen van de examen-
commissies.
Naast de examencommissie is ook de opleidingscommissie een belangrijke spil in de kwaliteitszorg op
opleidingsniveau. Om het functioneren van de opleidingscommissies te ondersteunen, is in 2014 gestart
met een jaarlijkse training van de studentleden van de commissie.

Participatie studenten
De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de inbreng van studenten bij de verbetering van de kwali-
teit van het onderwijs. Naast de formele medezeggenschap op facultair en universitair niveau, is er maan-
delijks een regulier overleg over actuele onderwijszaken van de vicerector magnificus met de student-
leden – assessoren – in de faculteitsbesturen. Naast dit overleg is een belangrijk overleg dat met het in
2013 opgerichte Leids Universitair Studentenplatform (LUS). Dit heeft tot taak het organiseren van peri-
odieke bijeenkomsten over actuele onderwijsthema’s. In 2014 verscheen het eerste verslag van het plat-
form, met aanbevelingen die door het College van Bestuur, de faculteitsbesturen en de studenten zelf
worden opgepakt. Ook organiseert het LUS de jaarlijkse verkiezing van de beste docent. Deze onderwijs-
prijs wordt elk jaar op de dies natalis, de verjaardag van de universiteit, uitgereikt.

Teachers’ Academy
De kern van de universitaire kwaliteitscultuur is het intrinsieke kwaliteitsbesef van de wetenschappelijke
staf en de wil om kwaliteit te leveren. Om deze kwaliteitscultuur verder te ontwikkelen en te onder-
steunen, is in 2014 de Leiden University Teachers’ Academy ingesteld. Het doel van de Teachers’ Academy
is tweeledig. Enerzijds willen we de individuele kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken,
onderwijsprestaties erkennen en docenten de mogelijkheid bieden van verdere ontwikkeling op het
gebied van onderwijsvernieuwing. Anderzijds is het de bedoeling dat universiteitsbreed gebruik kan
worden gemaakt van de vernieuwingen. In 2014 is de Academy van start gegaan met tien (voorgedragen)
teaching fellows. Aan de faculteiten wordt nu jaarlijks gevraagd enthousiaste docenten die zich daarnaast
inzetten voor onderwijsvernieuwing voor te dragen als fellow, voor een periode van vijf jaar. De docent
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die de jaarlijkse universitaire Onderwijsprijs voor de beste docent krijgt, wordt automatisch tot de
Academy toegelaten. Aan het fellowship is een subsidie van 25.000 euro verbonden voor het uitvoeren
van een of meer onderwijsvernieuwingsprojecten, waarvan de resultaten universiteitsbreed worden
gedeeld en die, waar mogelijk, op basis van interfacultaire samenwerking worden geïmplementeerd.

CROHO
De universiteit hecht veel belang aan het onderzoek naar het daadwerkelijke effect van maatregelen om
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In het kwaliteitsbeleid ligt de nadruk op evidence-based
onderwijs en vooral op evidence-based innovaties. Binnen de universiteit is daartoe de in 2013 opgerichte
Collegiale Raad voor Onderzoek Hoger Onderwijs (CROHO) actief. De CROHO bestaat uit hoogleraren
met relevante onderzoeksexpertise van verschillende instituten, onder voorzitterschap van de vicerector
magnificus. De CROHO is stuurgroep voor en aanjager van onderwijsonderzoek aan de Leidse universi-
teit. Voor de periode tot 2016 heeft het College van Bestuur een miljoen euro uitgetrokken voor onder-
zoek van het universitaire onderwijs. In 2013 zijn drie promovendi gestart met promotieonderzoek naar
onderwijsvernieuwing: ze onderzoeken wat in het onderwijs werkt. Op basis hiervan kunnen evidence-
based onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd.

Studenttevredenheid
Ook in 2014 oordeelden de Leidse studenten in het algemeen positief over het bachelor- en masteronder-
wijs. Volgens de resultaten van de NSE is de gemiddelde studenttevredenheid in de bacheloropleidingen
3.8 en in de masteropleidingen 4.0 op een 5-puntsschaal. Naast dit algemene oordeel beoordeelden de
studenten in de NSE de universiteit op verschillende aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de
opleiding, de deskundigheid van docenten, de studiebegeleiding, de voorbereiding op de beroepsloop-
baan en de voorzieningen. De studenten oordeelden gemiddeld positief; de verschillen met de overige
universiteiten zijn niet groot. Op punten waar de universiteit lager dan in voorgaande jaren of lager dan
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andere universiteiten scoort, zijn in het kader van de reguliere kwaliteitszorg verbeteracties met facul-
teiten afgesproken. In de navolgende grafiek zijn de oordelen over de belangrijkste thema’s samengevat.
Overigens is de respons van studenten op de NSE met 26,5 procent in 2014 (36 procent in 2013) een punt
van aanhoudende zorg. Met faculteiten zijn voor 2015 afspraken gemaakt om studenten te attenderen op
het belang van de NSE en hen aan te moedigen de enquête in te vullen.

Evaluatieonderzoek van onderwijsvisitatieproces
Uit een evaluatieonderzoek van de Universiteit Leiden in 2013-2014 naar de ervaringen van de weten-
schappelijke staf met het onderwijsvisitatieproces concludeert de universiteit dat het huidige accredita-
tiestelsel onvoldoende inspireert tot kwaliteitsverbetering in het onderwijs, onder andere door de grote
nadruk op verantwoorden. Daarnaast is de administratieve belasting onverminderd hoog en laten de
betrouwbaarheid, validiteit en transparantie van de oordelen te wensen over. De universiteit heeft de
onderzoeksresultaten ingebracht in een landelijke discussie die momenteel wordt gevoerd over de herzie-
ning van het huidige accreditatiestelsel per 2017. De Universiteit Leiden pleit samen met de andere
universiteiten voor een stelsel met de mogelijkheid van instellingsaccreditatie, waarbij de externe verant-
woording op instellingsniveau wordt afgelegd, in plaats van – zoals nu – per opleiding. De opleidingseva-
luatie zou dan onderdeel moeten worden van de decentrale kwaliteitszorg waarover bij de instellingsac-
creditatie verantwoording wordt afgelegd. Dat biedt de ruimte om op opleidingsniveau de
onderwijsevaluatie weer volledig te richten op het verbeteren van het onderwijs. De resultaten van het
Leidse evaluatieonderzoek staan in het rapport Evaluatie van het Onderwijsvisitatieproces: ervaringen van
de Universiteit Leiden met de beperkte opleidingsbeoordeling (maart 2014).

            [  35  ]

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

14

Studentenoordelen NSE 

(5-puntsschaal)

n Leiden 2013

n Leiden 2014

n WO Nederland 2014
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Ict/
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Studiebegeleiding Toetsing en
beoordeling

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6
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3 Onderzoek

3.1 Researchuniversiteit

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit. Nieuwsgierigheid is de
basis van onderzoek. Voor de beantwoording van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen
verrichten Leidse wetenschappers disciplinair en interdisciplinair onderzoek dat voldoet aan de hoogste
internationale standaarden van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Het onderzoek van de Univer-
siteit Leiden heeft een sterke disciplinaire basis en is ingebed in de onderzoeksinstituten, ondergebracht
in zeven faculteiten. De basisorganisatie is voornamelijk disciplinair ingericht. Op deze manier kunnen
vakgenoten elkaar maximaal stimuleren en inspireren om op het hoogste niveau te presteren. Maar
wetenschappers kijken ook voortdurend over de grenzen van hun disciplines en die van de universiteit
heen. De samenleving vraagt immers om oplossingen voor grote lokale en mondiale vraagstukken als
duurzaamheid en veiligheid.

De feiten en cijfers over het jaar 2014 laten opnieuw zien dat de Leidse universiteit onderzoek van
topkwaliteit levert, zowel in Nederland als in Europees en mondiaal perspectief. Vóór alles zijn deze
successen de verdienste van de wetenschappers. De universiteit wil hun de vrijheid bieden om te kunnen
excelleren. Ze biedt optimale mogelijkheden en faciliteiten om op hoog niveau wetenschap te beoefenen.

Onderzoeksprofilering
De universiteit heeft in haar instellingsplan Inspiratie en Groei ingezet op de profilering van haar onder-
zoek. Deze profilering zal ook in de nieuwe planperiode, van 2015 tot 2020, van kracht blijven.

Met haar elf profileringsgebieden positioneert de universiteit haar onderzoek internationaal, en schept
zij een kader voor samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven. De gebieden sluiten aan bij grote maatschappelijke vraagstellingen, zoals die van de Europese
Commissie (Horizon 2020) en de Nederlandse overheid (Topsectoren). Tegelijkertijd wordt de positie
van het fundamentele onderzoek bewaakt.

In 2010 heeft het College van Bestuur aan elk profileringsgebied voor de periode 2010-2014 een miljoen
euro beschikbaar gesteld om de gebieden (verder) tot ontwikkeling te brengen. In 2014 is aan elk profile-
ringsgebied opnieuw een miljoen toegewezen voor de periode 2015-2018.
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3.2 2e en 3e geldstroom

Ontwikkeling 2e en 3e geldstroom
De externe geldstromen zijn een essentieel instrument om de universiteit te positioneren als vooraan-
staande onderzoeksuniversiteit.

Een goede prestatie van de universiteit bij de verdeling van Europese en NWO-budgetten geldt als een
erkende externe kwaliteitsindicator, omdat deze middelen in competitie zijn verworven. Onze topweten-
schappers geven vorm aan de ontwikkeling van de diverse wetenschapsgebieden waarop de universiteit
actief is. Zij bewijzen keer op keer in competitie hun vooraanstaande positie in hun wetenschapsdomein
en dragen daarmee bij aan onze reputatie van onderzoeksuniversiteit.

De inkomsten uit EU-programma’s zijn in 2014 sterk gestegen. De omzet in de 2e geldstroom is gedaald.
Dit laatste heeft te maken met het feit dat NWO zich in haar beleid sterk richt op de Topsectoren, terwijl
de Universiteit Leiden van oudsher georiënteerd is op fundamenteel onderzoek. Maar áls Leidse onder-
zoekers voorstellen indienen bij programma’s gerelateerd aan Topsectoren, is de successcore opvallend
hoog. Ook als we in aanmerking nemen dat de innovatieagenda’s belangrijke invalshoeken vanuit de
alfa- en gammawetenschappen buiten beschouwing laten. Op deze gebieden heeft de Leidse universiteit
veel expertise. Per saldo is de totale omzet in de 2e en 3e geldstroom licht gestegen van 155,1 miljoen in
2013 naar 156,4 miljoen in 2014.

Ontwikkeling financiering

(x M€) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NWO (incl. ZonMw) en KNAW 46,1 48,7 49,2 54,9 56,1 58,2 50,4

EU/ERC 21,5 23,2 27,4 35,4 24,7 25,2 32,2

Overig contractonderzoek 46,5 53,1 64,8 73,0 67,5 71,7 73,7

Totaal 2e en 3e geldstroomonderzoek 114,1 125 141,4 163,3 148,3 155,1 156,4

Om de positie van de universiteit in de externe geldstromen te versterken is begin 2014 een werkconfe-
rentie gehouden met alle decanen en de wetenschappelijk directeuren van de instituten onder de titel ‘De
Universiteit Leiden in de externe geldstromen’, met medewerking van de directie Wetenschapsbeleid van
het ministerie van OCW en het Rathenau Instituut.

Persoonsgerichte subsidies
De Universiteit Leiden heeft een goede positie in wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies en
prijzen: Spinozaprijzen, honoreringen van de European Research Council (ERC), subsidies uit de
Vernieuwingsimpuls en Akademiehoogleraren. Op basis van de omvang van de universiteit mag circa
10 procent marktaandeel worden verwacht; bij de oeuvreprijzen (Spinoza, Akademiehoogleraren) ligt dit
percentage aanmerkelijk hoger.
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Oeuvreprijzen Jaar Aantal LEI Aantal NL Marktaandeel

Spinoza 1995-2014 18 73 25%

Akademiehoogleraren 2003-2014 8 45 18%

EU persoonsgericht KP7/Horizon 2020 Jaar Aantal LEI Aantal NL Marktaandeel

ERC Starting KP7 2007-2013 20 195 10%

Horizon 2020 2014 3 34 9%

Totaal 23 229 10%

ERC Consolidator KP7 2013 2 29 7%

Horizon 2020 2014 2 n.b. n.b.

Totaal 4

ERC Advanced 2007-2013 15 137 11%

2014 * * *

Grote samenwerkingen Jaar Aantal LEI Totaal

Zwaartekracht ** 2013 1x penvoerder 6
1x participant

2012 2x participant 6

ERC Synergy ** 2013 0 13

2012 1x penvoerder 11
1x participant

* Procedure loopt nog; uitslag in 2015 bekend
** In 2014 waren er geen Zwaartekracht- en ERC Synergy-ronde

In 2013 konden voor het laatst onderzoeksvoorstellen worden ingediend bij het Europese onderzoekspro-
gramma FP7 (7th Framework Programme/7e Kaderprogramma). Op 11 december 2013 ging officieel het
nieuwe Europese programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling Horizon 2020 (H2020)
van start met de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen.

Het programma heeft een sterke focus op het oplossen van Europese problemen (de societal challenges)
en beoogt een transdisciplinaire aanpak: verschillende disciplines werken samen aan één probleem. Het
budget van de European Research Council is gestegen. De eerste resultaten van Leiden in de ERC-grants
liggen op het niveau van het 7e Kaderprogramma.

In 2014 zijn Leidse onderzoekers opnieuw succesvol gebleken bij het verwerven van subsidie via NWO.
• Leidse onderzoekers verwierven in 2014 twee van de vier Spinozapremies van 2,5 miljoen (50 procent).

Deze premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

En in de NWO Vernieuwingsimpuls, het programma waarmee creatieve, excellente onderzoekers een
aantal jaar vernieuwend onderzoek naar keuze kunnen uitvoeren:
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• in de Veni-ronde 2014 (gericht op pas gepromoveerden) kende NWO in totaal 152 subsidies toe,
waarvan 15 aan onderzoekers van de Universiteit Leiden (10 procent).

• in 2014 verwierven 9 onderzoekers van de Universiteit Leiden een Vidi-subsidie (gericht op ervaren
onderzoekers). In totaal werden 88 toekenningen gedaan, het Leidse aandeel was daarmee 10 procent.

• twee van de 31 Vici-subsidies (gericht op professorabele onderzoekers) gingen in 2014 naar Leiden.
Het aandeel Leidse Vici-laureaten bedroeg daarmee 6 procent.

Programmafinanciering
Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft grote subsidies toegekend aan twee
consortia (zogenoemde Knowledge and Innovation Communities/KIC’s) waarvan de Universiteit Leiden
en/of het LUMC deel uitmaken.
• InnoLife is een consortium van 144 Europese bedrijven en instellingen waaronder het LUMC en de

Universiteit Leiden. De verkregen subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van innovaties op het
gebied van gezondheidzorg en onderwijs en voor het oppakken van uitdagingen die ontstaan door de
demografische veranderingen in Europa. Het LUMC doet in het consortium onderzoek naar veroude-
ring. Het werkt daarbij in het samenwerkingsverband Medical Delta samen met andere faculteiten
van de Universiteit Leiden en met de universiteiten van Delft en Rotterdam (inclusief het Erasmus
Medisch Centrum).

• In RawMatTERS nemen partners uit maar liefst 20 Europese landen deel. Onder hen zijn, naast de
Universiteit Leiden, in Nederland ook de TU Delft en TNO. De wetenschappers in dit consortium
zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden voor duurzaam gebruik, winning, hergebruik of vervanging van
grondstoffen, ook wel raw materials genoemd. KIC RawMatTERS is een van de vijf grote, meerjarige
onderzoeksprogramma’s van het EIT.

3.3 Infrastructuur en collecties

Om het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Leiden te kunnen waar-
borgen, zijn in veel vakgebieden hoogwaardige, steeds geavanceerdere onderzoeksfaciliteiten nodig. Met
een inventarisatie van faciliteiten die in de verschillende faculteiten beschikbaar zijn, wil de universiteit
nagaan op welke vlakken samenwerking wenselijk is en of een route uitgezet kan worden naar een geza-
menlijke investeringsagenda. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden van facility sharing met
bedrijven.

Uit het NWO-programma Nationale Roadmap Grootschalige Infrastructuur ontvingen zes teams van
wetenschappers in 2014 tezamen 81 miljoen euro voor het opzetten en verbeteren van onderzoeksfacili-
teiten. Leidse onderzoekers participeren in de projecten BBMRI-NL2.0: NL-Biobank Research Facility
(samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland) en Square Kilometre Array SKA (radiotele-
scopie).

Op 4 september heeft Prins Constantijn van Oranje het Leiden Centre of Data Science (LCDS) geopend,
het virtuele centrum voor onderzoek naar big data van de Universiteit Leiden. Het centrum bouwt voort
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op onderzoek dat al plaatsvindt bij de Leidse universiteit en heeft bijzondere aandacht voor vraagstukken
op het gebied van ethiek, privacy, databescherming en vredesvraagstukken.

Datamanagement
Het onderwerp datamanagement is in 2014 zeer actueel gebleken. Toenemende eisen van externe partijen
als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard van (een deel van) het wetenschappelijk onder-
zoek maken het beheer, de opslag en het ter beschikking stellen van onderzoeksdata belangrijk. Onder-
zoekers maken in toenemende mate gebruik van digitale data en hebben behoefte aan ondersteuning en
een hiervoor toegeruste infrastructuur. Open access en wetenschappelijke integriteit bij het onderzoeks-
proces stellen ook nieuwe eisen aan de wijze waarop in publiek gefinancierde projecten verkregen onder-
zoeksdata voor hergebruik beschikbaar moeten zijn.

Eind 2013 heeft het College van Bestuur alle faculteiten gevraagd om een pilotproject op te zetten op het
gebied van datamanagement. De invulling van deze pilots is vrij gelaten. De universiteit heeft in de eerste
helft van 2014 een universiteitsbreed ‘Plan van aanpak datamanagement’ uitgewerkt dat beoogt onder-
zoekers in staat te stellen te voldoen aan de eigen behoefte en de eisen die door de buitenwereld (finan-
ciers, tijdschriften, onderzoeksevaluaties) gesteld worden aan de omgang met onderzoeksdata. Het plan,
gericht op ondersteuning en training en het in kaart brengen van voorzieningen voor Leidse onderzoe-
kers, wordt in 2015 op facultair en universitair niveau geïmplementeerd.

Collecties
De KNAW heeft per 1 juli 2014 het beheer over van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van
haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) aan de universiteit overge-
dragen. Op 30 juni tekenden de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch
eigenaar van de collectie, de overeenkomsten daartoe. Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van
de KNAW, nauw samenwerkend met de Universiteit Leiden. De universiteit beschikt nu, inclusief de in
2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de
eigen, rijke collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) over een wereldwijd unieke verza-
meling over Indonesië en de Cariben. Het samenbrengen van de omvangrijke gedigitaliseerde bronnen
van de drie bibliotheken biedt onderzoekers en docenten grote mogelijkheden en schept kansen voor
nieuwe technieken op het gebied van e-humanities. En daarmee voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.
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3.4 Wetenschappelijke output

Kerncijfers Onderzoek

2010 2011 2012 2013 2014

Aantal promoties 331 334 383 393 411

Wetenschappelijke publicaties 5.226 5.436 5.521 5.830 5.533

Onderzoeksinzet in fte 2.088 2.178 2.194 2.198 2.265

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

Promotierendement 2004 2005 2006 2007 2008

Promotierendement in 6 jaar 64% 65% 62% 65% 62%

Het aantal promoties is in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013. Het promotierendement is echter
afgenomen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hoger aantal medewerkers in dienst dat
bij het LUMC promoveerde; deze medewerkers kunnen voor hun promotie meer tijd nemen. De gemid-
delde promotieduur was in 2013 aanmerkelijk korter maar kwam in 2014 weer op het peil van de jaren
daarvoor; de afwijkende uitslag van 2013 is een eenmalig resultaat van vooral de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen dat gezien het grote aantal promovendi in dat jaar zwaar weegt in het totaal van
de universiteit. Over meerdere jaren gezien laat het aantal wetenschappelijke publicaties een constant
beeld zien.

Bestuursafspraken
Het universitaire onderzoeksbeleid wordt weerspiegeld in de bestuursafspraken die met de faculteiten
zijn gemaakt. De profilering van het onderzoek, het op peil houden en verder ontwikkelen van de weten-
schappelijke output (wetenschappelijke publicaties en copublicaties met de industrie), het vergroten van
de impact van het onderzoek (zie hoofdstuk 4), en de kwaliteitszorg door middel van de onderzoeksbe-
oordelingen ondersteunen deze afspraken. Dit geldt ook voor het vergroten van de omzet in de 2e geld-
stroom en EU-subsidies en het verhogen van het aantal promoties en het promotierendement.

Bestuursafspraken Onderzoek

Indicator Uitgangssituatie (2011) Realisatie 2014 Afspraak 2015

Aantal promoties* 332 409 ≥ 405

Promotierendement in 6 jaar 62,8% 67,1% ≥ 67%

Omzet 2e geldstroom (K€)** 44.944 39.023 ≥ 38.600

Omzet EU-subsidies (K€)** 17.872 22.173 ≥ 16.760

* Promoties is inclusief LUMC, overige cijfers exclusief LUMC.
** Deze omzet betreft alle baten op de 2e en 3e gs (EU-)activiteiten. Deze definitie – zoals ook opgenomen in de bestuursafspraken met de

faculteiten – wijkt af van de batensoortenomzet afkomstig van NWO/KNAW en van EU zoals opgenomen in de jaarrekening.
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Publicaties
De Universiteit Leiden heeft een goede output en impact van publicaties. Op basis van de CWTS Leiden
Ranking van 2014 kan de output van onderzoekspublicaties op wetenschappelijke hoofdgebieden worden
vergeleken met die van de andere algemene universiteiten. Het CWTS gebruikt hierbij de Web of
Science-database als bron. Op de hoofdgebieden Medische wetenschappen, Levenswetenschappen en
Natuurwetenschappen hebben de Universiteit Leiden en Geneeskunde/LUMC een grotere output aan
onderzoekspublicaties dan de andere algemene universiteiten in Nederland; voor andere gebieden geldt
dat minder. De sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en rechtswetenschappen nemen hierin
vanouds een zwakkere positie in vanwege hun andere publicatiewijzen zoals publicaties in boekvorm of
Nederlandstalige publicaties die niet in de Web of Science zijn opgenomen.

Verdeling van onderzoekspublicaties over wetenschappelijke hoofdgebieden (2009-2012)

Totaal algemene universiteiten in Nederland (LEI, UU, UvA, VU, RUN, RUG) LEI

Medische wetenschappen 37,8% 40,1%

Levenswetenschappen 18,4% 20,9%

Cognitieve wetenschappen 18,4% 13,1%

Natuurwetenschappen 12,5% 18,3%

Sociale wetenschappen 6,7% 4,1%

Aard- en omgevingswetenschappen 3,7% 1,7%

Technische wetenschappen, Wiskunde en informatica 2,5% 1,9%

Bron: Web of Science database; CWTS-Leiden Ranking 2014

In de CWTS-ranking van 2014 staat de Universiteit Leiden in Europa op plaats 12; op de vakgebieden
Sociale wetenschappen en Wiskunde en informatica zelfs op 1. In Nederland gaat de Leidse universiteit
voorop in het vakgebied van de natuurwetenschappen.

De CWTS-ranking levert op basis van copublicaties ook informatie over (internationale) samenwerking
tussen universiteiten. 81,2 procent van de publicaties van de Universiteit Leiden is het resultaat van
samenwerking met een of meer andere instellingen; bij 53,8 procent zijn buitenlandse instellingen
betrokken.

De Universiteit Leiden kent ten opzichte van de andere algemene universiteiten een hoog percentage
copublicaties met de industrie (zie navolgende tabel). Het gemiddelde percentage van de algemene
universiteiten ligt op 6,3 procent; de Universiteit Leiden scoort hier met 7,1 procent beduidend beter. Het
gemiddelde van alle Nederlandse universiteiten ligt op 7,8 procent; het gemiddelde wordt opgestuwd
door de hoge score van de gespecialiseerde universiteiten waaronder de drie technische universiteiten.
Deze laatste universiteiten hebben van oudsher een sterke binding met de industrie/het bedrijfsleven.

De universiteit kent een bovengemiddeld percentage aan copublicaties met het lokale bedrijfsleven (zie
de tabel: het percentage copublicaties met bedrijven binnen een straal van 50 km) en met internationaal
opererende bedrijven (percentage copublicaties met bedrijven gevestigd buiten Nederlanden); het laatste
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percentage is zelfs beduidend hoger dan het gemiddelde van de gespecialiseerde universiteiten waaronder
de drie technische universiteiten. Deze prestatie kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van het
Bio Science Park.

Percentage universitaire-industriële copublicaties (UICs)

% van alle % UICs met % UICs met % UICs met
onderzoekpublicaties bedrijven binnen bedrijven bedrijven

een straal gevestigd gevestigd
van 50 km in NL buiten NL

Universiteit Leiden 7,1 23 34 70

Gemiddelde alle 13 Nl universiteiten 7,8 22 51 53

Gemiddelde zes algemene universiteiten (LEI, UU, RUN, RUG, VU, UvA) 6,3 20 41 63

Gemiddelde zeven gespecialiseerde universiteiten 9,1 25 59 45

Bron: CWTS (UIRC Scoreboard 2014); Web of Science database
Meetperiode: 2009-2012
NB. Deze percentages tellen op tot meer dan 100% omdat publicaties aan twee of drielcategorieën kunnen worden toegekend, al naar gelang
de locatie van het bedrijf.

De navolgende tabel laat zien dat de Universiteit Leiden een hoog percentage onderzoekspublicaties heeft
die in octrooien worden geciteerd. Opmerkelijk is dat de Leidse score hoger is dan het gemiddelde van
alle universiteiten, inclusief de technische universiteiten.

Impact van wetenschap op technologie: percentage onderzoekspublicaties geciteerd in internationale
octrooien

Universiteit Leiden 2,7

Gemiddelde alle 13 NL universiteiten 2,0

Gemiddelde zes algemene universiteiten (LEI, UU, RUN, RUG, VU, UvA) 2,1

Gemiddelde zeven gespecialiseerde universiteiten 2,0

Bron: CWTS (Winnink, januari 2015), Web of Science en PATSTAT database
Meetperiode: 2005-2012

Open Access
De Nederlandse universiteiten zijn een groot voorstander van open access, waarbij de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek – zeker als dit met publieke middelen is gefinancierd – digitaal vrij beschik-
baar komen. De Universiteit Leiden staat ook achter deze ontwikkeling. In het internationale debat
wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen de groene en de gouden route. De groene route gaat uit
van zelfarchivering: auteurs maken hun werk zelf openbaar toegankelijk door dit te deponeren in een
institutionele repository, al dan niet met afspraken met uitgevers over embargotermijnen. De Universiteit
Leiden biedt deze mogelijkheid ook aan haar onderzoekers. In de gouden route worden publicaties via
platforms van uitgevers direct online beschikbaar gesteld. Dit vergt een omslag van de business-modellen
van uitgevers. De VSNU was in 2014 in onderhandeling met uitgever Springer om tot een vergelijk te
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komen; met Elsevier is dit niet gelukt. Bij de Universiteit Leiden is in het verslagjaar 10 procent van de
publicaties in open access verschenen. Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld.

Open Access Universiteit Leiden, exclusief Geneeskunde/LUMC

Wetenschappelijke artikelen 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Goud open access 71 86 110 104 115 486

Groen open access 122 100 105 101 65 493

Totaal 193 186 215 205 180 979

Wetenschappelijke publicaties 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

1933 1976 1899 2291 1911 10010

Percentage etenschappelijke artikelen 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Goud open access 4% 4% 6% 5% 6% 5%

Groen open access 6% 5% 6% 4% 3% 5%

Totaal 10% 9% 11% 9% 9% 10%

3.5 Promoties en opleiding en begeleiding van promovendi

Promoties
Het aantal afgeronde promoties is in 2014 toegenomen tot 411. Dit is meer dan in de bestuursafspraken
voor 2015 was afgesproken. Het aandeel vrouwen daarbinnen steeg; het aantal buitenlandse doctoraten
nam enkele procentpunten af.

PhD-beleid
Promotietrajecten bij de Universiteit Leiden zijn per faculteit ondergebracht in Graduate Schools. De
universiteit ziet het als haar taak om in deze Graduate Schools de wetenschappers van de toekomst op te
leiden en hun een plek te bieden waar zij hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Of zij nu na
hun promotie verder gaan in de wetenschap of hun vaardigheden elders in de maatschappij inzetten, de
universiteit stelt hoge eisen aan de begeleiding en opleiding van promovendi.

In het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol voor de onderzoeksvisitaties (SEP) 2015–2021 wordt nadruk-
kelijker dan voorheen aandacht besteed aan de evaluatie van de promotietrajecten. Omdat binnen de
universiteit de gemiddelde promotieduur langer is dan gewenst en het totale promotierendement lager, is
ook een bindende universitaire richtlijn voorbereid over de begeleiding, opleiding en arbeidsmarktvoor-
bereiding van promovendi. In deze richtlijn is ook vastgelegd op welke voorzieningen promovendi
aanspraak kunnen maken. De richtlijn wordt in 2015 van kracht.

Promovendiregistratie
In 2014 is de invoering voorbereid van de Graduate School-module van het systeem Converis, dat de
universiteit al in gebruik heeft als onderzoeksinformatiesysteem voor wetenschappelijke publicaties. Het
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doel van de invoering van de Graduate School-module is beter zicht te krijgen op de aantallen promo-
vendi (met en zonder aanstelling) en hun voortgang. Dit systeem zal het ook mogelijk maken om het
effect van de eerder genoemde maatregelen op het gebied van begeleiding en opleiding van promovendi
te monitoren. De verwachting is dat de Converismodule voor de zomer van 2015 operationeel is.

Promotiereglement
In 2014 heeft het College voor Promoties van de universiteit het promotiereglement uit 2008 herzien. De
belangrijkste aanleiding hiervoor was versterking van de procedurele waarborgen op het gebied van
wetenschappelijke integriteit. In het herziene reglement worden de promovendus en de promotor expli-
ciet verantwoordelijk gesteld voor de wetenschappelijke integriteit die bij de totstandkoming van een
proefschrift is vereist. Daarnaast zijn de regels voor de samenstelling van de promotie- en oppositiecom-
missie aangepast en is de rol van de promotor bij de beoordeling van het proefschrift veranderd. Het
herziene promotiereglement is op 8 februari 2015, de dies van de Universiteit Leiden, officieel in werking
getreden.

NWO – Graduate Programme
NWO kende in 2014 vanuit het Graduate Programme een subsidie van 850.000 euro toe aan elf program-
ma’s die de ontwikkeling van jong wetenschappelijk talent op het gebied van onderwijs en onderzoek
stimuleren. De Leidse universiteit participeerde in vier van deze programma’s als penvoerder of deel-
nemer:
• Graduate Programme Immunity, Infection and Tolerance (penvoerder)
• Leiden University Centre for the Arts in Society (penvoerder)
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• Netherlands Institute for Cultural Analysis (deelnemer)
• Graduate Programme Latin American Studies (deelnemer)

Interuniversitaire onderzoeksscholen
Het wetenschappelijk netwerk is voor een deel georganiseerd in landelijke onderzoeksscholen die zich
vooral richten op een aanbod van vakspecifieke bestanddelen in de promotieopleiding. De kwaliteitsbor-
ging van deze bestanddelen is opgenomen in het SEP. De beoordeling van onderzoeksscholen wordt in
het vervolg gekoppeld aan de onderzoeksbeoordeling van de penvoerende onderzoekseenheid. De erken-
ningscommissie onderzoeksscholen ECOS is daarom opgeheven.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden nemen actief deel in landelijke interuniversitaire onderzoeks-
scholen. De universiteit was in 2014 penvoerder van de volgende onderzoeksscholen:
• Medisch-Genetisch Centrum Zuid-West Nederland (MGC) – Genetica
• Posthumus – Economische en sociale geschiedenis
• Casimir – Natuurkunde
• ARCHON – Archeologie
• NISIS – Islamstudies

Het penvoerderschap van de onderzoeksschool Interuniversity Graduate School of Psychometrics and
Sociometrics (IOPS) is in 2014 overgedragen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eind 2013 zijn de vereniging van onderzoeksscholen SODOLA (Structureel Overleg Directeuren Onder-
zoekscholen met Landelijke Accreditatie) en de vereniging van universiteiten VSNU gekomen tot een
gezamenlijke richtlijn voor de bekostiging van onderzoeksscholen door de universiteiten. Deze richtlijn
kan van toepassing zijn als er tussen de onderzoeksschool en de penvoerende universiteit nog geen
afspraken zijn gemaakt over de financiering. De Universiteit Leiden heeft de richtlijn niet gebruikt,
omdat met de vijf bovengenoemde onderzoeksscholen al naar wederzijdse tevredenheid afspraken
bestonden over de financiering.

Posthumus en ARCHON worden gefinancierd volgens de afspraken die in 2010 zijn gemaakt tussen het
Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) en het Landelijk Overleg van Geesteswetenschappe-
lijke Onderzoekscholen (LOGOS). De activiteiten van Casimir worden betaald uit de Zwaartekrachtsub-
sidie voor het programma NanoFront. NISIS wordt gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van
OCW. Aan MGC, ten slotte, dragen alle deelnemende onderzoeksgroepen bij via een contributiesysteem.

3.6 Kwaliteitszorg onderzoek

VSNU, KNAW en NWO hebben in 2014 het nieuwe SEP 2015-2021 vastgesteld. Op basis van dit docu-
ment is vervolgens ook het Leidse Protocol voor onderzoeksbeoordelingen herzien, en na een positief
advies van de Universiteitsraad formeel vastgesteld. In dit laatste document zijn de verantwoordelijk-
heden van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in het beoordelingsproces vastgelegd.
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Onderzoeksbeoordelingen 2014
In 2014 hebben vier externe onderzoeksbeoordelingen plaatsgevonden en vijf midterm evaluaties. Tevens
kwamen van twee beoordelingen uit voorgaande jaren de resultaten in 2014 beschikbaar. De beoorde-
lingen die in 2014 zijn afgerond zijn opgenomen in bijlage D. In deze bijlage staat ook de planning van de
externe beoordelingen voor 2015 en 2016.
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4 Innovatie, samenwerking en maatschappelijke
verantwoording

4.1 Innovatie en impact (valorisatie)

In het onderzoek legt de Universiteit Leiden zowel de nadruk op versterking van het fundamentele
onderzoek als op innovatie, valorisatie en academisch ondernemerschap. De universiteit ziet het als haar
belangrijkste maatschappelijke waarde hoog gekwalificeerde academici op te leiden, die zorgdragen voor
kennisoverdracht naar de samenleving. Daarnaast geeft de universiteit door onderzoekssamenwerking
met private en maatschappelijke partijen invulling aan haar derde taak: valorisatie. De universiteit geeft
de voorkeur aan de term impact boven de inmiddels gangbare term valorisatie. Valorisatie heeft een sterk
economische lading gekregen. De term impact kan echter breder worden opgevat en omvat naast de
economische ook de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke invloed en betekenis.

Impact Matrix

Ontwikkeling Impact Matrix
In relatie tot de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord tussen de VSNU en de minister/staatssecretaris van
OCW heeft de Leidse universiteit in 2013 een aantal valorisatie-indicatoren omschreven waarmee tot
2016 wordt geëxperimenteerd. Daarbij is tevens aansluiting gezocht bij een raamwerk van valorisatie-
indicatoren, opgesteld door de VSNU, in lijn met een raamwerk dat afkomstig is van een expertgroep van
de Europese Commissie. In 2014 is het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) voor de onderzoeksbeoorde-
lingen voor de periode 2015-2021 aan de minister aangeboden. In het SEP wordt onderzoekseenheden
gevraagd in hun zelfstudies voor de onderzoeksbeoordelingen in te gaan op maatschappelijke relevantie
en valorisatie. Het SEP vermeldt daarbij een aantal relevante output-indicatoren op het gebied van
societal relevance. Ook bij de onderzoeksfinanciers NWO en EU is sprake van een sterkere structurering
op basis van maatschappelijke thema’s en uitdagingen.

Tegen deze achtergrond heeft de universiteit een hulpmiddel – de Impact Matrix – voor onderzoekers en
onderzoekseenheden ontwikkeld om de impact van hun onderzoek, retrospectief dan wel prospectief, in
beeld te brengen. Het doel van de matrix is tweeledig:
• het voorbereiden van de onderzoekseenheid op de onderzoeksbeoordelingen op het terrein van

impact/valorisatie van het onderzoek;
• het ondersteunen van de onderzoekers bij het indienen van subsidieaanvragen bij NWO en de EU wat

betreft de verlangde passages in de aanvraag die betrekking hebben op impact/valorisatie.

De matrix heeft als uitgangspunt dat impact van onderwijs en onderzoek pas betekenis heeft als deze
gerelateerd is aan een afnemend veld. Er worden vier velden van gebruikers en stakeholders onder-
scheiden: de wetenschappelijke wereld, het veld van professionals (bijvoorbeeld de advocatuur en huis-
artsen), de commerciële sector (bedrijven maar ook overheidsinstanties en ngo’s) en het brede publiek.
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Daarnaast worden drie vormen onderscheiden, te weten kennisproductie en -uitwisseling (resultaten),
kennisbenutting (effecten), en kennisexploitatie (opbrengsten, revenuen). De matrix biedt de onder-
zoekseenheden en faculteiten de mogelijkheid om de uitkomsten van kennisontwikkeling te beschrijven
aan de hand van indicatoren die recht doen aan de kenmerken van het eigen wetenschapsdomein. Bij de
natuurwetenschappen zal bijvoorbeeld eerder sprake zijn van de ontwikkeling van een patentenporte-
feuille, bij de rechtswetenschappen van annotaties die in de rechtspraktijk een rol spelen.

De matrix sluit aan bij de eerder door de universiteit geformuleerde valorisatie-indicatoren, de vereisten
van het SEP en andere bijdragen aan het debat over impact en valorisatie. Een belangrijk uitgangspunt
voor de Leidse universiteit is dat het beschrijven van impact aan de hand van de matrix begint bij de
faculteiten en instituten. In 2015 experimenteren de zij met de matrix. Ze gaan na op welke voor de disci-
plines relevante onderdelen impact in kaart kan worden gebracht. Dit ook met het oog op de terugkop-
peling naar de Reviewcommissie in het jaarverslag 2015. Aangezien de instituten pas in de zelfstudies
voor de onderzoeksbeoordelingen meer in detail zullen rapporteren over de impact van hun onderzoek,
ontstaat een meer compleet beeld gedurende de looptijd van het SEP 2015 t/m 2021.

Voorbeelden van impact (universiteit algemeen)
De Impact Matrix laat verschillende voorbeelden zien van impact die voor de universiteit in het alge-
meen zichtbaar kan worden gemaakt. Hierover wordt in verschillende andere hoofdstukken elders in dit
jaarverslag al gerapporteerd. Voorbeelden zijn: copublicaties met de industrie, de ontwikkeling van het
Bio Science Park, spin-outs via Biopartner, nevenwerkzaamheden van hoogleraren, participatie in
Topsectoren, de ontwikkeling van open access, de ontwikkeling van de patentenportefeuille en de impact
van wetenschappelijke publicaties daardoor, en de positie in de rankings. Deze gegevens kunnen
ontleend worden aan informatie die in concernsystemen wordt opgeslagen of afgeleid worden van
studies van instanties als CWTS, SCP en het Rathenau Instituut.
De Universiteit Leiden ziet in het afleveren van de vele duizenden afgestudeerden (en gepromoveerden)
de grootste impact voor de samenleving. Hoe het hen vergaat wordt landelijk gemeten en (ook) uitge-
splitst naar universiteit gepubliceerd in de WO-monitor: met een zekere frequentie worden alumni
tussen één en twee jaar na het afstuderen bevraagd over hun eerste schreden op de arbeidsmarkt. De
figuur op de volgende pagina laat zien dat de startersbanen voor Leidse afgestudeerden vooral liggen in
de sectoren zorg/welzijn, onderwijs/onderzoek, overheid en in de advocatuur/rechtelijke macht/juridi-
sche dienstverlening.

Media-index
Een ander voorbeeld van impact die in de matrix is opgenomen is de Media-index. Met behulp van de
Media-index kan de aandacht die de Universiteit Leiden in de media krijgt worden gemonitord, gecate-
goriseerd, gemeten en geanalyseerd.

Doel is om van de zichtbaarheid van het Leids onderzoek en onderwijs, de Leidse wetenschappers en de
bestuurders in de media een meetbaar onderdeel te maken, om zo een beeld te krijgen van de impact op
het brede publiek.
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Door aandacht in de media heeft de universiteit op meerdere manieren impact:
• De resultaten van het Leidse onderzoek (boeken, publicaties, promoties en dergelijke) en nieuwe

ontwikkelingen in het onderwijs (zoals MOOCs) bereiken een breed publiek. Opvallend is de wijde
(internationale) verspreiding van berichten over onderwerpen die niet direct maatschappelijk rele-
vant lijken maar zich wel kunnen verheugen in grote belangstelling van het brede publiek, zoals
berichten over sterrenkundige en archeologische onderwerpen (bijvoorbeeld de Neanderthalers).

• Leidse wetenschappers geven als experts duiding aan actualiteit, hiernaar gevraagd door journalisten,
en spelen daarmee een (beïnvloedende) rol in het maatschappelijk en politiek debat. Enkele voor-
beelden uit 2014: terrorismedeskundigen naar aanleiding van de ramp met de MH17, juristen naar
aanleiding van de viering 200 jaar Grondwet, Koreadeskundigen naar aanleiding van de ontwikke-
lingen in dat land, islamdeskundigen naar aanleiding van de opmars van IS;

• Leidse wetenschappers leveren met opinieartikelen bijdragen aan het maatschappelijk debat. Vanuit
hun expertise geven zij op grond van wetenschappelijk onderzoek hun mening over een kwestie die in
het nieuws is.
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De faculteit die in 2014 het meest in het nieuws was met haar wetenschappers, onderzoek en onderwijs,
was de faculteit Geesteswetenschappen, gevolgd door de faculteit Rechtsgeleerdheid, en de faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Direct daarna volgden het Geneeskunde/LUMC en Sociale Weten-
schappen.

Voorbeelden van impact vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines
In 2014 hebben diverse activiteiten vanuit de faculteiten en hun disciplines tot impact geleid. Enkele
toonaangevende voorbeelden zijn:
• Vanuit de faculteit Rechten: diverse vakpublicaties voor de rechterlijke macht en de advocatuur, maat-

schappelijke dienstverlening als lid van adviescommissies of als rechter- en raadsheer-plaatsvervanger,
diverse bijdragen over onder meer straftoemeting, toekomst pensioenstelsel, begrijpelijk taalgebruik
belastingdienst, rol van toezicht op de AIVD, en strijdbare democratie.

• Vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen kunnen genoemd worden: betrokkenheid bij de Leidse
proeftuin over de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg, samenwerking met de
gemeente Amsterdam rond agressiepreventie van jongeren, kindermishandeling als onderdeel van
kinder- en familiestudies, de ontwikkeling en inzet van de peilingwijzer bij verkiezingsonderzoek in
2014, de bescherming van water als hulpbron en de rol van gemeenschappen in watermanagement op
de Filippijnen.

• Vanuit de faculteit Geesteswetenschappen: het aanbod van de gratis online mastercursus ‘Sharia in
the West’, adviezen en opiniërende bijdragen over ontwikkelingen in Noord-Korea en Afghanistan,
studie naar de bemoeienis van de Marokkaanse overheid met de migrantengemeenschap in Neder-
land, en een collegereeks over de Holocaust bij de Universiteit van Nederland (online colleges op
internet).

• Vanuit de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: de productie van video’s voor het primair
onderwijs over geheimen van het heelal, de ontwikkeling van evolutionary algorithms die gebruikt
worden om bedrijfsprocessen te optimaliseren onder meer bij de productie van auto’s bij Tata Steel en
BMW, het scannen van voedselkwaliteit en versheid van voedsel met technologie vanuit de ruimte-
vaart, en de verdere ontwikkeling van een online atlas over pesticiden in het Nederlandse oppervlakte-
water.

Bestedingen onderzoeksbudget aan valorisatie
De Universiteit Leiden onderschrijft de valorisatiedoelstellingen zoals geformuleerd in de Strategische
Agenda van OCW uit 2011, zoals de benutting van kennis in innovatieve producten, processen en dien-
sten, de publiek-private samenwerking, incubatie van nieuwe bedrijven, en het belang van ondernemer-
schapsonderwijs. Zij heeft zich gecommitteerd aan de afspraak in het tussen VSNU en OCW afgesloten
hoofdlijnenakkoord om in 2016 met minimaal 2,5 procent van haar publieke onderzoeksmiddelen bij te
dragen aan valorisatie.

Bestedingen die door de universiteit – structureel of incidenteel – onder deze doelstelling worden
geschaard zijn de inzet voor LURIS, het Technology Transfer Office (TTO) van de universiteit, de activi-
teiten van het Centre for Innovation, de bijdrage aan de ontwikkeling van het Bioscience Park, de beste-
dingen vanuit het Leiden University Valorization Grant Program en het Leiden Academic Entrepreneur-
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ship Program (ondergebracht bij het Leiden Leeuwenhoek Pre-Seed Fund), de bijdrage aan de activi-
teiten van het studentenondernemersinitiatief Vrijplaats (inmiddels omgedoopt tot Lugus (de Keltische
god die staat voor de combinatie techniek en handel), en de ontwikkeling van de Media-index. In 2015

wordt met financiering van Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de Gemeente Leiden een
Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie ingericht om ondernemerschapsvaardigheden van
studenten te vergroten en hen te helpen met start ups.

4.2 Samenwerking en netwerken

Publiek-private samenwerking

Topsectoren
In de periode tussen maart en september 2014 is een inventarisatie gemaakt van alle Topsectorprojecten
waarbij de Universiteit Leiden als coördinator dan wel als partner is betrokken; de faculteit Genees-
kunde/LUMC is hierbij buiten beschouwing gebleven.

LSH HTSM Energie Chemie T&U A&F CI Log SIA Totaal

Topsectorprojecten gestart tussen 16 12 1 4 3 1 4 0 3 44
2012-2014

Eerder gestarte projecten, 35 20 15 2 6 4 2 1 1 86
ondergebracht bij Topsectoren

Totaal Topsectorprojecten 51 32 16 6 9 5 6 1 0 130
(stand 01-09-2014)

LSH: Life Sciences & Health; HTSM: Hightech Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT; T&U: Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;
A&F: Agri&Food; CI: Creatieve Industrie; Log: Logistiek SIA: Sociale Infrastructuur Agenda (NWO)

De Universiteit Leiden was in de peilperiode betrokken in 130 topsectorprojecten. Dit aantal is na de
meetperiode (tot september 2014) overigens nog iets toegenomen. Van de 130 projecten zijn er 44 gestart
na invoering van het Topsectorbeleid in 2012. Een aantal al lopende programma’s (bijvoorbeeld TI
Pharma, Smartmix en Nanonext), waarbij sprake was van samenwerking tussen kennisinstellingen,
bedrijfsleven en overheid, is geïntegreerd in de Topsectoren. Bij de Universiteit Leiden betreft dit 86

projecten. De projecten worden vooral uitgevoerd in de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), High
Tech Systems & Materials (HTSM) en Energie. De Topsector Water is niet in de tabel opgenomen, aange-
zien de universiteit hierin vooralsnog niet participeert.
Van 79 Topsectorprojecten waarin de Universiteit Leiden meedoet, is zij coördinator, hetgeen neerkomt
op 61 procent. Zoals verwacht kan worden is de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen koploper
in het aantal deelnemingen omdat deze de meeste mogelijkheden heeft voor aansluiting bij de Topsector-
thema’s.

Patenten en spin-offs
Uit een Rathenau-onderzoek uit 2013 blijken de Universiteit Leiden en het LUMC de afgelopen dertig
jaar tot de grootste aanvragers van patenten onder de Nederlandse universiteiten te behoren, wat als een
belangrijke indicator voor innovatiekracht kan worden gezien. Ook in 2014 zijn op het gebied van
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kennisexploitatie nieuwe patenten aangevraagd, en in licenties en nieuwe spin-offs ondergebracht.
Wetenschappelijke kennis en innovaties worden pas waardevol als ze toegankelijk worden gemaakt voor
de samenleving. In het najaar van 2014 heeft LURIS, het Technology Transfer Office (TTO) van de
Universiteit Leiden en het LUMC, haar werkwijze aangepast. Waar voorheen de focus lag op kennisbe-
scherming en -exploitatie, richt LURIS zich nu vooral op het helpen van Leidse onderzoekers en
studenten in hun ambitie om hun vindingen en kennis te richten op maatschappelijke impact. Daarom
heeft LURIS haar naam gewijzigd van TTO in Knowledge Exchange Office. LURIS heeft een brugfunctie
en verbindt onderzoekers en studenten met industriële en andere maatschappelijke relevante partners
door de wensen en belangen van beide partijen naar/voor elkaar te vertalen. Het leggen van nieuwe en
het verstevigen van bestaande relaties staat centraal. De doelstelling om het Leidse onderzoekslandschap
te versterken wordt gerealiseerd door het vormgeven van strategische allianties, het benutten van
(inter)nationale financieringsmogelijkheden en het creëren van nieuwe bedrijvigheid via spin-offs en
start-ups voor onderzoekers en studenten van verschillende disciplines.
Een deel van de processen rond de bovengenoemde kennisbescherming en -exploitatie is hierna weerge-
geven in twee figuren. Hiervoor is gekozen omdat de processen in twee delen op te splitsen zijn.

Onderzoekers benaderen LURIS als zij het idee hebben dat hun vinding commerciële potentie heeft. Na
een evaluatie kan ervoor worden gekozen om het in de vinding vastgelegde intellectuele eigendom te
beschermen door middel van een octrooi. Hiertoe kan een aanvraag worden ingediend die het begin
markeert van een octrooiverleningsprocedure die enkele tot vele jaren kan duren.
Het tweede deel van het proces betreft de exploitatie van de vinding. Als een derde partij geïnteresseerd is
in de vinding sluit LURIS een optie- of evaluatieovereenkomst af. Deze kan uitmonden in een licentie-
overeenkomst waarin concrete afspraken worden gemaakt over de verdere commerciële exploitatie van
het onderzoek en de kosten. Een andere route om een vinding commercieel te exploiteren is het
oprichten van een spin-off, een nieuw bedrijf dat een licentie neemt op de vinding van de onderzoeker.

In de volgende figuur zijn de bij LURIS aangedragen nieuwe vindingen en het aantal nieuw ingediende
octrooiaanvragen weergegeven over de periode 2010-2014.
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In de volgende figuur zijn de optie-, evaluatie- en licentieovereenkomsten weergegeven, evenals de opge-
richte spin-offs van Universiteit Leiden in de periode 2010-2014.
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Het aantal optie- en evaluatieovereenkomsten vertoont sinds 2012 een daling, en er zijn minder licenties
getekend in 2014. De ervaring van de afgelopen jaren in publiek-private partnerschappen leert dat de
verwachtingen van beide partijen met name op het gebied van intellectueel eigendom uiteen kunnen
lopen en dat het lastig is hier afspraken over te maken. Veel bedrijven stappen daarom liever over naar
strategische allianties, waarbij het intellectueel eigendom al vooraf wordt uitonderhandeld in onder-
zoeksovereenkomsten, in plaats van achteraf in de vorm van een licentie. Het patenteren van universi-
taire kennis zal nog wel belangrijk zijn om een mogelijke commerciële toepassing van technologie te
waarborgen: een bedrijf investeert immers alleen in technologie als dat een concurrentievoordeel biedt.

Spin-offs
In 2014 waren er diverse ontwikkelingen rond bestaande en nieuwe spin-offs van de Universiteit Leiden:
• Met behulp van geld dat verkregen werd via een NGI Pre-Seed Grant is dit jaar Toxys opgericht, een

spin-off die is voortgekomen uit samenwerking tussen de afdeling Humane Genetica van Genees-
kunde/LUMC en de onderzoeksgroep Toxicologie van het Leiden Academic Centre for Drug Research
van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het bedrijf test nieuwe farmaceutische en
chemische stoffen voor medicijnen op schadelijke, met name kankerverwekkende eigenschappen.

• Het Zeeuws Investeringsfonds (ZIF) en de Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost)
hebben een miljoeneninvestering gedaan in de spin-off Mimetas van het Leiden Academic Centre for
Drug Research van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het bedrijf ontwikkelt Organs-
on-a-chip-technology: modellen van menselijk weefsel waarop de werking van medicijnen kan worden
getest. De techniek kan in de toekomst veel dierproeven overbodig maken. In september 2014 won
Mimetas de Innovation Award MipTec 2014.

• Leidse start-up In Ovo is gaan samenwerken met het Instituut Biologie Leiden en het Leiden
Academic Centre for Drug Research van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De bedoe-
ling is de techniek om het geslacht van kippen vast te stellen terwijl ze nog in het ei zitten, verder te
brengen. Dit zogenoemde ‘kijken in het ei’ voorkomt het onnodig en veelvuldig doden van hanen die
voor de productie van eieren overbodig zijn. De haneneieren kunnen dan voor andere doeleinden
worden gebruikt, zoals vaccinontwikkeling. In 2014 heeft de Universiteit Leiden een substantieel
bedrag in In Ovo geïnvesteerd om het bedrijf in wording verder marktrijp te maken voor investeer-
ders.

• Naast deze activiteiten is in 2014 aan acht nieuwe ideeën voor spin-offs gewerkt, onder andere op het
gebied van de preventie van en het in een vroeg stadium opsporen van diabetes, taal en cognitie, het
ontwikkelen van nieuwe antibiotica, microscopie, en tools om processen in het lichaam te visuali-
seren.

Leiden Leeuwenhoek Pre-Seed Fund (LLPF)
In 2007 is het Leiden Leeuwenhoek Pre-Seed Fund (LLPF) opgericht door de Universiteit Leiden en het
LUMC, in samenwerking met de Rabobank met als doel nieuwe bedrijvigheid in de Leidse regio te
stimuleren door leningen uit te geven aan startende ondernemers. Voor het fonds is indertijd geld
verkregen via het Subsidieprogramma Kennisexploitatie (SKE) van het ministerie van Economische
Zaken. Het fonds heeft twaalf actieve leningen uitgegeven met een totale omvang van €1.4 miljoen. De
starters die de leningen hebben gekregen zijn actief in de ontwikkeling van software, biomedische
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producten en medische apparatuur. In 2014 heeft de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation
Quarter een substantiële investering gedaan in de starter Babybloom Healthcare.

Overige publiek-private samenwerkingen
In 2014 zijn diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Hier volgt een kleine greep uit de projecten:
• Een Nederlands veredelingsbedrijf gaat samenwerken met het Instituut Biologie Leiden om een

tomaat te kweken die resistent is tegen het schadelijke insect trips.
• Het Leiden Academic Centre for Drug Research en een Nederlandse firma zijn overeengekomen klini-

sche studies en data-analyse voor de (dodelijke) spierziekte ALS te optimaliseren.
• Een Leids bedrijf dat gevestigd is op het Bio Science Park gaat studies van het Leids Instituut voor

Chemisch Onderzoek gebruiken voor het ontwikkelen van vaccins tegen kanker.
• Met een farmaceutische multinational is een raamovereenkomst afgesloten voor hun onderzoekspro-

ject om de ontwikkeling van behandelingen van neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer te
versnellen. Binnen deze overeenkomst heeft het Leiden Academic Centre for Drug Research samen-
werking opgezet. Dit project levert in de toekomst mogelijk meer samenwerkingskansen voor Leidse
onderzoekers.

Regionale samenwerking Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit
Rotterdam
De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken
samen in een strategische alliantie (LDE) op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Dit
doen zij vanwege de grote kansen op meerwaarde voor zowel de instellingen als de economisch internati-
onaal opererende regio waarin zij ingebed zijn. De samenwerking heeft als doel deze meerwaarde te reali-
seren en te maximeren.

Om de ambities van de alliantie vorm te geven zijn in 2013 acht multidisciplinaire centers opgericht, naast
het al bestaande Medical Delta. Deze (virtuele) samenwerkingsverbanden richten zich met onderzoeks-
en onderwijsactiviteiten op internationale uitdagingen van vandaag en morgen. Regionaal dragen de
centers inhoudelijk actief bij aan kenniscirculatie op onder meer de gebieden duurzaamheid, economie,
veiligheid, verstedelijking en bereikbaarheid.

Realisatie 2014

• De centers hebben hun plannen verder geconcretiseerd, geïmplementeerd en uitgevoerd waarbij ook
veel projectvoorstellen ingediend zijn bij nationale en Europese programma’s.

• Medical Delta en het Centre for Sustainability hebben een belangrijke rol gespeeld bij het totstand-
komen van de Europese Knowledge Innovation Communities (KICs) InnoLife en RawMatTERS.

• Elf Medical Delta-hoogleraren, waaronder vier Leidse, hebben een dubbelbenoeming gekregen bij de
Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en/of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze
hoogleraren richten zich op zorgverbetering met nieuwe technologie.

• Wetenschappers en bestuurders van de drie instellingen hebben op de zesde Innovation Summit, in
het Europees Parlement, het maatschappelijke belang en de wezenlijke rol van de drie universiteiten
en hun medische centra op de gebieden van Innovation in Health en Big Data toegelicht.
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• Op onderwijsgebied is veel werk verzet om de minorprogramma’s van de drie universiteiten over en
weer toegankelijk te maken. Daarnaast zijn nieuwe gezamenlijke minorprogramma’s en honourspro-
gramma’s ontwikkeld. De gezamenlijke bachelor opleiding Klinische Technologie is per 1 september
2014 zeer succesvol van start gegaan met honderd studenten.

• In regionaal verband is de alliantie onder meer betrokken bij het opstellen van het ambitiedocument
Koers 2020 van de Economische Programmaraad Zuidvleugel en trekt zij samen op met de regionale
ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en in de Metropool Regio Den Haag Rotterdam.

Als onderdeel van de strategiediscussie die in de VSNU wordt gevoerd, hebben de drie universiteiten op
2 april een regionale conferentie georganiseerd met interne en externe stakeholders over het thema
‘Kenniscirculatie in een internationaal opererende regio’.

Internationale samenwerking
De Universiteit Leiden wil de komende jaren haar internationale relaties met universiteiten, overheden
en ambassades versterken. De universiteit streeft naar een aanpak van de internationale activiteiten
waarbij werving, uitwisseling, en onderwijs- en onderzoekssamenwerking in samenhang bekeken
worden en elkaar versterken. We hechten aan deze internationale samenwerking aangezien die mogelijk-
heden schept voor onze studenten om internationaal actief te zijn en het onze wetenschappers onder-
steunt in hun academische werk; zij zullen steeds vaker in internationale netwerken samenwerken om
antwoorden te vinden op mondiale uitdagingen.

Internationale relaties
De universiteit investeerde ook in 2014 veel in haar internationale netwerken. Delegaties bezochten part-
ners, overheden en ambassades in Indonesië, Chili, China, de Verenigde Staten en diverse Europese part-
ners. De universiteit ontving ambassadeurs, ministers en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Daar-
naast ontving de universiteit delegaties van universiteiten en onderzoeksinstituten uit onder meer de
Verenigde Staten, Zuid Korea, Singapore, China, Japan, Indonesië en Canada.
Ook kwamen prominente Noord-Koreaanse vluchtelingen samen in Leiden om de politieke en maat-
schappelijke situatie in dat land te bespreken met wetenschappers, studenten en publiek.

De Universiteit Leiden zette verder de samenwerking binnen de Coimbra Group en het Europaeumnet-
werk voort. Naast de vele nieuwe uitwisselingsovereenkomsten voor de bachelor- en masteropleidingen
zijn ook gezamenlijk promotietrajecten opgezet, onder andere met universiteiten in Chili en Indonesië.
Verder werkte de universiteit samen in drie Erasmus Mundus Programmes.

De universiteit ging samenwerkingsverbanden aan met buitenlandse overheidsorganisaties die beurzen
beschikbaar stellen. Zo werden er afspraken gemaakt met LPDP en Conicyt die het voor Indonesische
respectievelijk Chileense studenten mogelijk maken studenten in Leiden een masteropleiding te laten
volgen of een promotietraject te laten doorlopen.

De League of European Research Universities, waarvan Leiden een van de founding members is, heeft in
2014 veel activiteiten ontplooid. De LERU bleef zich in Brussel inzetten voor de belangen van onder-

            [  57  ]

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

14



zoeksuniversiteiten en voor het belang van wetenschappelijk onderzoek. Ze bracht drie adviezen uit:
Good Practice Elements in Doctoral Training, Online Learning at Research-intensive Universities en Tenure
and Tenure Track at LERU Universities. Verder informeerde het briefing paper LERU universities want an
ERA of change after the EU elections de nieuw gekozen Europarlementariërs over het belang van onder-
zoek en innovatie voor een sterk Europa.

De samenwerking in de League wordt inhoudelijker van aard. Zo is in 2014 een werkgroep gestart van
decanen van rechtenfaculteiten en een van decanen van natuurwetenschappelijke faculteiten.
Eerder werd op initiatief van de Leidse decaan van de faculteit Geesteswetenschappen een platform van
decanen in het domein van de Social Sciences and Humanities opgericht. In 2014 is in Leiden op initia-
tief van de LERU in het bijzijn van de minister OCW een oproep ondertekend door vertegenwoordi-
gende organisaties van 158 onderzoeksintensieve universiteiten van over de hele wereld om de bijdragen
vanuit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen bij de oplossing van mondiale problemen te
benadrukken en te versterken. Naast de LERU hoorden tot de ondertekenaars: de Association of
American Universities, de Group of Eight (Australië), de Association of East Asian Research Universities,
RU 11 (Japan), de Russell Group (Verenigd Koninkrijk), en U15 (Canada).

4.3 Maatschappelijke speerpunten

Leiden Bio Science Park Foundation
De Universiteit Leiden is een van de dragende partijen in de Leiden Bio Science Park Foundation (LBSP),
naast het LUMC, de gemeente Leiden en de Ondernemers Vereniging Bio Science Park (OVBSP). In 2014

zijn een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe directeur Clusterontwikkeling aangesteld.

Eind 2014 waren er 168 bedrijven en instellingen, waarvan 93 life science-bedrijven, op het park gevestigd,
met in totaal meer dan 5000 werknemers. In het gehele park werken ruim 16.000 mensen.

Om aan te sluiten bij het Topsectorenbeleid gaat het LBSP op een breder terrein bedrijven aantrekken
dan tot nu het geval was. Mochten zich eerst alleen life science-ondernemingen in het Park vestigen, nu
is daar de sector Health bijgekomen. Universiteit, gemeenten en provincie zijn dit officieel overeenge-
komen.

Het Bio Science Park is in 2014 opnieuw gegroeid met onder meer de start van de bouw van de Beagle 2
(bedrijfsverzamelgebouw met kantoor- en laboratoriumfaciliteiten voor biotechnologische onderne-
mingen), de oplevering en verhuizing van Avery Dennison en de verbouwing van de voormalige
Anatomie- en Pathologiegebouwen. Jansen Biologics heeft daarnaast een start gemaakt met een groot
investeringsproject. In de loop van 2015 staan andere grote ontwikkelingen op stapel: de Leidse Instru-
mentenmakers School gaat aanzienlijk uitbreiden, Naturalis wordt vergroot, de ontsluiting wordt aange-
pakt, de Bèta Campus komt tot verdere ontwikkeling en de planvorming voor het grondgebied in Oegst-
geest gaat door.
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Een bijzonder project is de bouw van de Biotech Training Facility. Een uniek, innovatief en ambitieus
project, geheel in lijn met wat het LBSP voorstaat: een internationale faciliteit voor het trainen van
productiepersoneel in de (bio-)farmaceutische industrie. Wereldwijd bestaan er slechts vijf tot tien
vergelijkbare faciliteiten. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakt deze faciliteit moge-
lijk, met steun van de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden, het LUMC, de hypotheekverstrekker en
diverse bedrijven. In de laatste week van 2015 opent deze faciliteit zijn deuren.

BioPartner Center Leiden
BioPartner Center Leiden is het grootste bedrijvencentrum voor startende ondernemingen in de rode
biotechnologie – ontwikkeling van medicijnen en vaccins – in Nederland. Veel van de bedrijven die er
ooit startten, zijn uitgegroeid tot serieuze spelers in de life science-industrie. Voorbeelden zijn Crucell,
OctoPlus, Galapagos, Xendo, Millipore en Pharming. BioPartner is aan de universiteit verbonden; de
universiteit heeft zitting in de Raad van Toezicht. Na het financieel extreem slechte jaar 2013 is in 2014,
mede door de komst van een nieuwe directeur, een start gemaakt met de omslag en is een mooi positief
resultaat bereikt. Naast deze financiële verbetering is ook voortgang geboekt met de begeleiding van star-
ters en de verbetering van het Biopartnernetwerk dat moet leiden tot groei van en stimulans voor de
deelnemende bedrijven.

Economische agenda Leidse regio 2020
De Economische Agenda Leidse regio – Economie071 – is een samenwerkingsverband van zes gemeenten
(Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk), koepels van ondernemersver-
enigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio, waaronder de universiteit, de hoge-
school Leiden en het LUMC. De uitvoering van de agenda is ondergebracht bij programmabureau
Economie071. Het doel van de agenda is de economische structuur, de innovatiekracht en het vestigings-
klimaat van de regio te versterken. Tot medio 2016 wordt gewerkt aan acht projecten. Deze zijn gericht
op het versterken van de Topsectoren Life Sciences & Health, de verkenning van een nieuw cluster Vitali-
teit, en het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. In 2015 opent een door de Universiteit Leiden
meegefinancierd Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap de deuren.

Sociaal beleid
De Universiteit Leiden neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat komt onder meer
tot uiting in de langlopende samenwerking met de vluchtelingenorganisatie Stichting UAF. In 2014 zijn
drie wetenschappers met een vluchtelingenstatus bij de universiteit aan de slag gegaan. De betrokkenheid
bij de Leidse regio krijgt onder meer vorm door de samenwerking met De Zijlbedrijven. Met ingang van
2014 is een nieuwe contract afgesloten voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks 30 tot 40 mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de universiteit werken, grotendeels in ondersteunende functies
maar incidenteel ook in wetenschappelijke of staffuncties.

4.4 Diversiteit en inclusiviteit

Als vooraanstaande internationale ondezoeksuniversiteit beschouwt de Universiteit Leiden diversiteit en
inclusiviteit (D&I) als een kwaliteit die de universiteit helpt haar missie – het bevorderen van excellentie
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in onderwijs en onderzoek – te verwezenlijken, en haar ambities op het gebied van studiesucces te reali-
seren. Met het voeren van een sterk D&I-beleid wil de universiteit daarnaast invulling geven aan haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om de noodzakelijke interventies te initiëren, te coördineren en
in de universiteit te verankeren, is op 1 januari 2014 een Diversity Officer aangesteld. Ook trad de Univer-
siteit Leiden per januari 2014 als eerste universiteit toe tot Workplace Pride. Dit is een overkoepelende,
internationale stichting die streeft naar grotere acceptatie op de werkvloer van medewerkers met
verschillende seksuele geaardheden. Diverse internationale bedrijven en grote publieke organisaties zijn
lid van Workplace Pride.

Het verslagjaar 2014 is met name benut om in samenspraak met alle faculteiten een werkplan tot en met
2016 op te stellen. Op het diversiteitsymposium Excellence through Diversity op 11 november 2014 is dit
werkplan met de universitaire gemeenschap gedeeld. Het is gericht op vier universitaire doelstellingen:
• het bevorderen van gender-evenwicht door middel van het benoemingsbeleid;
• het bevorderen van studiesucces met specifieke aandacht voor studenten met een migrantenachter-

grond en eerstegeneratiestudenten;
• het bevorderen van gender-gelijkheid in onderzoek, en
• deskundigheidsbevordering.

Met de faculteiten is afgesproken dat in de periode tot en met 2016 activiteiten worden ondernomen die
deze doelstellingen dichterbij brengen. Dit is vastgelegd in facultaire werkplannen. Ter ondersteuning
van de uitvoering van deze werkplannen is een ‘gereedschapskist’ in de vorm van een website ontwikkeld
met per doelstelling wetenschappelijk bewezen effectieve maatregelen, verwijzingen naar good practices
bij LERU-universiteiten en enkele andere Amerikaanse universiteiten (bijvoorbeeld Harvard en
Berkeley), en verwijzingen naar sleutelbronnen voor relevant onderzoek. De uitvoering van de werk-
plannen wordt gemonitord aan de hand van uit de doelstellingen afgeleide prestatie-indicatoren.

Parallel aan het opstellen van het universitaire werkplan zijn diverse acties ondernomen, gericht op het
vergroten van inzicht in diversiteit en inclusiviteit en het ondersteunen van groepen binnen de universi-
taire gemeenschap. Voor leden van de wetenschappelijke staf is een tweetal werkconferenties georgani-
seerd om de bijdrage van vrouwen aan wetenschappelijk onderzoek te vergroten en gender-gelijkheid in
onderzoek te bevorderen. Voorts nam de Universiteit Leiden deel aan de gender-werkgroep van de LERU,
en aan internationale symposia. Daarnaast heeft de universiteit samen met de Vrije Universiteit in
Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam het initiatief genomen voor een samenwerkings-
verband om effectief studiesuccesbeleid – inclusief toestroom naar de arbeidsmarkt – te ontwikkelen, en
om fondsen aan te trekken voor onderzoek naar best practices. Tenslotte zijn diverse activiteiten georga-
niseerd met als doelen: knelpunten opsporen die studenten met een migrantenachtergrond ervaren,
versterking van de positie van LGBT-groepen (lesbian, gay, bi-sexual en transgender) en op versterking
van de positie van studenten met beperkingen.
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4.5 Compliance

Regels en normen
De Universiteit Leiden heeft te maken met een uitgebreid stelsel van regels en normen waar onderwijs en
onderzoek aan moeten voldoen. Die regels vloeien in de eerste plaats voort uit de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW). Belangrijk zijn ook codes die de universiteiten geza-
menlijk in de VSNU hebben afgesproken zoals de Code goed bestuur (uit 2013) en de Gedragscode
wetenschappelijke integriteit.

Regelgeving en codes zijn in toenemende mate gericht op maatschappelijke verantwoording. De prin-
cipes van rekenschap afleggen en transparantie in besluitvorming en informatie worden volledig door de
Universiteit Leiden onderschreven. Gelijktijdig moet worden vastgesteld dat de regeldruk en de admini-
stratieve lasten in de uitvoering van wetten en regels voortdurend toenemen.

Accreditaties, visitaties en kwaliteitsbewaking in onderwijs en onderzoek
De WHW schrijft voor dat elke opleiding elke zes jaar opnieuw geaccrediteerd wordt door de NVAO.
Basis voor de accreditatie is een externe visitatie, uitgevoerd door een commissie van peers en onder-
steund door een gecertificeerd bureau, in het geval van het wetenschappelijk onderwijs meestal Quality
Assurance Netherlands Universities (QANU). Voor deze visitatie stelt de opleiding een kritische zelfre-
flectie op die goedkeuring behoeft van het faculteitsbestuur en het College van Bestuur. De uitkomst van
de visitatie leidt tot een NVAO-besluit en tot een Plan van Aanpak bij de universiteit met concrete acties
en een tijdpad.

Halverwege de accreditatietermijn van zes jaar voert de opleiding, 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 afge-
sproken om, naast een vakinhoudelijke peer, ook Leidse deskundigheid op het terrein van kwaliteitsbe-
oordeling van onderwijs te betrekken. Het gehele proces wordt jaarlijks gevolgd via het opleidingsjaar-
verslag en het jaarverslag van de examencommissie.

Kwaliteitsborging van onderzoek vindt plaats in onderzoeksbeoordelingen volgens het landelijke SEP en
het Leidse Protocol voor onderzoeksbeoordelingen. In dit laatste document zijn de verantwoordelijk-
heden van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in het beoordelingsproces vastgelegd. Elke
onderzoekseenheid dient eens in de zes jaar beoordeeld te worden 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. De visitatiecom-
missie legt vervolgens een site visit af van een of meerdere dagen en spreekt hierin onder meer met het
instituutsbestuur, de leiders van de onderzoeksprogramma’s en een aantal promovendi. Na de visitatie
stelt de commissie het visitatierapport op, dat vervolgens wordt aangeboden aan het College van Bestuur.
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Het college vraagt het betrokken instituut en de faculteit om schriftelijk te reageren op de bevindingen
van de commissie. De rector, de decaan en de wetenschappelijk directeur bespreken het visitatierapport
en de reacties daarop vervolgens in een bestuurlijke hantering. In dit gesprek worden afspraken gemaakt
over de follow-up van de visitatie.

De externe visitaties van onderzoek 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 vergelijking tussen de universiteiten mogelijk wordt. Afstemming over deze keuze
vindt plaats in de landelijke disciplineoverleggen van de decanen. In sommige wetenschapsgebieden,
zoals de exacte wetenschappen en de gedragswetenschappen, zijn landelijke visitaties zeer gebruikelijk. In
andere disciplines, zoals de geesteswetenschappen, wordt vaker gekozen voor lokale visitaties. Hierbij
speelt mee dat het in sommige disciplines lastig is om een ‘evenknie’ elders in Nederland te vinden.

Wetenschappelijke integriteit is een onderdeel van compliance. Naleving naar letter en geest wordt
bevorderd door een reeks maatregelen, waaronder verplichte bijeenkomsten voor promovendi en laag-
drempelige voorzieningen om mogelijke schendingen aan de orde te stellen.

Bedrijfsvoering
In de bedrijfsvoering heeft de universiteit onder meer te maken met de CAO Nederlandse universiteiten,
de richtlijnen voor de jaarrekening, Europese en Nederlandse regelgeving rond inkoop en aanbesteden,
en regelgeving rond bouw- en omgevingsvergunningen. Op grond van de medio 2014 tot stand gekomen
Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om medewerkers tijdelijk aan te stellen beperkt.

Bijzondere verplichtingen vloeien voort uit de vergunningen die nodig zijn bij risicovolle handelingen
met gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodificeerde organismen en proefdieren. De Universiteit
Leiden en het LUMC hebben een gezamenlijke Kernenergiewetvergunning. Jaarlijks wordt een Rapport
Stralingsbescherming opgesteld voor het College van Bestuur en de overheidsinstanties die betrokken
zijn bij de verlening en de handhaving van deze vergunning. De universiteit heeft verder een groot aantal
vergunningen vanwege de biologische veiligheid en het Besluit genetisch gemodificeerde organismen. De
vergunningen en het interne toezicht op het werken met genetisch gemodificeerd materiaal zorgen voor
een veilige werk- en woonomgeving. Dit blijkt ook uit de periodieke inspecties door de Inspectie voor
Leefomgeving en Transport. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft aan de univer-
siteit een vergunning verleend voor gebruik, levering en import van dierlijke bijproducten. Tevens heeft
deze instantie een vergunning verleend voor de import van dierpathogenen.

Vanwege de Wet op de dierproeven is de universiteit in het bezit van een vergunning voor zowel het
uitvoeren van dierproeven als het fokken van proefdieren. Dierexperimenteel onderzoek vergt zorgvul-
digheid bij de omgang met de dieren. Dierexperimenten worden uitsluitend uitgevoerd nadat duidelijk is
gebleken dat er geen mogelijkheden bestaan voor vervanging, vermindering of verfijning. Pas nadat de
aanvragen wetenschappelijk zijn getoetst en de Dierexperimentencommissie de onderzoeksplannen
ethisch aanvaardbaar acht, mogen de dierproeven worden uitgevoerd. De universiteit rapporteert over
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dierproeven in het openbaar jaarverslag van de Dierexperimentencommissie en door publicatie van het
proefdierbeleid op het internet.

Governance en transparantie
De verantwoordelijkheid voor compliance is waar mogelijk langs de reguliere lijnen van de organisatie
belegd. De faculteiten dragen zorgen voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en het onderzoek.
Het College van Bestuur bewaakt de universitaire kalender met name waar het gaat om externe visitaties
en de follow-up daarvan. De bewaking van de compliance in de bedrijfsvoering wordt ondersteund door
audits van de afdeling Audit en Interne Controle, op basis van het Auditcharter. De voorbereiding en
naleving van milieuvergunningen wordt ondersteund door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu,
een gezamenlijke dienst van universiteit en LUMC, ondergebracht bij het LUMC.

In algemene zin slaagt de universiteit er uitstekend in om te werken volgens de normen die van toepas-
sing zijn op onderwijs en onderzoek. Dit blijkt ook uit de instellingsaudit die in 2013 is uitgevoerd. Waar
eigen bevindingen of externe oordelen daartoe aanleiding geven, vindt bijsturing plaats. Dat gold in 2014

in het bijzonder voor enkele onderwijsvisitaties. Een ander aandachtspunt is al enkele jaren de naleving
van de complexe en niet altijd op de wetenschap toegespitst regelgeving rond inkopen en Europese
aanbesteding. Op basis van de interne monitoring en de interne auditwerkzaamheden is geconstateerd
dat in 2014 voor een bedrag van 5,8 miljoen inkopen zijn gedaan die niet voldoen aan de regelgeving. Een
in 2014 in gang gezet programma moet ertoe leiden dat de universiteit op dit punt in 2015 in hoge mate
compliant is. Bij het bepalen van de omvang van de inkopen wordt met ingang van 2014 ook rekening
gehouden met de inkopen van de faculteit Geneeskunde (ondergebracht bij het LUMC). Het aandeel van
de faculteit Geneeskunde in de inkopen die niet voldoen aan de regelgeving is 6,5 miljoen. Samengeteld
met de inkopen die door de universiteit niet conform de regels zijn verricht, leidt het bedrag aan niet
rechtmatige inkopen tot een controleverklaring met beperking inzake de financiële rechtmatigheid. 

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan transparantie. Dit jaarverslag bevat daarom veel feitelijke
informatie, waaronder complete overzichten van visitaties met de uitgebrachte externe oordelen. Aanvul-
lende informatie met betrekking tot compliance, waaronder uitspraken van de Commissie voor weten-
schappelijke integriteit, het Jaarverslag dierproeven en de nevenwerkzaamheden van de wetenschappers
van de universiteit is op de universitaire website te vinden.

4.6 Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid jegens de samenleving is een van de kernwaarden van de Universiteit Leiden. Een
duurzame bedrijfsvoering, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met grondstoffen en energie, en emissies
en afval zoveel mogelijk worden beperkt, is daarvan een onderdeel. Het Milieubeleidsplan is de concrete
uitwerking hiervan. Het Milieubeleidsplan 2009-2013 van de universiteit is geëxpireerd. Om de milieube-
lasting door activiteiten van de universiteit verder te beperken wordt voor de komende periode (2015-
2018) een nieuw Milieubeleidsplan opgesteld. Hiermee is in 2014 een begin gemaakt. Daarnaast heeft de
universiteit in 2008 de Meerjarenafspraken Energie (MJA3) ondertekend, waarmee zij zich conformeert
aan een verbetering van de energie-efficiency van 2 procent per jaar in de periode 2005 tot 2020 (zowel
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elektriciteit als aardgas). De Universiteit Leiden heeft een Energiekwaliteitscyclus, waarmee energiebespa-
ring structureel in het bedrijfsproces is geborgd. Met deze cyclus wordt continu gestreefd naar verbete-
ring. Om de cyclus goed te laten functioneren zijn ook organisatorische afspraken gemaakt en verant-
woordelijkheden vastgesteld. Met de MJA3 kunnen voorts enerzijds de energieverplichtingen worden
verantwoord naar het bevoegd gezag en kan anderzijds kennisuitwisseling en innovatieve interactie
plaatsvinden met andere universiteiten.

Energie, gas, water
De doelstelling van de MJA3 kan worden bereikt door efficiënter gebruik van aardgas en elektriciteit en
energiebesparende maatregelen. Zorgvuldig energiegebruik is ook van groot belang om bij de stijgende
energieprijzen te zorgen voor een stabiele financiële basis. In 2014 was het elektriciteitsverbruik 42,8
miljoen kWh (2012: 42,5) en het aardgasverbruik 4,9 miljoen Nm³ (2012: 6,9). De universiteit koopt sinds
2010 uitsluitend groene stroom in.

In 2013 zijn de energieprijzen vastgelegd voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. De vastgelegde prijzen
hebben in 2013 geleid tot een zeer aanzienlijke besparing op de energiekosten van bijna 20 procent per
kWh ten opzichte van 2012.

In 2014 heeft de Universiteit Leiden 123.699 m3 water verbruikt.

Duurzame nieuwbouw
Een groot deel van de energiebesparingen wordt bereikt door de grootschalige duurzame bouw van de
nieuwe Bèta Campus. Hiervoor is onder meer de bestaande natuurlijke energiebron warmte-koudeop-
slag (WKO) verder uitgebreid. De ambitie is om de campus zo duurzaam te bouwen dat deze circa 30

procent onder de wettelijke energieprestatie-eis uitkomt. Experts zorgen ervoor dat de bouw gecertifi-
ceerd kan worden volgens de norm BREEAM-NL met een minimale score van 57 procent ofwel ‘very
good’.

CO2-footprint
In 2014 is voor het eerst een volledige CO2-footprint van de Universiteit Leiden gemaakt. De gegevens
hiervoor betreffen het jaar 2013. Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot (55 procent) wordt veroor-
zaakt door het opwekken van warmte uit aardgas. Met in totaal 37 procent draagt de mobiliteit van
medewerkers en studenten ook in hoge mate bij aan de CO2-footprint. De bijdrage van zakelijk vliegver-
keer bedraagt 13 procent van de totale CO2-uitstoot.

Sinds 100 procent groene stroom wordt ingekocht, draagt het elektriciteitsverbruik nog maar voor 3% bij
aan de CO2-footprint van de universiteit. De groene stroom wordt door waterkracht opgewekt.

Emissies en afval
Emissies van koelmiddelen kunnen een nadelig effect hebben op de ozonlaag. De universiteit spant zich
in om deze emissies uit gebouwgebonden installaties zo laag mogelijk te houden. In 2014 is 107 kilo
koudemiddel aan de installaties toegevoegd. Er wordt vanuit gegaan dat deze hoeveelheid samenvalt met
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de hoeveelheid koudemiddel die is verdampt tijdens het gebruik of door lekkage. Deze hoeveelheid komt
overeen met een emissie van 223 ton CO2.

Het afvalwater van de universiteit wordt twaalf keer per jaar op zes verschillende locaties gemeten. Per
jaar worden 64 monsters genomen. Elk watermonster wordt op 21 parameters gecontroleerd op vervui-
lingen. Er is géén overschrijding van de lozingsnormen waargenomen. Wegens verbouwingen is er in
2014 op twee locaties niet gemeten. 

Sinds 2011 wordt al het afval centraal afgevoerd. Dit heeft het aantal vervoersbewegingen verminderd en
het inzicht in de hoeveelheden afgevoerd afval verbeterd. In 2014 is er totaal 747 ton afval afgevoerd,
merendeels normaal bedrijfsafval. In 2013 ging het om 705 ton.

            [  65  ]

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

14

Elektriciteit 2,6%

Derden 2,3%Afvalproductie 1,0%

Zakelijk vervoer 14,2%

Warmte 54,6%

Overheid 10,2%Drinkwater 0,1%

Koudemiddelen 2,6%

Woon-werkverkeer 22,6%

CO2-emmissies 2013



Inkoop
De universiteit heeft in 2008 in VSNU-verband het convenant duurzaam inkopen afgesloten met de
overheid. Voor een groot aantal inkoopgebieden zijn criteriadocumenten vastgesteld die liepen tot 2012.
Niettemin bleef Universitaire Inkoop Leiden ook daarna de bestaande duurzaamheidseisen als knock-
out hanteren en gunningscriteria opstellen bij de Europese aanbestedingstrajecten. De universiteit blijft
zo 100 procent duurzaam inkopen volgens het oude convenant voor de inkoopgebieden waar criteria
voor zijn opgesteld.

Mobiliteit
In 2014 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de mobiliteit van studenten en medewerkers van
de Universiteit Leiden. Er zijn enquêtes afgenomen en er is op verschillende locaties geteld hoeveel
mensen de gebouwen in- en uitgingen. Met de resultaten is berekend dat woon-werkverkeer 23 procent
uitmaakt van de totale CO2-footprint van de universiteit.

Een groot deel van de medewerkers en studenten maakt een duurzame keuze in het woon-werkverkeer
en komt per openbaar vervoer of fiets. Zeker ten opzichte van het landelijk gemiddelde komen weinig
medewerkers en studenten met de auto naar de universiteit.
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5 Organisatie en bedrijfsvoering

5.1 Organisatie

De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling op grond van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De bestuurlijke structuur van de Universiteit Leiden is vastge-
legd in de WHW en in het daarop gebaseerde Bestuurs- en beheersreglement. De Universiteit Leiden
onderschrijft de Code goed bestuur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU).

Bestuursstructuur
Onderzoek en onderwijs vinden plaats in de faculteiten. De Universiteit Leiden heeft zeven faculteiten:
Geesteswetenschappen, Rechten, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geneeskunde, Archeologie,
Sociale Wetenschappen en Campus Den Haag. De faculteiten zijn opgebouwd uit 27 instituten. De facul-
teit Geneeskunde is geïntegreerd in het LUMC.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de instelling als geheel en
bestaat uit: de rector magnificus/voorzitter, de vicerector (verantwoordelijk voor onder meer het onder-
wijs) en de vicevoorzitter (verantwoordelijk voor onder meer de financiën). De leden van het College
van Bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht.

De faculteiten worden bestuurd door een faculteitsbestuur, onder voorzitterschap van een decaan. De
decaan en de overige leden van een faculteitsbestuur, waaronder ook een student-assessor, worden voor
een vaste, verlengbare termijn benoemd door het College van Bestuur. De decanen dragen bij aan het
bestuur van de universiteit, in het bijzonder door hun deelname aan het Bestuursberaad, het overleg van
de decanen met het College. Het College neemt belangrijke besluiten pas nadat overleg is gevoerd in het
Bestuursberaad. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur die door het facul-
teitsbestuur uit de hoogleraren van het instituut wordt benoemd, eveneens voor vaste, verlengbare peri-
odes. De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat leidinggevende functies in onderwijs en onderzoek
worden vervuld door actieve wetenschappers, volgens het principe professionals in the lead.

De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan majeure besluiten van de universiteit (zoals de vaststel-
ling van het instellingsplan, de begroting en de jaarrekening), en ziet toe op de vormgeving van het
systeem van kwaliteitszorg. De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister benoemd voor
een periode van vier jaar. De Raad heeft gedragsregels vastgesteld voor het verkeer tussen Raad en
College. De Raad heeft uit zijn midden een Auditcommissie ingesteld.

De expertisecentra van de universiteit zorgen voor dienstverlening op het terrein van studentenadmini-
stratie en -voorzieningen, ict-infrastructuur, bibliotheken, huisvesting en facilitair beheer. Het Bestuurs-
bureau ondersteunt het College van Bestuur in de uitvoering van haar taken, en heeft daarnaast ook
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dienstverlenende taken ten behoeve van de faculteiten, bijvoorbeeld op het terrein van financiële admini-
stratie, en marketing en communicatie.

De Universiteit Leiden heeft een systeem van ongedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat zowel
studenten als medewerkers zitting hebben in de Universiteitsraad (op universitair niveau) en in de facul-
teitsraden (op facultair niveau). De faculteit Geneeskunde/LUMC heeft uit zijn bijzondere aard een
gedeeld systeem met een Ondernemingsraad en een Studentenraad. De student-assessor in het faculteits-
bestuur van Geneeskunde is alleen toehoorder. De expertisecentra en het Bestuursbureau hebben een
dienstraad. De bevoegdheden van de organen van medezeggenschap zijn deels geregeld in de wet, deels
in het Bestuurs- en beheersreglement. Overleg met de werknemersorganisaties wordt gevoerd in het
Lokaal Overleg.

Besturingsprincipes: zo veel mogelijk decentraal
Uitgangspunt in de besturingsfilosofie is dat onderzoekers en docenten zelf het best hun werk kunnen
organiseren. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het primaire proces worden daarom
– bijvoorbeeld in de mandaatregelingen – zo veel mogelijk decentraal in de organisatie belegd.
Vertrouwen in de professionaliteit van de staf staat voorop. Interne regeldruk en controle worden waar
mogelijk beperkt.

De Universiteit Leiden hecht veel belang aan integriteit en transparantie, in alle geledingen van de orga-
nisatie. Dit komt onder meer tot uiting in de activiteiten van de Commissie wetenschappelijke integriteit,
het Fraudeprotocol, de Regeling nevenwerkzaamheden en het Audit Charter. Bewustzijn van de stan-
daarden bij de medewerkers wordt actief bevorderd, bijvoorbeeld in de introductie- en opleidingspro-
gramma’s.

Planning en control
Een efficiënte planning- en controlcyclus, draagt bij aan een heldere koppeling van beleid en uitvoering,
en een integrale benadering van vraagstukken. De jaarlijkse bestuursmonitor geeft inzicht in realisatie
van de ambities van de universiteit, zoals onder meer vastgelegd in het instellingsplan, de prestatieaf-
spraken met de minister en de bestuursafspraken met de faculteiten. De basiseenheden voor de verant-
woording zijn de opleidingen (voor het onderwijs) en de instituten (voor het onderzoek). Bestuurlijk-
financiële rapportages per kwartaal geven inzicht in onder meer de financiële ontwikkelingen in het
lopende jaar en leiden waar nodig tot bijsturing.

De Universiteit Leiden wordt grotendeels met publiek geld bekostigd. Dat betekent dat de samenleving
ook mag verwachten dat zorgvuldig en effectief met deze middelen wordt omgegaan. Het interne finan-
cieringsmodel voorziet in een basisbekostiging om de continuïteit van kennis en wetenschappelijke
infrastructuur te waarborgen en daarnaast in een flexibele component op basis van de prestaties in
onderwijs en onderzoek. Het model is er daarnaast op gericht om de kosten van de ondersteunende
diensten, die tot de laagste van de Nederlandse universiteiten horen, blijvend te beheersen.
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Bestuursafspraken Bedrijfsvoering (indicatoren met een * betreffen prestatieafspraken)

Indicator Uitgangssituatie (2011) Realisatie 2014 Afspraak 2015

% vrouwen in hogere functies 19,2% 23,3% ≥ 23%

% BKO-certificaten* 11,0% 66,4% ≥ 80%

Aandeel ‘Overig OBP’ 17,8% 16,5% ≤ 18%

De bestuursafspraak bij BKO-certificaten is inclusief LUMC. De realisatie wijkt dus af van tabel Prestatieafspraken; die is exclusief LUMC.

Organisatieveranderingen in 2014
In 2014 zijn diverse organisatieveranderingen gerealiseerd. Dalende studentenaantallen hebben geleid tot
de opheffing van het Instituut voor Religiestudies (LIRS) van de faculteit Geesteswetenschappen. Er blijft
bij de universiteit evenwel op bescheidener schaal een kenniscentrum voor religiesstudies, in de vorm
van het Centre for the Study of Religion (LUCSoR) binnen het Leiden Institute for Area Studies van
dezelfde faculteit. Per 1 juli 2014 is de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en
Volkenkunde (KITLV) en het daarmee verbonden budget van 1,1 miljoen overgenomen van de KNAW en
geïntegreerd in de Universitaire Bibliotheken Leiden. Budgetkortingen door OCW hebben geleid tot de
opheffing van de instituten in Turkije (Ankara en Istanbul). Tussen de universiteit en het in de Leidse
universiteit gevestigde Afrika Studiecentrum (ASC) is overleg gestart over integratie van dit instituut in
de universiteit.

5.2 Personeel

Omvang en opbouw van het personeelsbestand
De groei van het aantal studenten in de afgelopen jaren en de successen in de 2e en 3e geldstroom hebben
zich ook vertaald in de omvang van het personeelsbestand. Het aantal medewerkers (exclusief Genees-
kunde/LUMC en verbonden partijen) is gegroeid van 3419 fte naar 3665 fte, een stijging van 7 procent.
De groei betrof vooral het wetenschappelijk personeel (+9,1 procent), de promovendi (+3,6 procent) en
de onderwijs- en onderzoeksondersteuning (+25 procent). Het aantal medewerkers in de generieke
ondersteuning is marginaal gegroeid (+2 procent), overeenkomstig het beleid gericht op beheersing van
de omvang en kosten van de overhead.
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Personeel in dienst

Personeel in dienst ultimo (personen) 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 3.855 3.862 4.000 4.197 4.496

Index (2010 = 100) 100 100,2 103,8 108,9 116,6

Uitsplitsing naar sexe

Man 52% 52% 51% 50% 49%

Vrouw 48% 48% 49% 50% 51%

Uitsplitsing naar nationaliteitscategorie

Nederlands 83% 82% 82% 82% 81%

EER* 10% 11% 11% 12% 12%

Niet-EER 7% 7% 7% 7% 7%

* Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Personeel in dienst ultimo (fte) 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 3.154 3.178 3.256 3.419 3.665

Index (2010 = 100) 100 100,8 103,3 108,4 116,2

Vast 60% 58% 56% 53% 51%

Tijdelijk 40% 42% 44% 47% 49%

Uitsplitsing naar functiecategorie

Wetenschappelijk personeel 1.107 1.098 1.147 1.239 1.352

Promovendi 603 640 653 699 724

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 328 309 306 322 402

Ondersteunend personeel 1.081 1.099 1.112 1.120 1.142

Student-assistenten 35 32 37 40 44
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Universitair docent 12%

Universitair hoofddocent 4%

Hoogleraar 6%

Overig wetenschappelijk
personeel 15%

Promovendus 20%

Wetenschappelijk personeel inclusief 
promovendi 57%

Onderwijs- en onderzoeks-
ondersteuning 11%

Ondersteunend personeel 32%

Personeel in dienst in fte Uitsplitsing wetenschappelijk personeel in dienst in fte
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Prestatiedoelen, beoordelen en belonen: resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (R&O)
Het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek (R&O) tussen leidinggevende en medewerker is en blijft
een belangrijke pijler van het personeelsbeleid. In 2014 is het aantal gevoerde gesprekken bij de
universiteit iets gestegen ten opzichte van 2013. In 2014 is wederom ingezet op versterking van de koppe-
ling met (de kwaliteit van) het onderwijs, onder meer aan de hand van de (student)evaluaties. Bij alle
medewerkers die onderwijs verzorgen is nu de kwaliteit van het onderwijs onderwerp in het R&O-
gesprek. Het streven om het totale percentage R&O-gesprekken in 2014 verder te verhogen naar
80 procent is nog niet gehaald (74 procent).

Percentage R&O-gesprekken 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Aantal te houden 3.733 3.690 3.846 4.038 4.324

Aantal gesprekken 2.606 2.744 2.812 2.914 3.197

Percentage gehouden 70% 74% 73% 72% 74%

Aandacht was er in het verslagjaar ook voor de verhoging van de kwaliteit van de R&O-gesprekken. Aan
de hand van een kwalitatieve steekproef van de verslagen is wederom onderzocht hoe de gesprekken zijn
verlopen. Hieruit bleek dat, conform de afspraken hieromtrent, belangrijke onderwerpen als onderwijs-
prestaties en valorisatie in de gesprekken aan de orde komen en dat meer ontwikkelafspraken worden
gemaakt. Bovendien worden nagenoeg alle gesprekken digitaal vastgelegd en verwerkt, hetgeen een
verbetering op zich is.

Logo HR Excellence in Research
In 2014 heeft HRM het proces voor verwerving van het logo HR Excellence in Research voor de universi-
teit voltooid. Dit Europees logo voor universiteiten en onderzoeksinstellingen heeft als doel de openheid
en transparantie van de arbeidsmarkt voor onderzoekers in Europa te bevorderen. Loopbaankansen en
mobiliteit voor onderzoekers tussen en binnen de universiteiten worden hiermee gestimuleerd. Ruim 140

kennisorganisaties in Europa mogen het logo al voeren; de Universiteit Leiden heeft het begin 2015

verworven. Voordeel van het logo is dat de Universiteit Leiden zich steviger op de internationale arbeids-
markt profileert en haar wervingskracht vergroot. Het logo staat immers borg voor een gunstige en
stimulerende werkomgeving voor onderzoekers.

Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel
De door het College van Bestuur ingestelde stuurgroep Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel,
onder leiding van prof.dr. Ton van Haaften, heeft in 2014 advies uitgebracht. Er waren twee redenen voor
herziening van het loopbaanbeleid voor wetenschappers. In de eerste plaats was er de vraag of excellente
prestaties in het onderwijs voldoende zwaar meewegen in besluiten over loopbaanstappen. In de tweede
plaats hebben twee achtereenvolgende personeelsmonitoren uitgewezen dat een deel van het weten-
schappelijk personeel – in het bijzonder docenten en universitair docenten – hun loopbaanperspectief als
matig kwalificeren.
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In een uitvoerige analyse heeft de stuurgroep vastgesteld dat er ook andere redenen zijn om het beleid
onder de loep te nemen, waaronder discrepanties tussen beleid en praktijk. Daarom heeft de stuurgroep,
na overleg met het College van Bestuur, haar taak breed opgepakt en over een breed spectrum aanbeve-
lingen gedaan. Rode draad daarbij is dat de hoofdlijnen van het huidige beleid – in het bijzonder het
uitgangspunt dat functies van de vaste staf de combinatie van onderwijs en onderzoek moeten
omvatten – passen bij de koers van de organisatie. Een van de aanbevelingen is om bij excellente onder-
wijsprestaties een bevordering van universitair docent naar universitair hoofddocent gemakkelijker te
maken. Ook is geadviseerd om het aantal docenten, dat in de afgelopen jaren zowel absoluut als relatief
sterk gegroeid is, te reduceren. Dit in overeenstemming met het uitgangspunt van de verwevenheid van
onderwijs en onderzoek. Daarbij wordt ook het aantal tijdelijke aanstellingen in die categorieën beperkt.
Een periodieke vlootschouw moet ervoor gaan zorgen dat beleid en praktijk meer in overeenstemming
komen. Het College van Bestuur heeft de aanbevelingen, die ook goed zijn ontvangen door de faculteiten
en de medezeggenschap, overgenomen. De uitvoering start in 2015.

Aantrekken en ontwikkelen van talent
Nadat aanvankelijk alleen nieuw aangestelde docenten het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
in bezit moesten hebben of dienden te behalen, is deze verplichting in 2012 uitgebreid naar het zittend
personeel. Aan het einde van het verslagjaar beschikte 77 procent van de aangestelde docenten over het
certificaat (definitie prestatieafspraak met OCW). Als onderdeel van de prestatieafspraak geldt in 2015

dat 80 procent van alle aangestelde docenten BKO-gecertificeerd dient te zijn. In 2014 heeft dit onder-
werp dan ook prominent op de HRM-agenda gestaan en met resultaat. In het verlengde van de BKO is
inmiddels ook de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) verder ontwikkeld. Deze wordt in 2015 uitgerold.

In 2014 is in de bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden wederom een groep trainees gestart. De doel-
stelling is om jong talent de mogelijkheid te bieden hun loopbaan te starten bij een universiteit en werk-
ervaring op te doen. De universiteit vindt het van belang om dynamiek, beweging en een frisse kijk in de
organisatie te brengen. Een toegesneden opleidings- en trainingsprogramma ondersteunt het trai-
neeship. De universiteit hecht belang aan traineeships als verlengstuk van haar onderwijstaak, en als
bijdrage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als publieke organisatie en werkgever. In 2014

is gestart met het traineeprogramma in LDE-verband (Leiden-Delft-Erasmus); de meerwaarde hiervan is
de rol die de trainees kunnen vervullen als verbindende factor tussen de drie universiteiten.

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
Duurzame inzetbaarheid borgen vereist een zorgvuldig personeelsbeleid. Niet alleen zullen medewerkers
steeds langer in het arbeidsproces betrokken blijven, ook vragen interne en externe ontwikkelingen een
steeds grotere flexibiliteit en mobiliteit van organisatie en medewerkers. In 2014 zijn instrumenten
ingezet 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
OBP’ers in schaal 11 en hoger; zij worden op basis van loopbaanontwikkeling voor maximaal vier jaar in
een functie geplaatst. Een intern stageprogramma biedt medewerkers de mogelijkheid om kortdurende
stages te lopen bij een ander organisatieonderdeel als oriëntatie op de loopbaan.
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Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
In 2014 is het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden gedaald. In 2013 bedroeg het verzuimpercentage 2,7
procent, in 2014 2,6 procent. De ziekmeldingsfrequentie bedroeg in 2014 0,64. In het verslagjaar heeft 67

procent van de medewerkers niet verzuimd. Hoewel het percentage ziekteverzuim is gedaald zijn de
directe kosten gestegen: aan het verzuim in 2014 kan een bedrag van 6 miljoen euro aan directe kosten
door personeelsafwezigheid worden gekoppeld. In 2013 was dit 5,7 miljoen.

Een efficiënte HR-supportstructuur
In de afgelopen periode heeft een verdere doorontwikkeling van e-HRM plaatsgevonden. Zo is inzage in
verlof en de opbouw daarvan uitgebreid en is de digitale versie van het formulier voor het R&O-gesprek
verder ontwikkeld. De gebruiksvriendelijkheid voor leidinggevenden en medewerkers is hiermee verbe-
terd.
Sinds mei 2014 handelt de International Servicedesk de immigratieaanvragen voor incoming (non-EU)
staf af. Een webportal (ISD) is speciaal voor dit doel ingericht en in de afgelopen periode verder door-
ontwikkeld. In 2015 wordt hier de laatste hand aan gelegd en sluit de digitale werkprocedure zo efficiënt
mogelijk aan op de praktijk. In 2015 ondergaat de International Service Desk een verdere ontwikkeling
met meer aandacht voor internationalisering: de positionering van de universiteit op de internationale
arbeidsmarkt voor wetenschappelijk personeel wordt steeds belangrijker. Dit vergt toenemende aandacht
voor de inkomende (internationale) academische staf. Een goede HR-supportstructuur helpt hierbij.
Bijzondere aandacht is in het verslagjaar uitgegaan naar de registratie van nevenwerk. Begin 2014 is de
registratie van de nevenwerkzaamheden van alle hoogleraren geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat
deze in de loop van de zomer 2014 nagenoeg geactualiseerd was.

Arbeidsomstandigheden en risicobeheersing
Goede en veilige studie- en werkomstandigheden voor medewerkers en studenten staan hoog in het
vaandel van de universiteit. In de besturingsfilosofie is de zorg voor goede arbeidsomstandigheden
vooral een verantwoordelijkheid 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 aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrappor-
tages en directiebeoordelingen. Ook in 2014 is de jaarlijkse audit op het functioneren van de decentrale
zorgsystemen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de meeste faculteiten en expertisecentra niet alleen hun
verplichtingen nakomen, maar ook proactief werken aan goede arbeidsomstandigheden. Een scoresys-
teem toont de vooruitgang in de loop van een aantal jaren.

Risicobeheersing is gericht op het voorkómen van incidenten en ongevallen. In 2014 hebben geen
arbeidsongevallen plaatsgevonden die hebben geleid tot overlijden, irreversibel letsel, ziekenhuisopname
of verzuim.

De jaarlijkse evaluatie van de centrale crisisorganisatie heeft aangetoond dat de Universiteit Leiden goed
is voorbereid op calamiteiten. In 2014 heeft het College van Bestuur een geheel vernieuwd Crisismanage-
mentplan vastgesteld. Voorts is een aanvang gemaakt met het herformuleren van het beleid met betrek-
king tot reizen naar risicogebieden. Dat wordt in 2015 afgerond.
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5.3 Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit heeft bij de universiteit continu de aandacht. In 2014 is het beleid dat in
2013 is ingezet verder uitgewerkt. Aspecten van wetenschappelijke integriteit zijn geïntegreerd in elk
onderwijsprogramma op een wijze die passend is bij het vakgebied. Bij promoties en oraties wordt
gepromoveerden en nieuwe hoogleraren gewezen op hun verantwoordelijkheid. Op de universitaire
website is een portal geopend over wetenschappelijke integriteit met informatie over de Nederlandse
gedragscode wetenschapsbeoefening, de Klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit en de vertrou-
wenspersoon.

Aanpassing Gedragscode wetenschapsbeoefening
Het richtsnoer bij het universitaire beleid blijft de Gedragscode wetenschapsbeoefening. Enkele artikelen
van de code zijn in het verslagjaar aangepast. De voornaamste wijziging is de toevoeging van een artikel
met een bepaling over zelfcitatie zonder bronvermelding. Een andere aanpassing vormt het expliciteren
van twee principes die belangrijk zijn in de wetenschapsbeoefening: eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Commissie wetenschappelijke integriteit
De Universiteit Leiden heeft sinds 2003 een Commissie wetenschappelijke 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. Het College van Bestuur kan de Commissie
wetenschappelijke integriteit ook verzoeken een onderzoek in te stellen. In 2014 heeft de commissie twee
klachten ontvangen. Eén klacht was niet ontvankelijk, de andere klacht is, met tussenkomst van de
commissie, tussen klager en beklaagde geschikt.

5.4 Bezwaar en beroep en Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bezwaar en beroep
Studenten en medewerkers die het niet eens zijn met een besluit van de Universiteit Leiden dat hen
rechtstreeks raakt en dat gericht is op rechtsgevolgen, kunnen bezwaar maken tegen dat besluit. Dat kan
bij De Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (CBB). Zij kunnen ook in beroep gaan bij het
College van beroep voor de examens (CBE) van de Universiteit Leiden. Deze rechtsbescherming is veran-
kerd in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek. De universiteit hecht veel belang aan deze rechtsbescherming voor studenten en medewerkers. Om
de bescherming optimaal te kunnen borgen is de organisatie van het CBB en het CBE zo ingericht dat
adviezen van het CBB en de uitspraken van het CBE van hoogwaardig niveau zijn.

Het CBE doet uitspraken van door studenten ingestelde beroepen tegen besluiten van toelatingscommis-
sies, examencommissies, examinatoren en faculteitsbesturen. Onderdeel van de beroepsprocedure is een
hoorzitting. Een student kan tegen een uitspraak van het CBE in beroep gaan bij het College van Beroep
voor het Hoger Onderwijs.
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Medewerkers en studenten kunnen bij het CBB bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit
van het College van Bestuur. De bevoegdheden van de CBB betreffen: medezeggenschap, personele
zaken, studentzaken, verkiezingen, ontslagzaken en bestuurlijke zaken. In het laatste geval kan ook
bezwaar of beroep worden aangetekend tegen andere universitaire bestuursorganen, zoals het faculteits-
bestuur. Ook hier is een hoorzitting onderdeel van de bezwaarprocedure. Uiteindelijk brengt de bezwa-
rencommissie een advies uit aan het College van Bestuur die een beslissing op het bezwaar neemt. Als de
medewerker het niet eens is met deze beslissing op bezwaar, kan hij/zij in beroep gaan bij de Rechtbank
en daarna nog in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Een student kan in beroep gaan bij het College
van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Het aantal beroepszaken bij het CBE is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van het
groeiend aantal buitenlandse studenten dat toegelaten wil worden tot een masteropleiding van de
Universiteit Leiden, het bindend studieadvies in het eerste studiejaar, de beperking van het aantal her-
tentamenkansen, de steeds hoger wordende studiedruk en de strenge controle op fraude, gepleegd door
studenten. De verwachting is dat het aantal beroepszaken bij het CBE ook de komende jaren nog verder
zal toenemen als gevolg van de invoering van het bindend studieadvies in het tweede studiejaar en de
invoering van decentrale selectie bij de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en de
International Bachelor in Psychology.

Het aantal bezwaarschriften bij het CBB is de afgelopen jaren gedaald. Deze daling is enerzijds het gevolg
van het feit dat grote reorganisaties zijn uitgebleven en anderzijds doordat er een betere informatievoor-
ziening is naar studenten. De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften de komende periode onge-
veer gelijk blijft.

Klachtencommissie ongewenst gedrag
Sinds 2009 kent de Universiteit Leiden de Klachtenregeling ongewenst gedrag. De hieraan verbonden
commissie spreekt zich uit over klachten betreffende (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en
discriminatie. Daarnaast is in 2008 de Gedragscode omgangsvormen docenten en studenten in werking
getreden. De Klachtencommissie ontving in 2014 twee klachten. Beide klachten waren niet ontvankelijk.
Gezien de bescheidenheid van de problematiek bij de Universiteit Leiden is het beleid vooralsnog
preventief.

5.5 Campusinfrastructuur

Ict-dienstverlening
Om de ambities van de Universitair Leiden waar te maken is een hoogwaardige ict-voorziening nodig.
Deze ict-voorziening is stabiel, toekomstvast en efficiënt en maakt het mogelijk om toponderzoek en 
-onderwijs te verzorgen. De ict-strategie richt zich op vernieuwing van de systemen en applicaties op het
gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Begin 2014 hebben zich enkele grote storingen in de basisinfrastructuur voorgedaan. De oorzaak is
medio 2014 gevonden en opgelost. Om herhaling te voorkomen is een groot verbeterprogramma in gang
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gezet. Dat richt zich op verbetering van zowel de technische infrastractuur en de beheerprocessen als de
organisatorische aspecten. Verder heeft ook de universiteit effecten ondervonden van de internationale
beveiligingsincidenten Heart Bleed en de hack door Russische criminelen waarbij 1,2 miljard accounts
zijn buitgemaakt (13 bij de universiteit). Hierop is onder meer een handreiking informatiebeveiliging
opgesteld, ter vergroting van kennis en bewustwording.

Vernieuwing ict-infrastructuur
De geplande vernieuwing van de ict-werkplekdiensten (NUWD) is in 2014 afgerond en een systeem voor
publicatiemanagement is geïmplementeerd. De vernieuwing van de website (project DIS) duurt langer
dan gepland en loopt door in 2015. Op het vlak van de gebruikersvriendelijkheid van het Universitair
Studentinformatiesysteem (uSis) hebben optimalisaties plaatsgevonden door automatische koppelingen
en aanpassingen aan de user interface.

Plannen ict voor 2015

In 2015 wordt de nieuwe instellingsstrategie Excelleren in Vrijheid vertaald in een nieuw informatie-
beleidsplan met verdieping naar ict in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hiermee is de universi-
teit beter in staat ontwikkelingen en verplichtingen op te volgen en activiteiten te prioriteren. Ook wordt
in 2015 de uitvoering van ict-projecten geprofessionaliseerd. Goed opdrachtgeverschap en een nieuwe
ict-governance maken hier integraal deel van uit.

Concrete projecten die in 2015 worden afgerond zijn de invoering van een customer relationship manage-
ment-systeem (CRM) voor het beheer van alumni en voor studentenwerving, de implementatie van een
promovendibeheersysteem, videodiensten ter ondersteuning van het onderwijs en projecten ter optima-
lisatie van de bedrijfsvoeringsprocessen, zoals Purchase 2 pay en digitalisering van de personeelspro-
cessen. Ook zet de universiteit de eerste stappen op het gebied van digitalisering van de werkprocessen,
op basis van een vast te stellen visie op informatiehuishouding.

Op het gebied van de ict-basisinfrastructuur wordt verder gewerkt aan een hoogwaardige ondersteuning
van de universitaire (werk)processen op basis van architectuur, het rationaliseren en opruimen van
verouderde ict-infrastructuren en aan het ontwikkelen van een klantgerichte organisatie om op basis van
professionele beheerprocessen een integrale dienst te waarborgen die de kerntaken van de universiteit
optimaal ondersteunt.

Huisvesting
De Universiteit Leiden beschikt over bijna 300.000 m2 vloeroppervlak aan gebouwen. Een primaire taak
van het expertisecentrum Vastgoed (‘Vastgoedbedrijf’) is ervoor te zorgen dat de huisvesting veilig is en
voldoet aan gangbare gebruikerseisen, en dat de werkomgeving inspirerend en uitdagend is.

De veiligheid van de gebouwen en de mensen daarin kan in gevaar komen door brand, een uitbraak van
legionella, aanraking met asbest, bedreiging door een inbraak, molest of een grotere crisis.
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In 2014 is weer op veel fronten gewerkt aan het borgen van een veilige huisvesting voor allen. Alle
gebouwen voldoen aan de wettelijke voorschriften uit het Bouwbesluit. De universiteit heeft in een
convenant met de brandweer enkele bovenwettelijke eisen vastgelegd: vóór 2017 worden hiervoor alle
aanwezige brandmeld- en ontruimingsinstallaties vernieuwd. Ook hebben regelmatige inspecties met de
brandweer plaatsgevonden. In 2014 is ook een uitgebreide controle op de asbestbeheerplannen uitge-
voerd in het licht van nieuwe richtlijnen. In 2015 worden de protocollen hierop aangepast. Vanwege legi-
onellapreventie is er veel aandacht voor beheerplannen.

De toegangscontrole van de gebouwen is gemoderniseerd. Er is een centraal Crisismanagementplan
(CMP) vastgesteld op basis waarvan jaarlijkse trainingen worden georganiseerd. Een gespecialiseerd trai-
ningsbureau is hiervoor op basis van aanbesteding geselecteerd. Energielevering is een belangrijke
kostenpost. Profiterend van de lage energieprijzen zijn in het afgelopen jaar leveringsafspraken voor een
aantal jaren vooruit gemaakt.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten huisvesting
De faculteit Archeologie heeft met ingang van het nieuwe studiejaar 2014/2015 nieuwe, moderne huisves-
ting gekregen in het Van Steenisgebouw in de Leeuwenhoek. Deze huisvesting is in een jaar gerealiseerd.
Gelijktijdig zijn de practicumvoorzieningen van het Instituut Biologie Leiden in hetzelfde gebouw gere-
noveerd. De bouw van de eerste fase van de Bèta Campus was in 2014 in volle gang. Medio 2014 werd het
hoogste punt bereikt en eind van het jaar was het gebouw wind- en waterdicht. De voorbereiding voor
de tweede fase is gestart.
De studiezalen van de Universitaire Bibliotheken Leiden zijn de afgelopen jaren volledig vernieuwd. Ook
zijn er veel studieplekken bijgekomen waardoor de Universiteitsbibliotheek (UB) nu moderne faciliteiten
biedt voor een grote groep studenten. In 2014 is een start gemaakt met bouwplannen voor een Asian
Library op de UB en voor een groot depot in het Van Steenisgebouw in de Leeuwenhoek waar de facul-
teit Archeologie is gehuisvest. De beëindiging van de theaterfunctie van het LAK maakte het mogelijk de
theaterzaal om te bouwen tot een, dringend gewenste, grote collegezaal met 350 zitplaatsen. Deze zaal in
het Lipsiusgebouw is begin 2014 in gebruik genomen.

Ook zijn kleinere projecten gerealiseerd. Zo heeft op de Van Wijkplaats een herinrichting plaatsgevonden
voor het Leiden University Centre for Linguistics, mede als pilot voor het moderniseren van werkplek-
concepten bij de faculteit Geesteswetenschappen. In het Kamerlingh Onnes Gebouw is het Juridisch café
verplaatst en is een nieuwe collegezaal gerealiseerd.

Bij het Anna van Bueren gebouw in Den Haag is een luifel geplaatst bij de hoofdentree. Er was een glas-
gevelpaneel naar beneden gevallen en om letsel te voorkomen als dit opnieuw mocht gebeuren, is deze
luifel aangebracht.

De universiteit, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden zijn van plan het Centrum voor Innovatie
en Ondernemerschap op te richten; hiervoor wordt geschikte huisvesting gezocht. Ter overbrugging is
tijdelijke huisvesting gevonden in het Visitor Centre (het voormalig Kamer van Koophandel gebouw)
aan de Stationsweg.
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Huisvestingsplannen voor 2015 en verder
Om het werkelijke gebruik van de gebouwen te inventariseren worden begin 2015 bezettingsgraadme-
tingen uitgevoerd bij de faculteit Rechtsgeleerdheid en de onderwijsruimtes van de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen. Voorbereidingen hiervoor zijn in 2014 getroffen.

Om de gestage groei in Den Haag op te vangen gaat de universiteit een volledig te renoveren pand huren
aan de Wijnhaven. In 2014 zijn hiervoor in nauw overleg met de toekomstig gebruikers de ontwerpen
gemaakt waarbij een combinatie van vaste en flexibele werkplekken wordt gerealiseerd. Vanaf 2016 wordt
dit een nieuw onderkomen voor opleidingen van de Campus Den Haag en de Haagse opleidingen van de
faculteit Geesteswetenschappen. Met daarbij de vestigingen aan het Anna van Buerenplein en de
Schouwburgstraat beschikt de universiteit dan over drie zeer moderne faciliteiten in Den Haag. De huur-
contracten voor de huisvesting aan de Lange Voorhout en Stichthage worden beëindigd.

Ter bepaling van de aard en omvang van de renovatie en nieuwbouw van het Witte Singel/Doelencom-
plex is samen met de faculteit Geesteswetenschappen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis
hiervan heeft het College van Bestuur eind 2014 besloten dat het complex fasegewijs wordt herontwik-
keld. Voor de eerste stap hiervan, de renovatie van het P.J. Veth-gebouw (grenzend aan de Hortus bota-
nicus), is de planvorming inmiddels gestart.

Voor de meerjarenplanning van de huisvesting wordt momenteel een nieuw Langetermijnhuisvestings-
plan opgesteld. De financiële consequenties van de daarmee samenhangende investeringen worden elk
jaar doorgerekend in het Meerjaren Business Plan (MBP).

Uitbreiding van de studentenhuisvesting
In 2014 heeft VORM Ontwikkeling een nieuw plan ontwikkeld voor de Clusiuskavel die dit bedrijf van de
universiteit gaat afnemen. Er worden drie woontorens gerealiseerd voor startersappartementen, studen-
tenhuisvesting en huurappartementen. De verkoop van de woningen is in 2014 gestart. De bouw begint
naar verwachting in 2015.

Het Anatomiegebouw wordt momenteel omgebouwd tot een appartementencomplex voor promovendi.
In 2014 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en medio 2015 wordt deze in gebruik genomen.

Het eerste deel van het Lammenschanscomplex met honderden studentenwoningen, is in 2014 geopend.
De bouw van het tweede deel van dit complex gaat begin 2015 van start.

Verdere uitbouw Leiden Bio Science Park
Het Leiden Bio Science Park is in 2014 verder gegroeid. Met de Leidse Instrumentmakersschool (LIS) is
overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel voor nieuwbouw van de LIS. De bouw begint
in 2015. Het Pathologiegebouw in het Boerhaavekwartier is getenderd. Er bleek een ruime belangstelling
te bestaan voor de herontwikkeling ervan. Met de beste bieder wordt momenteel een contract opgesteld.
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In 2015 gaat een extra buslijn door het midden van het Leiden Bio Science Park rijden. In 2014 zijn ook
de eerste werkzaamheden gestart voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Bio Science Park (BSP)
ter hoogte van de kruising Plesmanlaan-Ehrenfestweg. Ook de Ehrenfestweg wordt volledig vernieuwd.
In 2016 heeft het BSP daarmee een nieuwe entree. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in 2014 een
stedenbouwkundig plan gemaakt met een nieuw te realiseren plein voor de Bèta Campus met een scala
aan stedelijke voorzieningen.

Ook in de gemeente Oegstgeest groeit het Bio Science Park. De firma Avery Dennison heeft in 2014 haar
nieuwe pand in gebruik genomen. Universiteit en gemeente hebben gezamenlijk het ontwerp bestem-
mingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid opgesteld dat begin 2015 in procedure wordt gebracht. Om aan te
sluiten bij de veranderende marktvraag worden in het noordelijk deel van het gebied nu ook kleine
bedrijfskavels aangeboden. Verschillende bedrijven hebben hiervoor al interesse getoond.

5.6 Financiën

Hoofdlijnen jaarrekening
Deze sectie bevat een nadere toelichting op de jaarrekening, de financiële resultaten over 2014 alsook de
financiële positie van de Universiteit Leiden ultimo 2014. De genoemde cijfers zijn ontleend aan de jaar-
rekening, opgenomen in dit jaarverslag (zie pagina 97 en verder).
Op hoofdlijnen kan het boekjaar 2014 (geconsolideerd) als volgt worden weergegeven:
• De baten zijn gestegen met M€ 30,4 naar M€ 558,3 ten opzichte van het jaar 2013 (M€ 527,8). De

rijksbijdrage en collegegelden zijn toegenomen met respectievelijk M€ 18,8 en M€ 6,9. De opbrengst
werken voor derden, zijnde 2e- en 3e-geldstroomonderzoek en contractonderwijs, is afgenomen met
M€ 1,6 naar M€ 164,1. De overige baten namen toe met M€ 3,2.

• De lasten zijn met M€ 13,3 gestegen naar M€ 525,5 ten opzichte van het jaar 2013 (M€ 512,2). De
personeelslasten zijn toegenomen met M€ 12,1. De stijging vindt nagenoeg geheel plaats door de stij-
ging van de bezetting met 259,7 fte. De materiële lasten zijn toegenomen met M€ 1,2.

• Het resultaat over 2014 komt uit op M€ 32,7 positief. Dit betreft het resultaat inclusief het saldo van
de financiële baten en lasten en na de verwerking van het aandeel derden (LUMC). In de navolgende
tabel is het genormaliseerd resultaat weergegeven.

• Het totaal aan activa steeg naar M€ 505,9 ten opzichte van M€ 477,0 ultimo 2013. De stijging is toe te
rekenen aan de investeringen in materiële vaste activa van M€ 49,8, investeringen in financiële vaste
activa van M€ 17,8 en een afname van vlottende activa van M€ 28,7.

• Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit neemt hierdoor toe naar
M€ 210,3. De solvabiliteit, gebaseerd op de geconsolideerde balans, stijgt naar 42 procent.
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Genormaliseerd Resultaat 2014

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

Resultaat geconsolideerd 32,7 10,6 14,7

Versnelde afschrijving vastgoed 0,0 0,0 2,9

Asbestvoorziening 0,0 0,0 2,0

Koerswinst effectenportefeuille -1,2 0,0 -1,8

Financieringsactiviteiten (swap) 1,7 0,0 -1,8

Versneld afschrijving computers ISSC 0,0 0,0 1,5

Mutatie verlof 0,0 0,0 2,6

Verhoging rijksbijdrage 2013 0,0 0,0 -4,1

Geoormerkt OCW: Zwaartekracht ICI (FWN) -2,1 0,0 0,0

Resultaat reguliere bedrijfsvoering 31,1 10,6 16,0

Vergelijking begroting en realisatie 2014 (enkelvoudig)
In onderstaande tabel wordt het enkelvoudig resultaat over 2014 vergeleken met de begroting voor 2014

en de realisatie over 2013. De begroting over 2014 is eind 2013 vastgesteld door het College van Bestuur. In
deze cijfers is de specificatie voor de baten en lasten ten behoeve van de onderwijs- en onderzoeksactivi-
teiten van de faculteit Geneeskunde vallend onder het LUMC niet inbegrepen. Wel is de subsidie aan het
LUMC hierin opgenomen. Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€ 31,5 positief, M€ 20,9
meer dan het begrote bedrag van M€ 10,6.
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Vergelijking begroting en realisatie 2014 (enkelvoudig)

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 310,3 297,3 291,5

3.2 Collegegelden 51,3 46,6 44,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 85,3 84,8 82,9

3.4 Overige baten 29,6 30,6 25,3

3.5 Totaal baten 476,4 459,3 444,1

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 261,9 260,3 250,1

4.2 Afschrijvingen 26,8 25,4 32,1

4.3 Huisvestingslasten 32,7 34,3 34,0

4.4 Overige lasten 124,0 128,8 117,6

Totaal lasten 445,4 448,8 433,9

Saldo baten en lasten 31,0 10,5 10,3

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

6 Deelnemingen 1,0 0,1 0,6

Nettoresultaat 31,5 10,6 12,9

Baten
De Universiteit Leiden heeft in 2014 in totaal M€ 476,4 aan baten gerealiseerd. Dit is M€ 17,1 hoger dan
begroot, als volgt te specificeren:
• De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg M€ 310,3 in 2014. Het verschil ten opzichte van

de begroting bedraagt M€ 13,0. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door een extra rijksbijdrage van
M€ 8,8 naar aanleiding van gestegen studentenaantallen. Daarnaast heeft het ministerie M€ 4,2
toegekend voor het Zwaartekrachtprogramma ICI.

• De collegegelden komen M€ 4,7 hoger uit dan begroot als gevolg van een toename van het aantal
ingeschreven studenten.

• De stijging van de baten werk in opdracht van derden met M€ 0,5 komt hoofdzakelijk voort uit
hogere baten bij de E4.

• De daling van de overige baten van M€ 1,0 wordt vooral veroorzaakt door het niet realiseren van de
in de begroting 2014 geraamde opbrengsten van de verkoop van gebouwen.

Lasten
De lasten bedroegen in 2014 M€ 445,4. Dit is M€ 3,4 lager dan begroot. De verschillen ten opzichte van
de begroting zijn als volgt:
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• De personeelslasten zijn M€ 1,6 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door meer inhuur
van personeel dan begroot. De salarislasten van het eigen personeel kwamen lager uit vanwege een
lagere gemiddelde bezetting dan begroot.

• De afschrijvingslasten zijn M€ 1,4 hoger dan begroot, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de niet
begrote afschrijving vanwege de niet gerealiseerde verkoop van panden in 2014.

• De huisvestingslasten zijn M€ 1,6 lager dan begroot als gevolg van lagere overige huisvestingslasten.
• De overige lasten zijn M€ 4,8 lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de in de

begroting 2014 geraamde kosten verbonden aan de afboeking van boekwaarden van te verkopen
gebouwen niet zijn opgetreden (omdat de gebouwen in 2014 niet zijn verkocht).

Financiële baten en lasten
In de begroting 2014 is voor de financiële baten en lasten nihil resultaat opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van M€ 0,5 negatief. De marktwaarde van de in 2007 afgesloten renteswap nam met M€ 1,7 af als
gevolg van de gedaalde rente. De te activeren bouwrente is toegenomen met M€ 1,2 naar M€ 2,2 in 2014

(ten opzichte van M€ 1,0 in 2013).

Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen is M€ 1,0 hoger dan begroot. LEH BV heeft een resultaat van M€ 1,1
geboekt waar in de begroting werd uitgegaan van een resultaat van M€ 0,1.
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Specificatie resultaat naar eenheid

(Bedragen in M€) Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 Verschil realisatie/
begroting 2014

Allocatieresultaat 18,3 9,0 10,4 9,3

Vernieuwingsmiddelen 2,8 0,0 2,6 2,8

Risicoreservering/onvoorzien 0,5 0,0 0,7 0,5

Faculteiten en instituten

Campus Den Haag 0,2 0,0 -0,1 0,2

Archeologie 0,3 0,0 -0,2 0,3

Geesteswetenschappen 1,5 -1,1 2,6 2,6

Rechtsgeleerdheid 1,6 0,2 0,7 1,4

Sociale Wetenschappen 0,1 0,0 1,9 0,1

Wiskunde en Natuurwetenschappen 4,7 0,2 1,4 4,6

ICLON 0,2 0,0 0,0 0,2

IIAS 0,2 0,0 0,0 0,2

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

Totaal faculteiten en instituten 8,8 -0,7 5,8 9,5

Ondersteunende diensten

Bestuursbureau 0,0 0,0 0,0 0,0

LURIS 0,1 0,0 0,0 0,1

Studenten- en Onderwijszaken -0,3 0,0 -0,4 -0,3

Vastgoed 0,1 0,0 0,0 0,1

Universitaire Bibliotheken Leiden 0,5 0,0 0,0 0,5

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

UFB 0,5 0,2 0,2 0,3

Totaal ondersteunende diensten 0,9 0,2 -2,0 0,7

Werkbudgeten

Bestuurskosten 0,5 0,0 0,1 0,5

Bedrijfsvoering -1,2 0,0 -0,4 -1,2

Automatisering 0,1 0,0 -0,3 0,1

Onderzoek en Onderwijs 0,6 0,0 -0,6 0,6

Strategische Communicatie en Marketing 0,2 0,0 0,0 0,2

Studenten- en Onderwijszaken 0,4 0,0 0,1 0,4

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

Totaal werkbudgeten -0,4 0,0 -5,1 -0,4

Nettoresultaat exclusief VGO 30,8 8,5 12,4 22,3

Vastgoedontwikkeling 0,7 2,1 0,5 -1,4

Nettoresultaat 31,5 10,6 12,9 20,9
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Het allocatieresultaat van M€ 18,3 betreft het verschil tussen de middelen vanuit de 1e geldstroom (zijnde
rijksbijdragen en collegegelden) en de universitaire bijdrage die ter beschikking wordt gesteld aan de
eenheden. Dit is vooral veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage en hogere collegegelden dan begroot,
hoofdzakelijk door de groei van het aantal studenten. Ook het positieve resultaat bij de deelneming LEH
BV draagt bij aan het allocatieresultaat. Tenslotte is een deel van de centrale vernieuwingsmiddelen niet
tot besteding gekomen.
De faculteiten en instituten hebben in totaal een positief resultaat gerealiseerd van M€ 8,8 ten opzichte
van een begroot negatief resultaat van M€ -0,7. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de Zwaarte-
krachtsubsidie voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
De werkbudgetten en ondersteunende diensten tezamen realiseren een positief resultaat van M€ 0,5. Dit
wordt veroorzaakt door negatieve resultaten bij de werkbudgetten Huisvesting en Bedrijfsvoering en
positieve resultaten bij de werkbudgetten Onderzoek en Onderwijs, Bestuurskosten en Studenten- en
Onderwijszaken, en bij de ondersteunende diensten Universitair Facilitair Bedrijf en Universitaire Biblio-
theken Leiden.
Het resultaat bij Vastgoedontwikkeling is lager dan begroot door het niet realiseren van de geplande
verkoop van gebouwen.

Financiële positie en liquiditeit ultimo 2014
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële positie, de solvabiliteit en de liquiditeit van de
Universiteit Leiden.

(Bedragen in M€) Geconsolideerd Enkelvoudig
2014 2013 2014 2013

Eigen vermogen 210,3 177,5 190,7 159,2

Vreemd vermogen 295,3 299,2 294,8 297,9

Totaal vermogen 505,9 476,8 485,5 457,1

Solvabiliteit 42% 37% 39% 35%

Vlottende activa 185,1 213,8 152,9 182,3

Waarvan liquide middelen 127,5 154,1 115,1 141,3

Kortlopende schulden 199,3 202,4 198,9 201,1

Current ratio 0,93 1,06 0,77 0,90

Ten opzichte van 2013 is de liquiditeit achteruit gegaan. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de investe-
ringen die gedurende 2014 hebben plaatsgevonden in de materiële vaste activa. De solvabiliteit is daaren-
tegen toegenomen door het positieve resultaat van 37 procent in 2013 naar 42 procent in 2014 (enkel-
voudig van 35 procent in 2013 naar 39 procent in 2014).
In de overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een signaleringsgrens voor de solva-
biliteit (aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) van minimaal 20 procent opge-
nomen. Hier zit en blijft de universiteit ruim boven, door de gunstige ontwikkeling van de solvabiliteit de
afgelopen jaren en voorziene ontwikkelingen voor de komende jaren. In de continuïteitsparagraaf wordt
hier verder op ingegaan.



De current ratio behelst de verhouding tussen de op korte termijn beschikbare activa ten opzichte van de
kortlopende schulden. De verhouding is met 0,1 gedaald naar geconsolideerd 0,93 ultimo 2014. De
current ratio in de enkelvoudige jaarrekening is als gevolg van de investeringen gedaald van 0,90 ultimo
2013 naar 0,77 ultimo 2014. Ondanks de ongunstige ratio is de verwachting dat de Universiteit Leiden
volledig aan haar (kortlopende) betalingsverplichtingen kan voldoen. Verwezen wordt naar de nadere
toelichting in de continuïteitsparagraaf.
De liquide middelen zijn afgenomen met M€ 26,6 als gevolg van de investeringen in de nieuwe Bèta
Campus ten behoeve van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, en het Van Steenisgebouw ten
behoeve van de faculteit Archeologie. In verband met de financiering van diverse investeringen in huis-
vesting heeft de universiteit in 2007 een overeenkomst afgesloten met de BNG voor een financieringsfaci-
liteit van M€ 100,0. Hiervan is M€ 30,0 opgenomen als een vaste lening met een looptijd van 30 jaar.
Het resterend deel van M€ 70,0 is beschikbaar als rekening courantkrediet. Met ingang van oktober 2009

is voor een bedrag van M€ 30,0 de rente gefixeerd voor een termijn van 25 jaar door middel van een
renteswap. Jaarlijks neemt dit bedrag af met M€ 1,5. Het afgedekte deel in de renteswap bedraagt ultimo
2014 M€ 23,5. Gezien de gunstige ontwikkelingen in de liquiditeit is in 2014 geen gebruik gemaakt van de
rekening courantfaciliteit.

Inzet middelen
De besteding van de verkregen middelen kan naast de gebruikelijke (en voorgeschreven) categoriale
indeling ook worden gepresenteerd door middel van een verdeling over de wettelijke taken van de
universiteit. Deze wettelijke taken zijn onderwijs, onderzoek en valorisatie. In de onderstaande tabel
wordt een verdeling gepresenteerd over onderwijs en onderzoek. De bestedingen op het gebied van valo-
risatie zijn in administratieve zin nog zo verweven met de bestedingen op onderzoeksgebied dat afzon-
derlijke presentatie niet mogelijk is.

(Bedragen in M€) Directe kosten Directe kosten Subtotaal Indirecte Totaal
onderwijs onderzoek kosten

Salaris en sociale lasten 71,4 90,7 162,1 70,9 233,0

Inhuur personeel 4,6 11,4 15,9 9,9 25,8

Overige personele lasten 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Totale personele lasten 75,9 102,1 178,0 83,8 261,9

Afschrijvingen 0,0 3,6 3,6 23,2 26,8

Reis- en verblijfkosten 1,9 7,2 9,0 0,6 9,7

Huisvestingslasten 0,0 0,2 0,3 32,4 32,7

Overige materiële lasten 1,4 12,5 13,8 29,1 42,9

Inkomensoverdrachten 25,5 41,9 67,5 4,0 71,5

Totale materiële lasten 28,7 65,5 94,2 89,3 183,5

Totale lasten 104,7 167,6 272,2 173,1 445,4

Ten opzichte van 2013 is de verhouding tussen onderwijs en onderzoek met 2 procent ten gunste van
onderwijs gewijzigd. De verdeling tussen ‘direct’ en ‘indirect’ is als volgt tot stand gekomen:
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• 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 onder-
steunend en beheerspersoneel (OBP) van de faculteiten wordt als direct beschouwd en op basis van
functies toegedeeld aan onderwijs en/of onderzoek. Het overige OBP wordt als indirect beschouwd.

• Het ingehuurde personeel bij faculteiten wordt als direct beschouwd en als zodanig verdeeld over
onderwijs en onderzoek. De verdeelsleutel is de procentuele verdeling van de salaris- en sociale lasten
van het WP (1e geldstroom) dan wel op de werkelijke lasten (2e en 3e geldstroom). 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 werkbudgeten, als indirect aangemerkt.

• De materiële lasten van de 1e geldstroom zijn aangemerkt als indirect, behalve de reiskosten van facul-
teiten en instituten. Die worden beschouwd als direct en verdeeld over onderwijs en onderzoek op
basis van de procentuele verdeling van de salaris- en sociale lasten van het WP (1e geldstroom). De
materiële lasten van de overige geldstromen (2e en 3e) zijn aangemerkt als direct.

• Inkomensoverdrachten zijn de andere uitzondering bij de materiële lasten. De inkomensoverdrachten
in de 1e geldstroom bij de faculteit Geesteswetenschappen zijn als direct aangemerkt (onderwijs)
evenals die bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Dit laatste heeft betrekking op de
onderzoeksschool NOVA en is derhalve aangemerkt als onderzoek. In de inkomensoverdrachten zijn
ook de doorbetalingen van de rijksbijdrage aan het LUMC en het Afrika Studie Centrum (ASC) opge-
nomen. De inkomensoverdracht aan het LUMC is verdeeld op basis van een door LUMC geschatte
verdeling van het aantal fte over onderzoek en onderwijs. De inkomensoverdracht aan het ASC is
toegerekend aan onderzoek.

• Indirecte kosten bestaan uit de kosten voor ondersteuning van onderwijs en onderzoek (bijvoorbeeld
de kosten van Universitaire Bibliotheken Leiden) en uit de kosten die volgens de ‘Berenschot-defi-
nitie’ als zuivere overhead worden beschouwd. Een in 2011 door Berenschot uitgevoerde benchmark
laat zien dat de kosten van generieke overhead in Leiden in 2010 onder het gemiddelde van de Neder-
landse universiteiten lagen. Dit lage niveau is het gevolg van de uitgevoerde operatie ‘Verlaging Kosten
Infrastructuur’ gedurende 2008-2010, die ertoe heeft geleid dat de kosten van de ondersteunende acti-
viteiten aanzienlijk zijn gereduceerd.

In het kader van de prestatieafspraken met het ministerie van OCW heeft de universiteit afgesproken de
overheadkosten als percentage van de inkomsten in de komende jaren op het niveau van 11,25 procent te
houden. In 2014 is het bedrag besteed aan overhead M€ 53,5, zijnde 11,22 procent van de baten. Gezien de
streefwaarde zal het College van Bestuur de overheadkosten de komende jaren scherp in de gaten blijven
houden.

5.7 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.



Dat evenwicht wordt bereikt door uit te gaan van een allocatieresultaat van minimaal nul: het college
stelt niet méér aan universitaire bijdrage ter beschikking aan de eenheden dan er beschikbaar is uit de
rijksbijdrage en de collegegelden. Als gevolg van de gestegen prestaties en de toewijzing van middelen
voor onderwijsintensivering als onderdeel van de bestuursafspraken, nemen de universitaire bijdragen
aan de faculteiten de komende jaren in omvang toe. Tegelijkertijd acht het College van Bestuur 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 mogelijk in te zetten voor
het realiseren van de gemaakte prestatieafspraken en vernieuwing. Het door het College van Bestuur
gebruikte model voor het vaststellen van de allocatie aan de faculteiten wordt daarom door middel van
de zogenoemde budgetfactor afgeregeld op de beschikbare middelen.

In de begroting 2015-2018 is voor de jaren 2016 en 2017 een uitzondering gemaakt op het minimaal in
evenwicht zijn van de middelen en allocaties in verband met de afgesproken investeringen die in de
komende jaren zullen worden gedaan in de kwaliteit van het onderwijs. Deze investeringen lopen vooruit
op het beschikbaar komen van extra middelen die voortkomen uit de versobering van de studiefinancie-
ring (wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs). Deze investeringen zijn begroot op M€ 1 in 2015,
M€ 2,5 in 2016 en M€ 6,2 in 2017. Voor de jaren na 2017 geldt weer als uitgangspunt dat er minimaal
evenwicht moet zijn tussen middelen en allocaties.

De afzonderlijke eenheden 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. 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 komende
jaren weer op peil te brengen. Alle faculteiten voldoen eind 2014 aan de eis van 5 procent. In de begroting
2015-2018 is voorzien dat de bij de faculteiten in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves
worden benut.

De ondersteunende diensten worden geacht een sluitende exploitatie te realiseren. 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 Infrastructuur (BKI) zijn
afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de bereikte doelmatigheidswinst zoveel mogelijk behouden
blijft. Op grond van die afspraken moeten eventuele extra toewijzingen in verband met nieuwe ontwik-
kelingen gecompenseerd worden door besparingen elders bij de ondersteunende taken. Alleen bij het
expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) en het werkbudget Automatisering is een
beperkte groei van het budget mogelijk in relatie tot de ontwikkeling van de studentenaantallen. 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 positief te zijn (zowel in de exploitatie als
in de kasstromen). Het wordt gebruikt om het eigen vermogen en de liquiditeit te versterken. Daarbij
wordt zorgvuldig omgegaan met investeringen voorafgaande aan gronduitgifte. Zolang niet zeker is
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welke belangstelling er bestaat voor uit te geven grond, wordt de investering in het bouwrijp maken van
de grond getemporiseerd.

Begroting 2015-2018
De begroting (enkelvoudig) van de Universiteit Leiden, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-
2018, is overeenkomstig de hiervoor beschreven uitgangspunten opgesteld (zie navolgende tabel). Het
College van Bestuur heeft deze begroting, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, in december 2014

vastgesteld. De begroting is gebaseerd op de door de eenheden ingediende begrotingen 2015-2018.

Staat van baten en lasten

(Bedragen in M€) Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

Baten

Rijksbijdragen OCW 310,3 312,2 320,1 318,3

Collegegelden 51,3 52,7 54,9 56,3

Baten werk i.o.v. derden 85,3 83,2 81,1 80,8

Overige baten 29,5 32,9 27,1 26,8

Totaal baten 476,4 481,1 483,2 482,1

Lasten

Personeelslasten 261,9 276,4 281,6 284,7

Afschrijvingen 26,8 25,8 26,8 30,7

Huisvestingslasten 32,7 38,8 38,3 34,6

Overige lasten 124,0 135,1 139,6 137,6

Totaal lasten 445,4 476,1 486,4 487,6

Financiële baten en lasten -0,5 0,6 0,4 -0,9

Resultaat deelnemingen 1,0 0,5 0,5 0,5

Nettoresultaat 31,5 6,0 -2,2 -5,9

In de begroting 2015-2018 is uitgegaan van een stijging van de rijksbijdrage in de komende jaren als
gevolg van een stijgend marktaandeel in de bekostiging die weer het gevolg is van de toename van het
aantal ingeschreven (bekostigde) studenten. De enkele jaren geleden ingezette strategie om het markt-
aandeel te vergroten en studiesucces te bevorderen heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de baten
en lasten. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2014-2015 is opnieuw gestegen ten opzichte
van voorgaande jaren, zowel bij de bachelor- als bij de masteropleidingen. Een minder gunstige ontwik-
keling is de afname van de eerstejaarsinstroom in de propedeuse met circa 275 studenten.

In de volgende tabel is de gerealiseerde en verwachte ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten
zichtbaar gemaakt. Verwacht wordt dat dit aantal, mede onder invloed van de gemaakte bestuursaf-
spraken met de faculteiten, de komende jaren wat verder zal toenemen. Uiteraard is dit een verwachting
met de nodige onzekerheden. Het is bijvoorbeeld moeilijk in te schatten wat het effect op het studenten-
aantal zal zijn van het nu aangenomen wetsvoorstel Studievoorschot.



Aantal ingeschreven studenten 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

FCDH – LUCTH 294 426 549 635 681 701

FCDH exclusief LUCTH 892 1.147 1.253 1.354 1.430 1.501

FdA 443 474 465 438 432 446

FGW – International Studies 369 789 1.120 1.325 1.439 1.479

FGW 4.322 4.678 4.877 4.939 5.186 5.427

FR 4.804 5.013 5.021 4.718 4.459 4.267

FSW 4.481 4.962 5.086 5.044 5.223 5.312

FWN 2.307 2.661 3.015 3.229 3.420 3.731

ICLON 309 326 340 325 325 325

Totaal exclusief Geneeskunde 18.220 20.475 21.726 22.006 22.595 23.188

Faculteit Geneeskunde 2.465 2.532 2.555 2.550 2.550 2.550

Totaal ingeschreven studenten 20.705 23.030 24.281 24.556 25.145 25.738

Cijfers ontleend aan de meerjarenbegroting 2015-2018

In de rijksbijdrage zijn de door OCW toegekende middelen op grond van de prestatieafspraken en het
selectieve budget voor profilering en zwaartepuntvorming opgenomen. Er is vanuitgegaan dat deze
middelen vanaf 2017 zullen worden gecontinueerd (in de verwachting dat de afgesproken prestaties
worden gehaald in 2015). De collegegelden nemen toe als gevolg van de toename van het aantal studenten
en de jaarlijkse verhoging van het collegegeld met 22 euro (Actieplan leerkracht).

De omvang van de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ neemt de komende jaren naar verwachting
iets af. Onderdeel van deze post is de 2e geldstroom (NWO). Die geldstroom is een belangrijk onderdeel
van de onderzoeksfinanciering. Financieel gezien is de 2e geldstroom de afgelopen jaren steeds belang-
rijker geworden door de toename van beschikbare middelen, onder andere door de overheveling in 2009

van 100 miljoen van de 1e naar de 2e geldstroom. De Universiteit Leiden voert daarom een actief beleid en
verleent ondersteuning op het verwerven van 2e-geldstroombaten. De verwerving van dergelijke baten is
een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursafspraken. Daarnaast is in het interne universitaire verdeel-
model AEG (Allocatiemodel Eerste Geldstroom) een component ingebouwd om de 2e-geldstroombaten
en de EU-subsidies te matchen.

De personeelslasten nemen toe de komende jaren. De toename van het aantal studenten brengt een
toename van de onderwijsinspanningen met zich mee, naast intensivering van het onderwijs (onder
meer contacturen) en vergroting van het studiesucces. Het College van Bestuur heeft middelen ter
beschikking gesteld aan de faculteiten zodat deze in staat zijn daar vorm aan te geven door het aanstellen
van nieuwe medewerkers.
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Gemiddeld aantal fte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

Hoogleraar 225,6 246,4 247,2 246,3

Uhd 144,8 141,0 141,8 142,2

Ud 393,9 453,7 470,5 477,2

Docent 221,3 238,1 244,3 252,3

Onderzoeker 305,0 320,0 325,5 325,1

Promovendus 707,2 756,1 757,0 749,3

Subtotaal WP 1.997,8 2.155,3 2.186,4 2.192,5

OBP O&O 364,3 328,0 320,5 317,7

OBP 1.142,3 1.159,9 1.136,4 1.128.4

Student-assistent 42,8 33,7 28,6 27,8

Subtotaal OBP 1.549,4 1.521,6 1.485,4 1.473,9

Totaal 3.547,2 3.676,9 3.671,8 3.666,4

OBP/Totaal fte 32,2% 31,5% 30,9% 30,8%

Deze ratio is het OBP gedeeld door het totaal personeel in dienst; dit is een andere tellingdefinitie dan de telling conform de bestuurs-
afspraken.
De rubricering in deze tabel volgt de gebruikelijke indeling die gehanteerd wordt binnen de universiteit en wijkt daarom af van de indeling die
is opgenomen in de brief van de minister van OCW over de continuïteitsparagraaf.

Zoals zichtbaar in de tabel hiervoor, stijgt het aantal fte in de komende jaren. Deze groei manifesteert
zich bij het wetenschappelijk personeel. Bij het OBP wordt de komende jaren een daling voorzien met als
bijkomend effect dat de verhouding OBP regulier/Totaal fte verder gaat afnemen.

Begin 2015 is het loopbaanbeleid WP voor de komende jaren vastgesteld. Beoogd wordt onder meer een
reductie van het aantal en het aandeel docenten. Verder is het beleid erop gericht om het aantal tijdelijke
dienstverbanden bij de functies hoogleraren, universitaire hoofddocenten, universitair docenten en
docenten te reduceren. Met het nieuwe loopbaanbeleid is nog geen rekening gehouden bij het opstellen
van de begroting 2015-2018.

In de begroting 2015-2018 is ook geen rekening gehouden met de in januari 2015 afgesloten cao. In de
nieuwe cao is onder meer sprake van een structurele loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2015.
Ook kon in de begroting nog geen rekening worden gehouden met de voor 2015 geldende pensioenaf-
spraken, waarbij sprake is van minder pensioenopbouw en het later in de tijd ontvangen van pensioen.
Verwacht wordt dat OCW de universiteit in de loop van 2015 compensatie toekent voor de gestegen
personeelslasten.

Afschrijvingen/huisvestingslasten/overige lasten
In 2017 stijgen de afschrijvingslasten vooral als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw fase 1 bij
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.



Ontwikkeling financiële positie

Balans (bedragen x M€) Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

Activa

Materiële vaste activa 296,0 333,6 352,3 371,1

Financiële vaste activa 36,6 28,6 28,6 28,6

Voorraden 0,7 0,8 0,8 0,8

Vorderingen 37,1 43,3 41,7 40,3

Liquide middelen 115,1 64,1 33,7 1,5

Totaal activa 485,4 470,4 457,1 442,3

Passiva

Eigen vermogen 190,7 191,0 188,8 182,9

Voorzieningen 30,6 30,5 23,6 23,1

• Vooruit ontvangen erfpacht 28,2 27,6 30,3 30,3

• BNG (lening + rekening courant) 30,0 30,0 30,0 30,0

• SWAP 7,1 6,8 6,8 6,8

Totaal langlopende schulden 65,3 64,4 67,1 67,1

Kortlopende schulden (excl. BNG) 198,9 184,5 177,6 169,2

Totaal passiva 485,4 470,4 457,1 442,3

Solvabiliteit 42% 41% 41% 41%

Door de positieve resultaten in de afgelopen jaren, is het eigen vermogen behoorlijk gestegen. Dit heeft
een gunstige invloed gehad op de solvabiliteit. De huidige solvabiliteitsratio zal de komende jaren naar
verwachting ongeveer gelijk blijven.

De belangrijkste ontwikkelingen in de balans (stijging materiële vaste activa, daling liquide middelen)
zijn het gevolg van investeringen in huisvesting. Voor de periode 2015 tot en met 2018 is een bedrag aan
vastgoedinvesteringen voorzien van ongeveer M€ 170, waarvan circa M€ 95 in de nieuwe Bèta Campus.

Verwacht wordt dat de investeringen in de komende 3 jaar kunnen worden gefinancierd uit afschrij-
vingen en het per ultimo 2014 aanwezige liquiditeitssaldo van circa M€ 115.

Het bij de BNG beschikbare bedrag van 100 miljoen vormt, in relatie met de overige kasstromen, het
kader voor de investeringen in vastgoed. Voor de langere termijn staan omvangrijke investeringen op
stapel voor de huisvesting van de verschillende onderdelen van de universiteit. Met de eerste fase van de
Bèta Campus is in 2013 gestart. Daarnaast bestaat het voornemen om op niet al te lange termijn te komen
tot kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen.

Om het effect van al deze investeringen op de liquiditeitspositie en exploitatie in beeld te brengen, is een
financieel model ontwikkeld om de baten en lasten, uitgaven en ontvangsten, door te rekenen. Uit de
doorrekeningen is tot dusver gebleken dat de voorgenomen investeringen in de komende jaren gefinan-
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cierd kunnen worden uit de eigen en de bij de BNG beschikbare middelen. Uiteraard is het van belang
om de vinger aan de pols te houden en met enige regelmaat te bekijken of de investeringsplannen finan-
cierbaar zijn en in welke tempo en onder welke condities de plannen kunnen worden uitgevoerd. Als
onderdeel van de planning- en controlcyclus wordt twee keer per jaar het model doorgerekend om te
beoordelen of de voorgenomen investeringen op de korte en lange termijn inpasbaar zijn in de exploi-
tatie en de M€ 100-kredietfaciliteit.

Het eigen vermogen neemt iets af in de komende jaren als gevolg van de begrote negatieve resultaten.
Deze resultaten hangen samen met de inzet van een aantal in de afgelopen jaren opgebouwde bestem-
mingsreserves en de investeringen die worden gedaan in het verhogen van de onderwijskwaliteit, voor-
uitlopend op de opbrengsten die worden verwacht als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel
Studievoorschot.

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

Belangrijkste risico’s en onzekerheden (met invloed op financieel resultaat en financiële positie)
In de financiële planning- en controlcyclus is voldoende ruimte ingebouwd om de negatieve gevolgen
van financiële tegenvallers te kunnen opvangen. In de begroting 2015-2018 is ervoor gekozen om aan de
lastenkant een reservering op te nemen voor risico’s in de externe bekostiging. Daarbij is verondersteld
dat in 2015 de mogelijke tegenvaller een omvang heeft van 1 procent van de rijksbijdrage OCW. Omdat in
de jaren na 2015 naar verwachting het risico toeneemt, is in 2016 uitgegaan van 1,5 procent en in 2017 en
volgende jaren van 2 procent. Voor het jaar 2015 gaat het hierbij om een reservering van M€ 3,1, in 2016

van M€ 4,8 oplopend naar M€ 6,5 in 2018.
Daarnaast is er in de begroting jaarlijks een post ‘Onvoorzien’ beschikbaar voor het opvangen van niet
voorziene financiële effecten tijdens de uitvoering van de begroting.

Een ander belangrijk uitgangspunt is een sluitende begroting, waarbij het onderdeel ‘Resultaat uit vast-
goedontwikkeling’ – gelet op de moeilijke voorspelbaarheid – buiten beschouwing blijft. Bij de toedeling
van middelen aan de faculteiten is in het huidige allocatiemodel AEG een budgetfactor ingebouwd om
de allocaties in evenwicht te brengen met de voor allocatie beschikbare middelen. Verder vindt compen-
satie van de universitaire budgetten voor loon- en prijsontwikkelingen alleen plaats als hiervoor vanuit
OCW extra rijksbijdrage wordt toegekend.

Indien er vanuit OCW geen compensatie komt, moeten de universitaire eenheden de hogere kosten uit
de eigen budgetruimte opvangen. Verder wordt zowel bij het opstellen van de jaarlijkse meerjarenbegro-
ting als in de kwartaalrapportages nadrukkelijk aandacht besteed aan de beschrijving van risico’s en
onzekerheden.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem
Naast de beheersing van de risico’s die een effect kunnen hebben op de financiële positie en/of het finan-
cieel resultaat gaat veel aandacht uit naar een goede beheersing van de financieel administratieve



processen. Naast de financiële planning en controlcyclus omvat het interne risicobeheersings- en contro-
lesysteem de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het Handboek Financiën en gehandhaafd door
het Financial Shared Service Centre (FSSC) van de universiteit. De afdeling Audit en Interne Controle
(AIC) toetst jaarlijks de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. Op basis van het jaar-
lijks vastgestelde auditplan voert AIC audits uit op de opzet en werking van de verschillende administra-
tieve processen. De uitkomsten van deze audits worden besproken met het College van Bestuur, waarna
zo nodig verbeteringen in de processen worden aangebracht. De Management Letter van de externe
accountant, waarin met name wordt ingegaan op de opzet en werking van de (financiële) interne risico-
beheersings- en controlesystemen, wordt jaarlijks besproken in de Auditcommissie van de Raad van
Toezicht en in de Raad van Toezicht zelf. Het College van Bestuur monitort de opvolging van de aanbe-
velingen.

In 2014 zijn verbeteringen aangebracht in een aantal belangrijke onderdelen van de risicobeheersings- en
controlesystemen, te weten het afsluitproces, (onderzoeks)projecten, declaraties, belastingen en (finan-
ciële) rechtmatigheid. Belangrijke wet- en regelgeving waaraan in dit kader voldaan moet worden, zijn de
Europese aanbestedingsregels, de Regeling beleggen en belenen en de scheiding publiek/privaat.

In 2012 is gestart met de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor de periodieke afsluiting
van de financiële administratie (Runbook). Dit systeem is in 2014 verder uitgerold in de hele organisatie.
Het aan de financiële administratie (SAP) gekoppelde systeem voorziet in een stapsgewijs afsluitproces
met vastlegging en documentatie van alle bijbehorende interne controlewerkzaamheden. In combinatie
met de hierop volgende controle door AIC, wordt zo een volledige audit-trail in het systeem vastgelegd.
Het systeem heeft geleid tot een verdere uniformering van het afsluitproces. In 2014 is een pilot gestart
waarbij voor de belangrijkste risico’s in het proces van bestellen tot betalen continuous control monitoring
wordt ingericht.

De Belastingdienst is in 2012 gestart met een oriënterend onderzoek bij de Universiteit Leiden om na te
gaan of de inrichting van de administratieve systemen voldoende borging biedt voor een juiste en volle-
dige loon- en btw-aangifte. De beheersing van de processen om te komen tot een aanvaardbare aangifte
van de btw en de (eind)loonheffing zijn in 2014 op orde gebracht. Vanwege het bereikte niveau in de
beheersing van de fiscale processen hebben de Belastingdienst en de Universiteit Leiden in juli 2014 een
Convenant horizontaal toezicht ondertekend.

De beschikbare (publieke) liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank en bij de ABN AMRO.
Vanwege de lage rentepercentages zijn voor zover mogelijk spaarrekeningen geopend bij deze banken. De
resterende middelen worden aangehouden op de rekening courant bij de Rabobank of ze worden
uitgezet in (kortlopende) deposito’s bij deze bank. 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 M€ 70 bij de BNG (met een AAA-rating) via de rekening courantkredietfaciliteit.

      [  94  ]

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

14



            [  95  ]

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

14

De Leidse universiteit loopt vanwege de korte looptijden weinig renterisico op de uitgezette middelen.
Daarentegen loopt de universiteit een groter renterisico op de met BNG afgesloten renteswap. Door
middel van deze in 2007 afgesloten renteswap ruilt de universiteit de (korte) rente die betaald moet
worden bij gebruik van de rekening courantkredietfaciliteit voor een rente van 4,7 procent. Omdat de
universiteit nu beschikt over voldoende liquide middelen wordt geen gebruik gemaakt van de rekening
courantkredietfaciliteit, is de swap niet effectief en dient deze te worden gewaardeerd tegen markt-
waarde. Aangezien het verschil tussen de rente die de universiteit betaalt aan de BNG en de 1 maands-
euriborrente die de universiteit ontvangt, groter is geworden, is de marktwaarde van de swap in 2014

afgenomen. Bij een stijging van de korte rente zal de waarde van de swap weer toenemen. Overigens is in
het afgesloten contract geen sprake van een zogenoemde margin call; de universiteit behoeft derhalve
geen bedrag te storten bij de BNG vanwege de negatieve marktwaarde.

Regelmatig wordt bekeken of het verantwoord is het rentederivaat, nu deze 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 bedrijfseco-
nomische afweging.

5.8 Private activiteiten

Hierna wordt de voorgeschreven toelichting vanuit de Notities helderheid gegeven.

Uitbesteding onderwijsprogramma’s
De universiteit besteedt geen onderwijsprogramma’s van in het Centraal Register Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen uit aan private organisaties.

Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Bij de jaarrekening 2008 is in verband met de invoering van de RJ660 een scheiding aangebracht tussen
het publieke en het private vermogen. Vanwege de in de RJ660 vastgelegde definitie is vooralsnog alleen
het vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis (voorheen Beheerstichting) aangemerkt als privaat
vermogen, aangezien deze middelen ondubbelzinnig afkomstig zijn uit private middelen.

Het beheer van de private middelen van de Stichting Praesidium Libertatis is ondergebracht bij een
vermogensbeheerder. Belegd wordt met een neutraal risicoprofiel: een mix van aandelen (circa 30

procent)en obligaties (circa 70 procent). De obligaties van Praesidium Libertatis I worden belegd volgens
UN Global Compact Criteria, een veel gehanteerde standaard voor fatsoenlijk gedrag. In het kader van
het beleid om maatschappelijk verantwoord te handelen is in overleg met de vermogensbeheerder eind
2014 een aanscherping aangebracht in de aandelenportefeuille om te komen tot een nog duurzamer
beleggingsbeleid. Het belegd vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis bedraagt ultimo 2014 18,9
miljoen (2013: 17,6 miljoen).



In het kader van de valorisatietaak van de universiteit worden middelen besteed aan activiteiten die te
kenmerken zijn als publiek-private activiteiten. 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 activiteiten 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 valorisatie-
taak van de universiteiten, waarvoor de rijksoverheid de laatste jaren een steeds grotere inspanning van
de kennisinstellingen vraagt, heeft de universiteit leningen verstrekt ter financiering van deze nieuw-
bouw. Begin 2013 is een lening verstrekt aan de Stichting CHDR (Centre for Human Drug Research)
zodat de financiering van nieuwbouw voor het CHDR kon worden afgerond. Met het nieuwe pand is
CHDR in staat om haar diensten op het gebied van klinisch onderzoek verder uit te bouwen. In 2014 is
een lening verstrekt aan de Stichting Bio Science Park Foundation, als bijdrage in de financiering van de
nieuwbouw van de Bio Tech Training Facility.

Met onder meer de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Inno-
vatie en de andere LDE-universiteiten (TU Delft en Erasmus Universiteit) is besloten om te komen tot
een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) onder de benaming InnovationQuarter (IQ), waarin
de Universiteit Leiden participeert voor 0,5 miljoen. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft als
doel te investeren in bedrijven die op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek commer-
ciële activiteiten gaan ontwikkelen.

Niet-gesubsidieerde en -bekostigde activiteiten
De universiteit voert diverse activiteiten uit waarvoor geen bekostiging of subsidie van de overheid wordt
verkregen, zoals contractonderwijs of onderzoek in opdracht. Het gaat hier om activiteiten die een relatie
hebben met de kerntaken van de universiteit. Voor deze activiteiten wordt de integrale kostprijs in reke-
ning gebracht. De universiteit heeft de door het ministerie van OCW uitgebrachte Handreiking onder-
wijskundige 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
Er worden geen maatwerktrajecten aangeboden.
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Deel II
Jaarrekening
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Jaarrekening

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 296,1 246,3

1.2 Financiële vaste activa 24,7 16,9

Totaal vaste activa 320,8 263,2

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,7 0,8

1.4 Vorderingen 38,0 41,3

1.5 Effecten 18,9 17,6

1.6 Liquide middelen 127,5 154,1

Totaal vlottende activa 185,1 213,8

Totaal Activa 505,9 477,0

2 Passiva

2.1 Groepsvermogen

2.1.1 Eigen vermogen 210,3 177,5

2.1.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,3

Totaal groepsvermogen 210,6 177,8

Vreemd vermogen

2.2 Voorzieningen 30,7 35,0

2.3 Langlopende schulden 65,3 61,8

2.4 Kortlopende schulden 199,3 202,4

Totaal vreemd vermogen 295,3 299,2

Totaal Passiva 505,9 477,0
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Geconsolideerde staat van baten en lasten

(Bedragen in M€) 2014 2013

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 310,3 291,5

3.2 Collegegelden 51,3 44,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 164,1 162,5

3.4 Overige baten 32,6 29,5

Totaal baten 558,3 527,9

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 353,3 341,2

4.2 Afschrijvingen 30,4 36,0

4.3 Huisvestingslasten 36,5 38,0

4.4 Overige lasten 105,3 97,0

Totaal lasten 525,5 512,2

Saldo baten en lasten 32,8 15,7

5 Financiële baten en lasten 0,8 2,4

Deelnemingen 0,2 0,0

Resultaat 33,8 18,1

Aandeel derden in resultaat (LUMC) -1,1 -3,4

Nettoresultaat 32,7 14,7
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(Bedragen in M€) 2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat 32,7 14,7

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen (excl. LUMC) 26,8 32,2

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC) -4,3 -1,0

Subtotaal 22,5 31,2

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,1 0,1

Vorderingen 3,3 13,9

Effecten -1,3 -1,9

Kortlopende schulden -3,1 -4,5

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -1,0 7,6

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 54,2 53,5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -79,1 -38,0

Desinvesteringen materiële vaste activa 2,5 0,1

(Des)investeringen in deelnemingen -0,5 -0,8

Mutaties overige financiële vaste activa -7,1 -7,5

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -84,2 -46,2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 3,8 0,0

Aflossing langlopende schulden -0,3 -2,3

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3,5 -2,3

Mutatie liquide middelen -26,5 5,0

Beginstand liquide middelen 154,1 149,1

Mutatie liquide middelen -26,5 5,0

Eindstand liquide middelen 127,5 154,1
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen algemeen
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 universiteit jaarlijks
een jaarverslag dient op te stellen, waarvoor de minister van OCW richtlijnen kan geven.

Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastge-
legd dat de jaarverslaggeving ingericht dient te worden in overeenstemming met 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 opge-
nomen voor onder meer de indeling van de balans, de staat van baten en lasten en het jaarverslag.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Universiteit Leiden en de groeps-
maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de universiteit een meerderheidsbelang heeft, of
waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op deze gronden
zijn, naast de universiteit zelf, de volgende rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-
ning:
• Libertatis Ergo Holding BV (LEH BV) en de daaraan verbonden deelnemingen;
• Stichting Praesidium Libertatis I en de daaraan verbonden fondsen en stichtingen.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,
evenals de binnen de groep gerealiseerde resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsoli-
deerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is1, blijft
achterwege. In het in de jaarrekening op te nemen overzicht ‘Verbonden partijen’ is te zien welke rechts-
personen het betreft.

De activiteiten van de faculteit Geneeskunde zijn ondergebracht in het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC). Het LUMC ontvangt voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de faculteit
Geneeskunde een jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur. In de geconsolideerde jaarrekening
worden conform RJ 660.603 de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het
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1 Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan 5 procent van het geconsoli-

deerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen in het overzicht ‘Verbonden partijen’ in de enkelvoudige jaarrekening bij de toelich-

ting op de financiële vaste activa.



LUMC verwerkt. Hierbij zijn de baten en lasten van het LUMC van onderzoek en onderwijs toegerekend
op basis van het aandeel van de universitaire subsidie en van derden ontvangen subsidies (2e en 3e geld-
stroom) in de totale baten. Verder moet worden vermeld dat de afschrijvingslasten van het LUMC niet
zijn opgenomen in de cijfermatige toelichting op het verloop van de materiële vaste activa omdat het
LUMC niet in de geconsolideerde balans is opgenomen.

In de overeenkomst tussen LUMC en 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
daardoor geen invloed op het nettoresultaat, dat gepresenteerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening.

Begrotingscijfers worden alleen in de enkelvoudige staat van baten en lasten opgenomen ter vergelijking.

Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet
anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de universiteit vereisen de bepaling van
de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waar-
derings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden
bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de
reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het actief of de 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 verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen
actuele rentes waarin een opslag is opgenomen voor de relevante risico’s.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend op basis van de contante
waarde van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet voor
vergelijkbare leningen per balansdatum.
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Activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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.

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

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

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist van het management oordelen, schattingen en veronderstel-
lingen die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schat-
tingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie-
ningen 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 vorde-
ringen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, overige te
betalen posten en tevens afgeleide financiële instrumenten.

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

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde.

Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie
omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire
activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die
datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische
kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per trans-
actiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de staat van baten en lasten
verantwoord.
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Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen

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

Grondslagen waardering activa en passiva

Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Een uitzondering
hierop vormen de bijzondere collecties, die niet worden gewaardeerd in de balans.

Voorbereidingskosten worden, conform RJ212.303, geactiveerd voor zover sprake is van kosten die nood-
zakelijk zijn voor de realisatie van het actief (bijvoorbeeld tekeningen en vergunningen) tot aan de inge-
bruikneming. Kosten die worden gemaakt ten behoeve van de besluitvorming over de realisatie van het
actief komen niet voor activering in aanmerking (bijvoorbeeld studies en verkenningen).

Investeringssubsidies worden gesaldeerd met de investeringen in het betreffende actief. Wanneer de
mogelijkheid bestaat dat de subsidie (deels) wordt teruggevorderd gedurende de levensduur van het
actief, wordt deze latente verplichting onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen verantwoord.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische 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 worden geactiveerd voor zover sprake is van aanschaffingen boven de
€ 2.500. De afschrijvingsduur 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 gebiedsontwikkeling geactiveerd onder de post
‘Grondexploitatie’. Het betreft hier ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de uitgifte van gronden in
erfpacht of de verkoop van de betreffende gronden. 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 geactiveerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe kosten van de
ontwikkeling en de toeslagen voor indirecte ontwikkelingskosten.
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Aan vastgoedprojecten in uitvoering wordt bouwrente toegerekend. Aan projecten die onderdeel zijn van
de grondexploitatie wordt geen rente toegerekend; deze projecten worden geacht gefinancierd te worden
uit de opbrengsten van de grondexploitatie zelf. Voor de waardering van de gebouwen wordt de compo-
nentenmethode toegepast.

Bij uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht worden de toekomstige erfpachttermijnen in één
keer als bate verantwoord, en worden de geactiveerde ontwikkelingskosten ten laste van het resultaat
gebracht. Conform richtlijn 212.506a van de Raad voor de Jaarverslaggeving vindt geen saldering van
baten en lasten plaats.

Voor de materiële vaste activa gelden de navolgende afschrijvingspercentages.

Soort actief Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen

• Algemeen 0%

• Uitgaven aanleg sportterreinen 10%

• Overige terreinvoorzieningen 3,33%

Gebouwen2

• Casco 1,67%

• Afbouw 3,33%

• Inbouwpakket 6,67%

• Technische installaties 6,67%

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

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

Groot onderhoud Uitgaven ≥ € 140.000 worden geactiveerd, tenzij geen sprake is van levensduur-
verlenging.
Uitgaven < € 140.000 worden niet geactiveerd, tenzij sprake is van levensduur-
verlenging.

Inventaris en apparatuur Activering vindt plaats vanaf € 2.500

Inventaris 10%

Wetenschappelijke apparatuur 20%; extern gefinancierd 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%

Infrastructurele computer- en netwerkapparatuur 20%

Computer hardware 25%

Software 25%

Concerninformatiesystemen 10%

Boeken en collecties Aanschaffingen van boeken en collecties worden rechtstreeks ten laste van de
exploitatierekening gebracht.
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2 Voor gebouwen in eigendom van het LUMC wordt de door het LUMC gehanteerde methode gevolgd.



Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid
waartoe het actief behoort.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of enige indicatie aanwezig is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig
is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als
sprake is van een wijziging van gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds
de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boek-
waarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boek-
waarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminde-
ringsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoe-
fend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogens-
waarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de
Universiteit Leiden gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op
nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt
een voorziening gevormd. Deze wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming
gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelne-
ming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze
deelneming.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen
worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminde-
ringen.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij worden vastgesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en
lasten.
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Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De universiteit beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen
(geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen
voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waarde-
vermindering bepaald en in de staat van baten en lasten verwerkt.

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

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

Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoop-
prijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen
worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Bij de waardering van 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 minderheidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd
met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voorziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelich-
ting onder ‘Financiële instrumenten’.

Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie van OCW toegepaste korting op de rijksbij-
drage. Deze zogenoemde kaskorting betreft het deel van de rijksbijdrage dat pas in het volgende kalen-
derjaar wordt uitbetaald. Verder heeft het ministerie van OCW in 2009 en 2010 compensatie verleend
voor de invoering van de bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze compensatie wordt in
de periode 2011-2021 uitbetaald via de rijksbijdrage.

Werk in opdracht van derden
Het saldo van ‘Projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden’ leidt tot een vordering of een
schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op
een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening
‘Verlieslatende contracten’.
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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-beursgeno-
teerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-
methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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 bestemmingsreserves en de bestemmings-
fondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het
College van Bestuur of de faculteitsbesturen. Als een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organi-
satie is aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmings-
reserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, wordt dit deel aange-
merkt als bestemmingsfonds. Binnen de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds wordt
onderscheid aangebracht tussen publieke en private middelen.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogens-
waarde, zo veel mogelijk bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de universiteit.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, als sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het

verleden en
• waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt en
• het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting uitstroom van middelen nodig is.

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

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. De perso-
neelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante waarde
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 personeelslasten de
komende jaren.

Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het
aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.
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De universiteit is eigenaar van verschillende terreinen in Leiden en Oegstgeest en ontwikkelt diverse
percelen ten behoeve van verkoop of uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen worden bij
uitgifte in één keer geïnd en verantwoord onder de langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de loop-
tijd evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval van uitgifte in eeuwigdu-
rende erfpacht wordt de afkoopsom in één keer ten gunste van het resultaat geboekt en niet onder de
schulden verantwoord.

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

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

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

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

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen
ten opzichte van het fonds en de werknemers, als waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouw-
baar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan
de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers
en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen
als de universiteit de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot
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naar de universiteit zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De universiteit heeft een pensioenregeling die is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (hierna te noemen ABP) en die te karakteriseren is als zogeheten toegezegdpensioenregeling,
waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris
van de werknemer gedurende dit dienstverband. Aangezien het ABP een bedrijfstakpensioenfonds is dat
niet in staat is de voor een toegezegdpensioenregeling benodigde gegevens aan te leveren, wordt de 
regeling behandeld als een toegezegdebijdrageregeling. Hierbij worden de door de werkgever verschul-
digde pensioenpremies over het boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verantwoord. De per balans-
datum nog niet betaalde bijdragen worden als verplichtingen opgenomen.

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

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Deze bestaan uit verplichtingen die voortvloeien uit contracten veelal met een looptijd langer dan één
jaar zoals leasecontracten, huurcontracten, aangegane investeringsverplichtingen, terug te betalen
ontwikkelingskredieten en financiële instrumenten. Daarnaast heeft de universiteit ook rechten die
voortvloeien uit contracten zoals huurcontracten, detachering van personeel en intellectuele rechten.

Grondslagen baten en lasten

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

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
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. Met ingang van 2014 bestaat de basisbe-
kostiging uit twee categorieën met specifieke doelstellingen.

Voor zover middelen die als onderdeel van de basisbekostiging zijn toegekend met een specifieke doel-
stelling niet worden besteed, worden deze verwerkt als bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen.
Daarnaast kunnen middelen zijn toegekend als doelsubsidie. Deze categorie wordt verwerkt als weerge-
geven onder ‘Baten werk in opdracht van derden’.

Ook 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 uitge-
gaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het collegejaar zijn gespreid.
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Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek waar-
onder 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 1e geldstroom, worden ten gunste of ten
laste van de exploitatierekening gebracht in de periode van gereedkomen van (een afgerond deel van)
een project. Onder de werken voor derden worden tevens de opbrengsten van niet-wettelijke onderwijs-
activiteiten opgenomen.

Vooruit ontvangen financiering van 2e- en 3e-geldstroomprojecten wordt als overlopende passiva onder
de kortlopende schulden op de balans gepresenteerd. Voorgefinancierde lasten worden als overlopende
activa onder de vorderingen op de balans opgenomen. Overeengekomen toekomstige inspanningen ten
behoeve van onderzoeksprojecten worden aan de betreffende jaren toegerekend. Eventuele negatieve
resultaatverwachtingen van lopende onderzoeksprojecten worden in de exploitatie verwerkt op het
moment waarop deze verliezen inzichtelijk worden.

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 waarvan de Universiteit Leiden penvoerder is. De bedoelde bijdragen worden wel als bate
verantwoord wanneer sprake is van economisch voordeel en risico voor de Universiteit Leiden.

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

Legaten, giften en andere betalingen aan de universiteit om niet worden in het jaar van ontvangst verant-
woord als bate onder de post ‘Overige baten’.

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

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

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

Financieringskosten
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opgenomen die samenhangen met het aantrekken van
vreemd vermogen. Het effect van de rente-instrumenten wordt hierna mede verantwoord. Rente wordt
toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en
aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat
tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de staat van baten en
lasten wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

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

Presentatiewijzigingen in de jaarrekening 2014
In november 2014 heeft OCW een nieuwe brochure over de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs uitge-
bracht. In deze brochure zijn voorbeelden opgenomen voor de te hanteren modellen. Navolgend over-
zicht geeft aan welke tabellen zijn aangepast naar aanleiding van deze modellen. De vergelijkende cijfers
zijn eveneens aangepast aan de voorgeschreven formats.

Wijzigingen
• Materiële vaste activa: de afschrijvingen zijn gewijzigd in netto-afschrijvingen, waardoor de desinves-

teringen zichtbaar zijn geworden. Een tabel met de berekening van bruto/netto afschrijvingen is
toegevoegd.

• Overige lasten: accountantskosten en rente worden nu zichtbaar gepresenteerd; deze werden voorheen
gepresenteerd onder de overige lasten.

• Financiële baten en lasten: de classificatie bouwrente is vervallen conform het format RJO. Het effect
van de geactiveerde bouwrente wordt nu tekstueel toegelicht.

De specificatie van de ‘Baten werken voor derden’ in de geconsolideerde jaarrekening 2013 is gewijzigd.
Bij de consolidatie van de door het LUMC aangeleverde cijfers 2014 bleek dat de vergelijkende cijfers 2013

moesten worden aangepast. De baten 2013 van nationale overheden en KNAW zijn verhoogd met
M€ 18,1 respectievelijk M€ 0,6 verhoogd. De baten 2013 van NWO zijn verlaagd met M€ 12,5.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

1.1 Materiële vaste activa

(Bedragen in M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen Inventaris Gebouwen in Grond- Totaal

en terreinen en apparatuur uitvoering exploitatie

Stand per 1 januari 2014

Aanschafprijs t/m 2013 541,2 112,4 24,2 14,9 692,7

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen 357,7 87,9 0,0 0,9 446,4

Boekwaarde per 1 januari 2014 183,5 24,5 24,2 14,0 246,3

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 20,9 10,4 46,1 1,6 79,1

Desinvesteringen 7,7 4,0 2,0 0,0 13,7

Netto-afschrijving (excl. LUMC) 9,0 6,4 0,0 0,2 15,6

Saldo 4,2 0,0 44,1 1,4 49,8

Stand per 31 december 2014

Aanschafprijs t/m 2014 554,4 118,8 68,3 16,6 758,1

Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen 366,7 94,3 0,0 1,1 462,0

Boekwaarde per 31 december 2014 187,7 24,5 68,3 15,5 296,1

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven.

(Bedragen in M€) Gebouwen Inventaris Gebouwen in Grond- Totaal
en terreinen en apparatuur uitvoering exploitatie Afschrijving

Stand per 31 december 2014

Afschrijvingen (excl. LUMC) 16,7 9,9 0,0 0,2 26,8

Afschrijvingen desinvesteringen 7,7 3,5 0,0 0,0 11,2

Netto-afschrijving 9,0 6,4 0,0 0,2 15,6

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2014 is een bedrag van M€ 67,0 geïnvesteerd in gebouwen. M€ 46,1 is besteed aan de nieuwe Bèta
Campus, waarvan de uitvoering in 2013 is gestart. In 2014 is verder geïnvesteerd in de afronding van de
renovatie van het Van Steenisgebouw ten behoeve van de faculteit Archeologie.

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 313,9 (prijspeil 2014), de verzekerde waarde van de
gebouwen en inventaris bedraagt M€ 1.210 (ultimo 2014).
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Inventaris en apparatuur
In 2014 is voor M€ 10,4 geïnvesteerd inventaris en apparatuur. Het betreft hier voornamelijk investe-
ringen in diverse onderzoeksapparatuur.

Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht. In 2014 is daartoe M€ 1,7
geïnvesteerd in de Leeuwenhoek, Nieuw Rhijngeest Zuid en het Sterrewachtterrein. Deze kosten worden
geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De
ontvangsten zijn verantwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens gedurende de looptijd
van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere collecties. Deze academische erfgoed-
collecties zijn vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden jaarlijks aangevuld met
nieuwe aankopen en schenkingen. De universiteit beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleen-
collecties, waaronder die van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

De bijzondere collecties kunnen worden onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften
& archieven, oude drukken, prenten, tekeningen & iconografie, foto’s & fotografica, kaarten & atlassen
en Oosterse & Aziatische collecties. De waarde van de bijzondere collecties is niet opgenomen in de
balans omdat ze vanwege hun aard en functie niet vervangbaar zijn.

1.2 Financiële vaste activa

(Bedragen in M€) Mutaties 2014

Stand Mutaties Mutaties Resultaat Stand
31-12-2013 bij af 31-12-2014

Deelnemingen

Bio Generation Ventures BV 1,1 0,1 0,0 0,3 1,5

Biogeneration Capital Fund II CV 0,5 0,2 0,0 0,0 0,7

Innovation Quarter BV 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

In Ovo BV 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

ZoBio BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

To-BBB Holding BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Add2X Biosciences BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Totaal deelnemingen 2,1 0,5 0,0 0,3 2,9

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 6,6 0,7 0,0 0,0 7,3

1.2.3 Overige leningen u/g 8,2 0,7 0,0 0,0 8,9

1.2.4 Vooruitbetaalde BTW-nadeelcompensatie 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6

Totaal financiële vaste activa 16,9 7,6 0,0 0,3 24,7
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Deelnemingen
Conform afspraak heeft LEH BV in 2014 een storting van M€ 0,1 in Bio Generation Ventures BV verricht
en M€ 0,2 in Biogeneration Capital Fund CV. In 2014 heeft LEH BV verder M€ 0,2 geïnvesteerd in In
Ovo BV op grond van het Valorisation Grant Program.

Leningen aan verbonden partijen
In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stichting Biopartner voor de financiering van
een tweede incubatorgebouw voor in totaal M€ 1,8. De lening aan Biopartner is in 2013 verder verhoogd
met M€ 0,6. In 2013 is een hypothecaire lening verstrekt aan het Center for Human Drug Research
(CHDR) ten bedrage van M€ 2,4 in verband met de financiering van de nieuwbouw van het CHDR. In
2014 is een lening verstrekt aan de Stichting Bio Science Park Foundation voor de realisatie van de Bio
Tech Training Facility.

Overige leningen u/g
Het grootste deel van het onder de overige leningen gepresenteerde bedrag heeft betrekking op een
lening aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 2003 is bij de overdracht van de activa
en passiva van de faculteit Geneeskunde aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen activa en
passiva na een periode van 30 jaar wordt betaald aan de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een
rente van 4% in rekening gebracht.

Twee leningen zijn verstrekt in 2013 in verband met de afgesloten overeenkomst met Green College
Court, betreffende de huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen
lopen in de komende 10 jaar op naar M€ 20,0. In 2014 is de lening verhoogd met M€ 0,7 aanvullende
lening en rente. Aan het einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het bedrag door Green College
Court afgelost.

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de universiteit verstrekt in relatie tot
het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder de reik-
wijdte van de Regeling beleggen en belenen.

1.3 Voorraden

(Bedragen in M€) 2014 2013

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,7 0,8 

Totaal gebruiksgoederen 0,7 0,8

Onder de gebruiksgoederen vallen voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden alsook
onderdelen voor computers in de magazijnen van de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden.
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1.4 Vorderingen

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1.4.1 Debiteuren 9,6 10,7

1.4.2 Ministerie van OCW 9,4 11,0

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 0,5 0,2

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,8 0,4

1.4.4.2 Overige vorderingen 1,4 1,6

Totaal overige vorderingen 2,2 2,0

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 16,4 17,1

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,0 0,4

Totaal overlopende activa 16,3 17,5

1.4.7 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,1 0,1

Totaal vorderingen 38,0 41,3

Het saldo van de vorderingen is gedaald met M€ 3,3 naar M€ 38,0 (2013: M€ 41,3). De vordering op het
ministerie van OCW betreft de compensatie voor het mislopen van bekostiging als gevolg van de invoe-
ring van de bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze vordering neemt jaarlijks af
vanwege aflossing door het ministerie van OCW en bedraagt ultimo 2014 M€ 9,4. De navolgende tabel
geeft het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid weer.

(Bedragen in M€) 2014 2013

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1 januari 0,1 0,0

Onttrekking 0,0 0,0

Dotaties 0,0 0,1

Stand per 31 december 0,1 0,1

1.5 Effecten

(Bedragen in M€) Mutaties 2014

Stand Aankopen Verkopen Koers- Stand
31-12-2013 verschillen 31-12-2014

1.5.1 Obligaties 11,2 1,6 1,2 0,6 12,2

1.5.2 Aandelen 6,4 4,6 5,2 0,9 6,7

Totale effecten 17,6 6,2 6,4 1,5 18,9 
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1.6 Liquide middelen

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1.6.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.6.2 Banken 37,4 27,0

1.6.3 Deposito’s 90,0 127,0

Totaal liquide middelen 127,5 154,1

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2014 M€ 127,5. Deze zijn geheel ter
vrije beschikking van de universiteit. De afname van het saldo ten opzichte van 2013 laat zich onder meer
verklaren door de investeringen in de nieuwe Bèta Campus en het Van Steenisgebouw ten behoeve van
de faculteit Archeologie.

De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij de BNG afgesloten kredietfaciliteit van
M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening van
M€ 30,0 opgenomen. Ultimo 2014 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG
M€ 70,0.

2.1 Groepsvermogen

(Bedragen in M€) Stand Resultaat Overige Stand
31-12-2013 mutaties 31-12-2014

2.1.1 Algemene reserve 150,7 30,5 0,0 181,2

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 6,0 1,5 0,0 7,5

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 0,4 0,5 0,0 0,9

2.1.2.3 Profilering en zwaartepuntvorming 2,1 -1,0 0,0 1,1

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 8,5 1,0 0,1 9,5

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat)

2.1.3.1 Stichting Praesidium Libertatis I 18,3 1,2 0,1 19,6

Totaal bestemmingsfonds (privaat) 18,3 1,2 0,1 19,6

2.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,0 0,0 0,3

Totaal groepsvermogen 177,8 32,7 0,1 210,6  

Het groepsvermogen neemt door het positieve resultaat van M€ 32,7 toe tot een bedrag van M€ 210,6.
Het groepsvermogen is opgebouwd uit:
• De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en haar dochters alsook de faculteiten zijn

begrepen. De algemene reserve is in 2014 door het positieve resultaat en de bestemming daarvan
toegenomen met M€ 30,5.

• Een drietal bestemmingsreserves (publiek) voor de tot en met het boekjaar door het College van
Bestuur gereserveerde en toegekende middelen voor de profileringsgebieden, onderwijsintensivering
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en profilering en zwaartepuntvorming, voor zover deze nog niet besteed zijn. Aan deze reserves wordt
M€ 1,0 toegevoegd. Deze middelen worden in volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet.

• Een bestemmingsfonds (privaat) waarin het eigen vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis I
(voorheen Beheerstichting Fondsen) is opgenomen. Gezien de herkomst (deze middelen zijn afkom-
stig uit erfstellingen en legaten) worden deze middelen als privaat gepresenteerd. Aan dit bestem-
mingsfonds wordt M€ 1,2 toegevoegd door het positieve resultaat van de Stichting Praesidium Liber-
tatis I, waardoor het bestemmingsfonds ultimo 2014 een bedrag van M€ 19,6 bevat.

• Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden verkocht belang van 33% in een deelneming
van LEH BV wordt weergegeven (M€ 0,3).
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2.2 Voorzieningen

(Bedragen in M€) Mutaties 2014 Verdeling saldi 

Stand Dotaties Onttrek- Vrijval Stand
31-12-2013 kingen 31-12-2014 < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen 8,5 3,1 2,7 1,5 7,5 3,3 4,3

2.2.1.2 Voorziening Pemba 0,4 0,4 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen 1,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.5 Reorganisatie FWN 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.6 Reorganisatie IBL 1,7 0,0 0,2 0,2 1,2 0,4 0,8

2.2.1.7 Reorganisatie CML 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1

2.2.1.8 Reorganisatie FGW 1,7 0,0 0,3 0,0 1,4 0,3 1,1

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1

2.2.1.10 Reorganisatie UB 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

2.2.1.11 Reorganisatie Uitstroombeleid 0,2 0,5 0,1 0,0 0,6 0,2 0,4

2.2.1.12 Reorganisatie FGW LIRS 2,6 0,0 0,2 1,5 0,9 0,1 0,8

2.2.1.13 Reorganisatie UBL 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2

2.2.1.14 Reorganisatie LACDR 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2

2.2.1.15 Reorganisatie LAK-theater 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,5

2.2.1.16 Opheffen instituten Turkije 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3

2.2.1.17 Opheffen instituten Levant 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Totaal personeelsvoorzieningen 19,4 4,1 4,5 3,3 15,7 5,2 10,5

2.2.2 Verlieslatende contracten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering 12,9 0,0 0,5 0,0 12,4 0,8 11,6

2.2.3.2 Samenwerkingsverbanden 2,7 0,0 0,0 0,1 2,6 0,1 2,5

Totaal overige voorzieningen 15,6 0,0 0,5 0,1 15,0 0,9 14,1

Totaal voorzieningen 35,0 4,1 5,0 3,4 30,7 6,1 24,6  

De voorzieningen zijn met M€ 4,3 afgenomen naar een bedrag van M€ 30,7. In 2014 zijn geen nieuwe
voorzieningen getroffen.
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Personele voorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtingen voor de in de komende jaren door de
Universiteit Leiden te betalen wachtgelden. Met verwijzing naar artikel 72a van de WW zijn overheids-
werkgevers wettelijk verantwoordelijk voor reïntegratie van werkloze ex-medewerkers. Het beleid van de
Universiteit Leiden omvat begeleiding van de medewerkers indien beëindiging van de aanstelling aan de
orde komt. Deze begeleiding betreft voorlichting over de rechten en plichten tijdens een (boven)wette-
lijke werkloosheidsuitkering, loopbaanadvies en het aanbieden van mogelijke outplacement-trajecten
met als doel het uitgangspunt werk-naar-werk te optimaliseren. Van de door de uitvoeringsinstellingen
berekende maximale verplichting bij het totale bestand aan bestaande deelnemers aan de wachtgeldrege-
ling, is op basis van de jaarlijkse vrijval geschat welk percentage daadwerkelijk zal worden uitbetaald. In
2014 heeft een vrijval plaatsgevonden van M€ 1,4 op ultimo 2014 geraamde verplichtingen. Voor de
toekomstige uitkering van nieuwe instroom in het wachtgeld is een dotatie van M€ 3,1 gepleegd. Per
saldo is de voorziening met M€ 1,0 afgenomen.

Voorziening Pemba
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste vier jaar van arbeidsongeschiktheid van
personeel. In 2014 heeft per saldo een dotatie van M€ 0,2 plaatsgevonden als gevolg van een netto-
instroom in de voorziening. De uitkeringen bedroegen in deze periode M€ 0,1.

Jubileumgratificaties
Deze voorziening omvat de contante waarde van toekomstige jubileumgratificaties van het personeelsbe-
stand ultimo 2014.

Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren (RGUS)
Van de medewerkers die gebruik maken van de seniorenregeling RGUS (waar tot eind 2004 een beroep
op kon worden gedaan) is vastgesteld wat de kosten van de afkoopsom en de 5% aanvulling zullen zijn
bij gebruikmaking van de FPU: RGUS-deelnemers hebben zich verplicht van de FPU gebruik te maken,
afhankelijk van het geboortejaar: met 61 jaren en twee maanden of 62 jaren en drie maanden. In 2014 is
M€ 0,1 aan de voorziening onttrokken voor het afkopen van pensioenverplichtingen en het uitkeren van
aanvullingen. Er zijn ultimo 2014 geen medewerkers meer die op deze regeling aanspraak kunnen maken.
Het resterend deel is vrijgevallen ten behoeve van de exploitatie.

Reorganisatie faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
De voorziening is getroffen in verband met in 2002 en 2003 doorgevoerde reorganisaties. De voorziening
wordt ingezet voor de dekking van de kosten wegens afkoopsommen in verband met pensioenbreuk,
kosten wegens de aanvulling FPU en salarisbetalingen.

Reorganisatie Instituut Biologie Leiden
In 2008 heeft de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen besloten een reorganisatie door te voeren
bij het Instituut Biologie Leiden. De reorganisatie had als doel de kosten in overeenstemming te brengen
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met de door het instituut gegenereerde inkomsten uit de 1e, 2e en 3e geldstroom. Deze voorziening is
getroffen voor de beoogde uitstroom van medewerkers. In 2014 is een bedrag van M€ 0,4 aan de voor-
ziening onttrokken.

Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is ingebed als instituut in de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen. De reorganisatie 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 Geesteswetenschappen. In 2014 is
M€ 0,3 onttrokken aan de voorziening.

Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Kunsten
De faculteit is in 2009 opgeheven; de activiteiten op het gebied der kunsten zijn ondergebracht in een
instituut van de faculteit Geesteswetenschappen. Hierbij werd de inhoudelijke taakstelling van het insti-
tuut beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reorganisatie was de financiering van de activiteiten
van de nieuwe organisatie in overeenstemming te brengen met de gewijzigde taakstelling.

Reorganisatie Universiteitsbibliotheek
In 2007 werd een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteitsbibliotheek werd omgevormd van een
intern naar een extern gerichte dienst die relevante diensten levert ter ondersteuning van onderwijs en
onderzoek. De organisatie van de Universiteitsbibliotheek diende optimaal geschikt gemaakt te worden
om haar faciliterende rol adequaat te kunnen vervullen.

Uitstroombeleid Faculteit der Letteren
In 2004 is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Letteren, waarbij de formatie met gebruikma-
king van de bestaande uitstroomregeling werd teruggebracht naar het gewenste niveau. In 2014 is M€ 0,2
aan deze voorziening onttrokken en M€ 0,5 gedoteerd.

Reorganisatie Leiden Instituut voor Religiestudies
In 2013 werd besloten tot het opheffen van het Leiden Instituut voor Religiestudies (LIRS). Voor de sala-
rissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van de medewerkers is in 2013 een voorziening getroffen
van M€ 2,6. Vanaf februari 2014 heeft de uitvoering van de reorganisatie plaatsgevonden. Een groot deel
van de medewerkers heeft inmiddels een nieuwe werkplek gevonden waardoor de wachtgeldlasten
beperkt zijn gebleven en een deel van de reorganisatievoorziening LIRS kon vrijvallen.
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Reorganisatie universiteitsbibliotheken
Tot centralisatie van de bibliotheekfunctie van de Universiteit Leiden is besloten in 2008. Dit leidde tot
het ontstaan van een nieuwe eenheid Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In vervolg hierop is in
2010 bij UBL een reorganisatie uitgevoerd. Aan de voorziening is in 2014 M€ 0,1 onttrokken.

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 getroffen van M€ 0,4. Hiervan is ultimo 2014 M€ 0,1 vrijgevallen.

Reorganisatie LAK-theater
In 2011 werd besloten tot een reorganisatie van het LAK-theater, samenhangend met het besluit een deel
van de taken van het theater op te heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van
de medewerkers werd in 2011 een voorziening getroffen van M€ 1,5. Aan de voorziening is in 2014 M€
0,2 onttrokken.

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 (LACDR) tot gebieden die behoren tot
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede in relatie tot de negatieve resultaten van het insti-
tuut in voorgaande jaren. Aan de voorziening is in 2014 M€ 0,1 onttrokken.

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 Jordanië). In 2014 is M€ 0,1 aan de voorziening onttrokken en M€ 0,1 vrijge-
vallen.

Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking op verliezen op lopende 2e- en 3e-geldstroomprojecten waarvan
duidelijk is dat sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. Aangezien verliezen op projecten meteen ten
laste van de exploitatie worden gebracht, is deze voorziening nihil.

Overige voorzieningen

Asbestverwijdering
In 2009 en 2012 zijn voorzieningen getroffen voor het verwijderen van asbest in het Pieter de la Court-
gebouw en in gebouwen die in de komende jaren gesloopt worden. In 2014 is een bedrag van M€ 0,5 aan
de voorziening onttrokken.
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Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financiële nadelen voor de Universiteit Leiden
die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden.

2.3 Langlopende schulden

(Bedragen in M€) Mutaties 2014

Stand Aangegane Aflossingen Stand Resterende Resterende Rente-
31-12-2013 leningen en vrijval 31-12-2014 looptijd looptijd percentage

> 1 jaar > 5 jaar 

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

2.3.2 Renteswap 5,4 1,7 0,0 7,1 7,1 7,1 4,647%

2.3.3 Erfpachten 26,4 2,1 0,3 28,2 27,9 26,7

Totaal langlopende schulden 61,8 3,8 0,3 65,3 65,0 63,8

Op grond van de voorgenomen investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsont-
wikkeling is in 2007 langlopende externe financiering aangetrokken. De BNG heeft een kredietfaciliteit
beschikbaar gesteld van M€ 100,0. Hiervan is in 2007 M€ 30,0 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 verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabili-
teitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van 20% (enkelvoudig). Ultimo 2014 bedroeg de solvabili-
teitsratio enkelvoudig 39,3% (2013: 34,8%).

Voor een volgend deel van dit krediet (M€ 22,5) is het renterisico afgedekt middels de aankoop van een
renteswap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober 2009 tot en met oktober 2029 de variabele rente op
het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfacili-
teit is in het verleden tijdelijk gebruik gemaakt, maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment
niet nodig. Gegeven de omvang van de huidige liquide middelen en onzekerheid over de toekomstige
omvang van de rijksbijdrage 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 markt-
waarde (M€ 7,1 negatief).

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest en zet zich actief in om
hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de Universiteit Leiden en het
LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereen-
komsten kennen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens. Dit
bedrag valt gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€ 0,3 in 2014).

      [ 124 ]

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

14



2.4 Kortlopende schulden

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

2.4.1 Vooruit gefactureerde en ontvangen termijnen OHW 82,5 88,9

2.4.2 Crediteuren 20,2 25,2

2.4.3 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.3.1 Loonheffing 9,2 9,8

2.4.3.2 Omzetbelasting -1,1 -0,3

2.4.3.3 Premies sociale verzekeringen 2,6 1,6

Totaal belastingen/premies sociale verzekeringen 10,7 11,1

2.4.4 Schulden pensioenen 3,1 3,4

2.4.5 Overlopende passiva

2.4.5.1 Vooruit ontvangen collegegelden 17,9 16,7

2.4.5.2 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 2,9 3,2

2.4.5.3 Vooruit ontvangen subsidies OCW 2,9 2,5

2.4.5.4 Vakantiegeld en -dagen 20,2 20,7

2.4.5.5 Accountants- en administratiekosten 0,0 0,0

2.4.5.6 Rente 0,6 0,8

2.4.5.7 Overige posten 38,3 29,9

Totaal overlopende passiva 82,8 73,8

Totaal kortlopende schulden 199,3 202,4

De kortlopende schulden zijn afgenomen met M€ 3,1. Het merendeel van deze schulden heeft een loop-
tijd korter dan één jaar.

De post ‘Vooruit ontvangen termijnen’ heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in
uitvoering, waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd.

Circa M€ 1,0 van de vooruit ontvangen subsidies van het ministerie van OCW is bestemd voor activi-
teiten die doorlopen in 2015.

De toename van de overige posten bestaat voornamelijk uit de van de gemeente Den Haag ontvangen
subsidie voor de investering in het Wijnhavencomplex in Den Haag.
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Model G. Verantwoording subsidies

Subsidies zonder verrekenclausule

(Bedragen in M€) Toewijzing Bedrag Kosten Prestatie

Kenmerk Datum toewijzing t/m afgerond?
verslagjaar Ja/Nee

Omschrijving

Project digitalisering Caribische OND/ODB-2014/40505U 10-12-14 0,194 0,000 Nee
collecties

Totaal 0,194 0,000

Subsidies met verrekenclausule aflopend per ultimo verslagjaar

(Bedragen in M€) Toewijzing Bedrag Ontvangen Totale Te

Kenmerk Datum toewijzing t/m kosten verrekenen
verslagjaar ultimo

Omschrijving verslagjaar

Universe Awareness Programma BVH/BHO-2007- 123103M 24-09-07 0,375 0,375 0,375 0,000

Excellentie voor de klas OND/ODB-10-47830M 18-06-10 0,525 0,525 0,489 0,036

Sirius, Groeien in leiderschap OND/ODB-10/90846U 18-11-10 0,774 0,619 0,774 -0,155

Siriusprogramma OND/ODB-09/69856M 31-07-09 3,838 3,838 3,815 0,023

Totaal 5,512 5,357 5,453 -0,096
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Subsidies met verrekenclausule doorlopend in een volgend verslagjaar

(Bedragen in M€) Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale Saldo

toewijzing 1-1-2014 in in kosten nog teKenmerk Datum
verslagjaar verslagjaar 31-12-2014 besteden

Omschrijving 31-12-2014

Islamitische theologie BVH/BHO-2006/
1116680M 07-07-06 2,360 1,000 0,000 0,100 1,460 0,900

BVH/BHO-2007/47296U 20-04-07

Cherpa HO&S/BL/54269 25-09-08 0,720 0,095 0,000 0,024 0,649 0,071

HO&S/BL/240487 01-11-10

HO&S/CVB/324601 31-08-11

ISIS OND/ODB-20/47882U 17-06-10 3,000 0,391 0,600 0,557 2,266 0,434

Meer academici voor de klas OND/ODB-12/76642U 14-12-12 0,286 0,269 0,000 0,000 0,017 0,269

Omgaan met verschillen OND/ODB-13/14406U 18-04-13 0,300 0,113 0,100 0,097 0,134 0,116

Professionele 
leergemeenschappen: 
Jonge spoorzoekers
(PLG 2013-16) MUO/2013/54365U 02-12-13 0,200 0,000 0,100 0,038 0,038 0,062

Professionele 
leergemeenschappen: 
differentiatie en opbrengst-
gericht werken bij Engels 
op TTO-scholen
(PLG 2013-13) MUO/2013/54374U 03-12-13 0,200 0,000 0,100 0,025 0,025 0,075

Begeleiding startende
leraren MUO/2013/62505M 19-12-13 1,600 0,460 0,826 0,270 0,270 1,016

Totaal 8,666 2,328 1,726 1,111 4,859 2,943

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 overeenge-
komen tarief.

• De Universiteit Leiden is diverse (licentie)overeenkomsten aangegaan voor het gebruik van auteurs-
rechtelijk beschermd materiaal. Daarnaast heeft de universiteit (software)licenties in bruikleen
gegeven aan derden.

• De Universiteit Leiden is diverse dienstverleningscontracten aangegaan waarbij capaciteit ter beschik-
king wordt gesteld aan de universiteit.

• De Universiteit Leiden is huurcontracten aangegaan met derden, voornamelijk ten behoeve van huis-
vesting van buitenlandse studenten.

• Er zijn meerjarige leveringsovereenkomsten afgesloten met RWE, Electrabel-Suez en Essent voor de
levering van gas en elektriciteit. 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 20 jaar
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onderwijsruimte evenals studentenkamers. Aangezien de universiteit niet voornemens is het gebouw
te kopen na 20 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 voldaan 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 BNG als financier heeft gesteld aan de
investeerder, een overeenkomst aangegaan waarbij de universiteit twee achtergestelde leningen (oplo-
pend 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 2014 een bedrag van
M€ 38,0).

• In 2006 ging LEH BV de verplichting aan om M€ 2,0 te storten in de deelneming Bio Generation
Ventures BV. Hiervan is ultimo 2014 M€ 1,7 gestort. Per 31 december 2014 resteert nog een stortings-
plicht van M€ 0,3. In 2011 is de verplichting aangegaan om M€ 1,0 te storten in de deelneming
BioGeneration Capital Fund II CV. Hiervan is ultimo 2014 M€ 0,6 gestort; een stortingsplicht van
M€ 0,4 resteert.

• De Universiteit Leiden voert diverse meerjarige projecten uit gefinancierd door subsidiegevers.
Daarbij is regelmatig sprake van een eigen bijdrage door de universiteit, de zogenoemde matching.
Deze matching wordt voldaan vanuit de onderzoeksmiddelen in de rijksbijdrage van OCW (1e geld-
stroom) en wordt ten laste gebracht van het jaar waarin de Universiteit Leiden de betreffende presta-
ties levert. De toekomstige matchingsverplichtingen worden daarom niet als verplichting opgenomen
in de balans van de universiteit.

• In 2013 is een huurovereenkomst aangegaan waarmee vanaf 2016 voor 20 jaar kantoor- en onderwijs-
ruimte wordt gehuurd in het Wijnhavencomplex te Den Haag.

• In 2014 is de Universiteit Leiden penvoerder geworden voor het Zwaartekracht/ICI-programma. De
komende jaren ontvangt de Universiteit Leiden nog M€ 12,0 waarvan op dit moment al ongeveer
M€ 10,0 is bestemd voor derden.

• Het College van Bestuur heeft in 2014 besloten om in het kader van het Valorisation Grant Program
M€ 2,0 te investeren in startende ondernemingen die voortvloeien uit activiteiten binnen de universi-
teit. LEH BV financiert deze investeringen. In 2014 is een eerste investering van M€ 0,2 gedaan in In
Ovo BV In 2015 en volgende jaren wordt de resterende M€ 1,8 geïnvesteerd.

• Eind 2014 is een bod gedaan op de aandelen van ProSensa BV. LEH BV bezit een aandelenbelang in
dit bedrijf. Begin 2015 is het bod geaccepteerd en heeft LEH BV een bedrag van M€ 4,2 ontvangen.
Dit bedrag wordt in het resultaat 2015 van LEH BV verantwoord.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen OCW

(Bedragen in M€) 2014 2013

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 379,6 355,4

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 2,3 3,3

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 0,0 0,2

Totaal Overige subsidies OCW 2,3 3,5

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 71,6 67,4

Totaal rijksbijdragen 310,3 291,5

De rijksbijdrage en overige subsidies van OCW bedroegen in 2014 na aftrek van de rijksbijdrage voor de
academische werkplaatsfunctie van het LUMC M€ 310,3. De groei van de rijksbijdrage wordt voorname-
lijk verklaard door de toename van het aantal studenten en enkele toekenningen van geoormerkte subsi-
dies (Zwaartekracht, Duurzame Geesteswetenschappen).

3.2 Collegegelden

(Bedragen in M€) 2014 2013

3.2.1 Wettelijke collegegelden 40,1 35,0

3.1.2 Instellingscollegegelden EER3 7,1 6,2

3.1.2.1 Instellingscollegegelden niet-EER 4,1 3,2

Totaal collegegelden 51,3 44,4 

De groei van baten uit collegegelden met M€ 6,9 is het gevolg van de toename van het aantal inge-
schreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt.
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3 Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.



3.3 Baten werk voor derden

(Bedragen in M€) 2014 2013

3.3.1 Contractonderwijs 7,7 7,4

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties4 32,2 25,2

3.3.2.2 Nationale overheden 15,0 18,1

3.3.2.3 NWO (incl. ZonMw) 49,4 57,0

3.3.2.4 KNAW 1,0 1,2

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 36,0 30,9

3.3.2.6 Bedrijven 22,8 22,7

Totaal contractonderzoek 156,4 155,1

Totaal baten werk in opdracht van derden 164,1 162,5

Onder baten werk in opdracht van derden zijn opbrengsten uit de 2e en 3e geldstroom verantwoord. Deze
baten laten een stijging zien van M€ 1,6 ten opzichte van 2013. De stijging van de baten ‘Nationale over-
heden’ en de daling van de baten ‘NWO’ wordt voor een groot verklaard door een wijziging in presen-
tatie van de desbetreffende baten door het LUMC.

3.4 Overige baten

(Bedragen in M€) 2014 2013

3.4.1 Verhuur 9,5 8,4

3.4.2 Detachering personeel 1,8 1,8

3.4.3 Schenking en sponsoring 1,3 2,4

3.4.4 Overige 20,1 16,9

Totaal overige baten 32,7 29,5

De stijging van de overige baten bedraagt ten opzichte van 2013 M€ 3,3. Deze wordt voornamelijk
veroorzaakt door de toename van verhuurbaten en de overige baten. Onder de post ‘Overige’ vallen
onder meer opbrengsten uit:
• lidmaatschaps- en entreegelden (waaronder sportkaarten en toegang Hortus botanicus): M€ 2,9;
• cateringopbrengsten: M€ 4,2;
• octrooien en licenties: M€ 0,7;
• subsidies: M€ 4,9;
• terugontvangen BTW: M€ 2,8.
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4 Waaronder de EU en de ERC (European Research Council).



4.1 Personele lasten

(Bedragen in M€) 2014 2013

4.1.1 Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 268,6 251,8

4.1.1.2 Sociale lasten 17,7 15,3

4.1.1.3 Pensioenpremies 36,6 36,1

Totaal lonen, salarissen en sociale lasten 322,9 303,2

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 0,5 3,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 22,8 26,4

4.1.2.3 Overige personele lasten 8,4 9,7

Totaal overige personele lasten 31,7 39,6

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,3 1,6

Totaal personele lasten 353,3 341,2

De personele lasten zijn in 2014 met M€ 12,1 toegenomen naar M€ 353,3. Deze stijging wordt voorname-
lijk veroorzaakt door een stijging van het aantal medewerkers. De afname van de overige personeels-
lasten met M€ 2,3 wordt voor een groot deel verklaard door de toename van de schuld vakantiedagen in
2013.

Bezetting ultimo 2014

(Aantallen in fte) 31-12-2014 31-12-2013

Wetenschappelijk personeel 3.408,4 3.278,2

Ondersteunend & Beheerspersoneel 1.994,6 1.865,6

Totaal personeel 5.403,0 5.143,8

Bovenstaande bezetting betreft het personeel in dienst van de Universiteit Leiden ultimo 2014, inclusief
onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het LUMC. De bezetting is gestegen met 5% (259,7 fte) ten
opzichte van 2013.

Bezetting ultimo 2014, exclusief LUMC

(Aantallen in fte) 31-12-2014 31-12-2013

Wetenschappelijk personeel 2.076,5 1.938,0

Ondersteunend & Beheerspersoneel 1.761,4 1.635,1

Totaal personeel 3.838,0 3.573,1

In deze tabel is het personeel in dienst van de Universiteit Leiden weergegeven exclusief de bezetting van
het LUMC. In 2014 is de bezetting gestegen met 264,1 fte (7,4%) ten opzichte van 2013.
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Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel genoemd in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
(zie pagina 155) betreft de fte’s werkzaam bij LEH BV en de 100%-deelnemingen.

Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Wet Normering Topinkomens is het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden
van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en van voormalige topfunctionarissen te vermelden.

De navolgende tabel geeft het bedrag weer van de bezoldigingen die de bestuurders in 2014 hebben
ontvangen, volgens de definitie die is voorgeschreven in de WNT.

De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties, andere prestatie-afhankelijke beloningen of
belastbare onkostenvergoedingen.

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle interim bestuurders
Gedurende 2014 zijn geen interim bestuurders aangesteld.
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5 Data dienstverband gedurende 2014.
6 Werkgeversdeel pensioenpremie.
7 P.F. van der Heijden is na zijn voorzitterschap werkzaam geweest als hoogleraar bij de Universiteit Leiden. Op grond van de

geldende regelgeving is zijn beloning over 2014 opgenomen in deze tabel. 

(Bedragen in €)

Naam, functie(s) Voorzitters-
clausule van
toepassing

Dienstverband5 Omvang
dienstver-
band in fte

Beloning
2014 

Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
vergoe-
dingen

Voorzie-
ningen
beloning
betaalbaar
op termijn6

Uitkering
wegens
beëindi-
ging van
dienstver-
bandAanvang Einde

College van Bestuur

C.J.J.M. Stolker, voor-
zitter en rector magni-
ficus

Nee 9-2-2013 1,0 174.548 0 30.410 0

H.W. te Beest, lid en
vicevoorzitter

Nee 1-9-2005 1,0 171.227 0 29.798 0

S.E. Buitendijk, lid en
vicerector magnificus

Nee 1-9-2011 1,0 167.706 0 28.982 0

Voormalig College van Bestuur

P.F. van der Heijden,
oud-voorzitter en
rector magnificus7

Nee 1-2-2007 9-2-2013 0,8 69.804 0 11.125 0

Totaal bezoldiging 583.284 100.315



Vermelding alle toezichthouders

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

Vermelding gegevens over voorgaand boekjaar
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8 Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij de universiteit maar ontvangen een vergoeding.
9 De voorzitter, A.H.E.M. Wellink, heeft afgezien van een vergoeding voor zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht.
10 Kosten vertrekregeling (waarbij aanspraak op WW/BWNU is vervallen) op grond van oude afspraak die niet eerder kon worden

uitgevoerd; het huidige beleid maakt dit soort afspraken niet meer mogelijk.

(Bedragen in €)

Naam, functie Dienstverband8 Beloning 2014 Belastbare
vaste en varia-
bele onkosten-
vergoedingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

Uitkering
wegens beëin-
diging van
dienstverbandAanvang Einde

Raad van Toezicht

A.H.E.M. Wellink, voorzitter 1-5-2008 09

C.J.M. Schuyt, lid 16-7-2010 1-7-2014 4.538

M. Sijmons, lid 1-7-2008 9.076

W. van Saarloos, lid 16-7-2014 4.172

E.E.A.M. van Welie, lid 1-7-2013 9.076

C.M.L. Hijmans van den Bergh,
lid

1-12-2013 9.832

Totaal beloning 36.694

(Bedragen in €)

Functie Dienstverband Omvang
dienstver-
band in fte

Beloning 2014 Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
vergoe-
dingen

Voorzie-
ningen
beloning
betaalbaar
op termijn

Uitkering
wegens
beëindi-
ging van
dienstver-
band

Motivatie
overschrij-
ding van
de norm

Aanvang Einde

Universitair hoofd-
docent

1-9-1985 6-9-2014 0,8 53.798 7.497 220.000 Eenmalige
vertrek-
regeling10

Totaal beloning 53.798 7.497 220.000

(Bedragen in €)

Functie Dienstverband Omvang
dienstver-
band in fte

Beloning 2013 Belastbare
vaste en
variabele
onkosten-
vergoe-
dingen

Voorzie-
ningen
beloning
betaalbaar
op termijn

Uitkering
wegens
beëindiging
van dienst-
verband

Aanvang Einde

Universitair hoofddocent 1-9-1985 31-12-2013 0,8 66.936 11.376

Totaal beloning 66.936 11.376
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11 De representatiekosten bestaan grotendeels uit vaste onkostenvergoedingen.
12 De overige kosten zijn inclusief kosten voor mobiele telefonie.

Declaraties bestuurders
In onderstaande tabel worden de declaraties weergegeven die het College van Bestuur heeft gedeclareerd,
in overeenstemming met het voorgeschreven format. Onder declaraties worden verstaan ‘vergoedingen
voor gemaakte kosten of geleverde diensten’ die door de individuele bestuurders zelf zijn gedeclareerd bij
de instelling.

(Bedragen in €) C.J.J.M. Stolker H.W. te Beest S.E. Buitendijk Totaal

Representatiekosten 1.037 83 620 1.740

Reiskosten binnenland 368 1.423 1.076 2.867

Reiskosten buitenland 1.339 596 1.241 3.176

Overige kosten 208 0 0 208

Totaal declaraties 2.952 2.102 2.937 7.991

In het kader van de transparantie wordt in de volgende tabel een overzicht gepresenteerd van alle kosten
die zijn gemaakt ten behoeve van de leden van het College van Bestuur, niet zijnde bezoldiging. Belang-
rijk onderdeel van deze kosten zijn reis- en verblijfskosten in binnen- en buitenland, representatiekosten,
kosten voor persoonlijke diensten en kosten voor persoonlijk ter beschikking gestelde faciliteiten zoals
telefoonkosten en ict-voorzieningen. Verzamelfacturen zijn in het overzicht naar rato toebedeeld aan
individuele bestuursleden.

(Bedragen in €) C.J.J.M. Stolker H.W. te Beest S.E. Buitendijk Totaal

Representatiekosten11 3.605 2.634 3.155 9.394

Reiskosten binnenland 4.337 15.791 7.415 27.543

Reiskosten buitenland 20.006 3.259 12.381 35.646

Overige kosten12 3.634 3.139 5.625 12.398

Totaal kosten 31.582 24.823 28.576 84.981

4.2 Afschrijvingen

(Bedragen in M€) 2014 2013

4.2.1 Gebouwen 20,3 17,8

4.2.2 Inventaris en apparatuur 9,9 18,1

4.2.3 Gebouwen in uitvoering 0,0 0,0

4.2.4 Grondexploitatie 0,2 0,1

Totaal afschrijvingen 30,4 36,0

De daling van de afschrijving ‘Inventaris en apparatuur’ wordt veroorzaakt door de aanschaf en afschrij-
ving in één keer van door NWO gefinancierde onderzoeksapparatuur in 2013.
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4.3 Huisvestingslasten

(Bedragen in M€) 2014 2013

4.3.1 Huur 11,7 8,6

4.3.2 Verzekeringen 1,1 0,8

4.3.3 Onderhoud 9,7 9,7

4.3.4 Energie en water 6,6 7,7

4.3.5 Schoonmaakkosten 5,4 6,4

4.3.6 Heffingen 2,0 2,8

4.3.7 Overige voorzieningen 0,0 1,9

4.3.8 Overige 0,0 0,1

Totaal huisvestingslasten 36,5 38,0

De huisvestingslasten zijn gedaald met M€ 1,5 naar M€ 36,5.

4.4 Overige lasten

(Bedragen in M€) 2014 2013 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4.4.4.1 Bureaukosten 10,8 11,2

4.4.4.2 Accountantskosten 0,3 0,2

Totaal administratie- en beheerslasten 11,1 11,4

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 12,9 11,9

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0,6 -0,1

4.4.4 Overige lasten

4.4.4.1 Reis- en verblijfskosten 9,7 8,6

4.4.4.2 Telefoon-, porti- en vrachtkosten 1,5 2,0

4.4.4.3 Collectievorming 4,6 4,1

4.4.4.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 7,8 8,1

4.4.4.5 Publiciteit en voorlichting 3,1 2,7

4.4.4.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,4 1,2

4.4.4.7 Werkzaamheden door derden 22,2 20,0

4.4.4.8 Representatie 3,0 3,2

4.4.4.9 Catering 1,8 1,8

4.4.4.10 Advieskosten 0,4 0,6

4.4.4.11 Subsidies 16,3 15,0

4.4.4.12 Diversen 8,9 6,5

Subtotaal overige lasten 80,7 73,8

Totaal overige lasten 105,3 97,0
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De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de in de rijksbijdrage opgenomen en door
OCW geoormerkte middelen ten behoeve van het LUMC, Afrika Studie Centrum en het Nederlands
Instituut voor het Nabije Oosten, alsmede bijdragen aan andere kennisinstellingen voor deelname in
gezamenlijk onderzoek en gebruik van faciliteiten. De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs
omzet van het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB, M€ 1,9), beurzen of deelname in beursprogramma’s
(M€ 3,5), kostprijs van de omzet van het Ict Shared Service Centre (ISSC, M€ 1,5) en vergoedingen aan
fellows (M€ 0,3).

5 Financiële baten en lasten

(Bedragen in M€) 2014 2013

5.1 Rentebaten 1,5 2,0

5.2 Waardeverandering effecten 1,8 0,6

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,0 0,3

5.4 Af: Rentelasten 2,5 0,5

Totaal financiële baten en lasten 0,8 2,4

Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald met M€ 1,6 ten opzichte van 2013. Met ingang van
2011 wordt de interest rate swap gewaardeerd tegen de grondslag kostprijs of lagere marktwaarde. In 2014

is de marktwaarde van de swap gedaald van M€ 5,4 negatief naar M€ 7,1 negatief. Dit vertegenwoordigt
een verlies van M€ 1,7. De rentelasten zijn gecorrigeerd met de geactiveerde bouwrente van M€ 2,2 (in
2013 M€ 1,0). De feitelijke rentelasten over 2014 zijn M€ 2,5 (in 2013 M€ 2,6).



Enkelvoudige Jaarrekening

Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 296,0 246,3

1.2 Financiële vaste activa 36,6 28,5

Totaal vaste activa 332,6 274,8

Vlottende activa

1.3 Voorraden 0,7 0,8

1.4 Vorderingen 37,1 40,2

1.5 Effecten 0,0 0,0

1.6 Liquide middelen 115,1 141,3

Totaal vlottende activa 152,9 182,3

Totaal activa 485,5 457,1

2 Passiva

2.1 Groepsvermogen

2.1.1 Eigen vermogen 190,7 159,2

2.1.2 Minderheidsbelang derden 0,0 0,0

Totaal groepsvermogen 190,7 159,2

Vreemd vermogen

2.2 Voorzieningen 30,6 35,0

2.3 Langlopende schulden 65,3 61,8

2.4 Kortlopende schulden 198,9 201,1

Totaal vreemd vermogen 294,8 297,9

Totaal passiva 485,5 457,1
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 310,3 297,3 291,5

3.2 Collegegelden 51,3 46,6 44,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 85,3 84,8 82,9

3.4 Overige baten 29,5 30,6 25,3

Totaal baten 476,4 459,3 444,1

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 261,9 260,3 250,1

4.2 Afschrijvingen 26,8 25,4 32,1

4.3 Huisvestingslasten 32,7 34,3 34,0

4.4 Overige lasten 124,0 128,8 117,6

Totaal lasten 445,4 448,8 433,8

Saldo baten en lasten 31,0 10,5 10,3

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

Deelnemingen 1,0 0,1 0,6

Nettoresultaat 31,5 10,6 12,9
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht

(Bedragen in M€) 2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat 31,5 12,9

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 26,8 32,2

Mutaties voorzieningen -4,4 -1,0

Subtotaal 22,4 31,2 

Veranderingen in vlottende middelen

Voorraden 0,1 0,1

Vorderingen 3,2 14,9

Kortlopende schulden -2,2 -5,9

Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties 1,1 9,1

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 55,0 53,2

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -79,1 -38,0

Desinvesteringen materiële vaste activa 2,5 0,1

(Des)investeringen in deelnemingen -1,1 -0,5

Overige mutaties in financiële vaste activa -7,0 -7,5

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -84,7 -45,9

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 3,8 0,0

Aflossing langlopende schulden -0,3 -2,3

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3,5 -2,3

Mutatie liquide middelen -26,2 5,0

Beginstand liquide middelen 141,3 136,3

Mutatie liquide middelen -26,2 5,0

Eindstand liquide middelen 115,1 141,3
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
Zie de grondslagen opgenomen bij de geconsolideerde jaarrekening. In de enkelvoudige jaarrekening zijn
de faculteiten en expertisecentra 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 overige lasten.

Toelichting op de enkelvoudige balans

1.1 Materiële vaste activa

(Bedragen in M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Gebouwen Inventaris Gebouwen in Grond- Totaal

en terreinen en apparatuur uitvoering exploitatie

Stand per 1 januari 2014

Aanschafprijs t/m 2013 541,2 112,4 24,2 15,0 692,8

Cumulatieve waardevermindering 
en afschrijvingen 357,7 87,9 0,0 0,9 446,5

Boekwaarde per 1 januari 2014 183,5 24,5 24,2 14,1 246,3

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 20,9 10,4 46,1 1,6 79,0

Desinvesteringen 7,7 4,0 2,0 0,0 13,7

Netto-afschrijving 9,0 6,4 0,0 0,2 15,6

Saldo mutatie 4,2 0,0 44,1 1,4 49,7

Stand per 31 december 2014

Aanschafprijs t/m 2014 554,4 118,8 68,3 16,6 758,1

Cumulatieve waardevermindering 
en afschrijvingen 366,7 94,3 0,0 1,1 462,1

Boekwaarde per 31 december 2014 187,7 24,5 68,3 15,5 296,0 

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven.

(Bedragen in M€) Gebouwen Inventaris Gebouwen in Grond- Totaal
en terreinen en apparatuur uitvoering exploitatie Afschrijving

Stand per 31 december 2014

Afschrijvingen 16,7 9,9 0,0 0,2 26,8

Afschrijvingen desinvesteringen 7,7 3,5 0,0 0,0 11,2

Netto-afschrijving 9,0 6,4 0,0 0,2 15,6
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Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2014 is een bedrag van M€ 67,0 geïnvesteerd in gebouwen. M€ 46,1 is besteed aan de nieuwbouw voor
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (Bèta Campus), waarvan de uitvoering in 2013 is gestart.
In 2014 is verder geïnvesteerd in de afronding van de renovatie van het Van Steenisgebouw ten behoeve
van de faculteit Archeologie.

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 313,9 (prijspeil 2014), de verzekerde waarde van de
gebouwen en inventaris bedraagt M€ 1.210 (ultimo 2014).

Inventaris en apparatuur
In 2014 is voor M€ 10,4 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Het betreft hier voornamelijk investe-
ringen in een aantal apparaten bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor onderzoek,
onder meer: Nikon (M€ 0,8), Genotyperingslijn (M€ 0,7) en Waters (M€ 0,6).

Grondexploitatie
De Universiteit Leiden ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht. In 2014 is daartoe
M€ 1,7 geïnvesteerd. Deze kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de loop-
tijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten zijn verantwoord onder de langlopende schulden en
vallen eveneens gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.

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

(Bedragen in M€) Mutaties 2014

Stand Mutaties Mutaties Resultaat Stand
31-12-2013 bij af 31-12-2014

1.2.1 Deelnemingen

Libertatis Ergo Holding (LEH) BV 13,7 0,0 0,0 1,1 14,8

Totaal deelnemingen 13,7 0,0 0,0 1,1 14,8

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen

Stichting Leidse Infrastructuurbundeling 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

Stichting Leidse Infrastructuurbundeling 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Stichting Biopartner 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

Stichting Biopartner 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

Stichting Biopartner 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4

Stichting CHDR 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4

Stichting Bio Science Park Foundation 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Totaal leningen aan verbonden partijen 6,6 0,7 0,0 0,0 7,3

1.2.3 Overige leningen u/g

LUMC 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4

Green College Court 3,7 0,8 0,0 0,0 4,5

Overige 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Totaal overige leningen u/g 8,2 0,8 0,1 0,0 8,9

1.2.4 Vooruitbetaalde BTW-nadeelcompensatie 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6

Totaal financiële vaste activa 28,5 7,1 0,1 1,1 36,6

Deelnemingen
De toename van de waardering van LEH BV is toe te schrijven aan de winsten die zijn gemaakt door de
deelnemingen van LEH BV gedurende 2014 alsook de dividenduitkering van M€ 0,5.

Leningen aan verbonden partijen
In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stichting Biopartner voor de financiering van
een tweede incubatorgebouw voor in totaal M€ 1,8. De lening aan Stichting Biopartner is in mei 2013

met M€ 0,6 verhoogd. In 2013 is een hypothecaire lening van M€ 2,4 verstrekt aan het Center for
Human Drug Research (CHDR) in verband met de financiering van de nieuwbouw van het CHDR. In
2014 is een lening verstrekt aan de Stichting Bio Science Park Foundation voor de realisatie van de Bio
Tech Training Facility.
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Overige leningen u/g
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 Geneeskunde
aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen de activa en passiva na een periode van 30 jaar
wordt betaald aan de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4% in rekening gebracht.

Twee leningen zijn verstrekt in 2013 in verband met de afgesloten overeenkomst met Green College
Court, betreffende de huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen
lopen in de komende 10 jaar op naar M€ 20,0. In 2014 is de lening verhoogd met M€ 0,7 aanvullende
lening en M€ 0,1 rente. Aan het einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het bedrag door Green
College Court afgelost, of kan het worden besteed aan het herstel in de oorspronkelijke staat van het
gebouw.

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de Universiteit Leiden verstrekt in
relatie tot het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder
de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.

Verbonden partijen

Meerderheidsdeelneming (BV)

(Bedragen in M€)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consolidatie Deelname-
deelneming vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 ja/nee percentage

31-12-2014 2014 ja/nee

Libertatis Ergo 
Holding BV BV Leiden 4 14,8 1,1 Nee Ja 100%

Totaal 14,8 1,1

Toelichting codes activiteit: 1 = Contractonderwijs; 2 = Contractonderzoek; 3 = Onroerende zaken; 4 = Overig
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Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV

(Bedragen in M€)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consolidatie Deelname-
deelneming vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 ja/nee percentage

31-12-2014 2014 ja/nee

Archeologisch
Onderzoek
Leiden BV BV Leiden 2 0,7 0,1 Nee Ja 100%

Centrum voor 
Wetenschaps- 
en Technologie 
Studies BV BV Leiden 2 1,5 0,3 Nee Ja 100%

Jobmotion BV BV Leiden 4 2,5 1,1 Nee Ja 100%

LEH Pre-Seed BV BV Leiden 4 0,6 0,0 Nee Ja 100%

Leiden 
Leeuwenhoek 
Pre-Seed Fund BV BV Leiden 4 0,6 0,0 Nee Ja 66,5%

Platform 
Opleiding, 
Onderwijs en 
Organisatie BV BV Leiden 1 0,1 -0,1 Nee Ja 100%

Totaal deelnemingen 6,0 1,4

Toelichting codes activiteit: 1 = Contractonderwijs; 2 = Contractonderzoek; 3 = Onroerende zaken; 4 = Overig

Verbonden partijen met beslissende zeggenschap

(Bedragen in M€)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consolidatie
deelneming vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 ja/nee

31-12-2014 2014 ja/nee

Stichting 
Praesidium 
Libertatis I13 Stichting Leiden 4 19,814 1,2 Nee Ja

Stichting 
Universitaire 
Woonwijk 
Boerhave Stichting Leiden 4 6,9 0,2 Nee Nee

Sacklerstichting I Stichting Leiden 4 2,4 -0,1 Nee Nee

Sacklerstichting II Stichting Leiden 4 2,1 0,0 Nee Nee

Stichting 
Praesidium 
Libertatis Stichting Leiden 4 0,4 -0,1 Nee Nee
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13 Voorheen Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden.
14 Betreft cijfers over 2014.



Stichting 
Mandela 
Studiefonds Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting Hoger 
Onderwijs 
Nederland-Turkije Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting 
Leerstoel voor de 
bestudering van 
het Jodendom15 Stichting Leiden 4 0,2 0,0 Nee Nee

Stichting 
Bibliotheca 
Thysiana Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Binair 
Vector Systeem Stichting Leiden 4 0,9 0,0 Nee Nee

Stichting 
Historische 
Commissie voor de
Leidse universiteit Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Beheerstichting 
Theologische 
Fondsen Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting Prof.dr. 
C.J. Gorter Stichting Leiden 4 0,2 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 Nee Nee

Stichting China 
aan de Universiteit 
Leiden Stichting Leiden 4 0,3 0,0 Nee Nee

Stichting Europa 
Instituut Stichting Leiden 4 0,5 0,0 Nee Nee

Stichting Prof.dr. 
A.E.J. Modderman Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting Project 
Office Islam 
Research 
Programme Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Totaal 34,1 1,2

Toelichting codes activiteit: 1 = Contractonderwijs; 2 = Contractonderzoek; 3 = Onroerende zaken; 4 = Overig

            [ 145 ]

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

14

15 De Stichting Leerstoel voor de bestudering van het Jodendom is in mei 2014 opgeheven. Het vermogen is overgedragen aan de
Stichting Praesidium Libertatis I.



Overige verbonden partijen

Naam deelneming Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research Stichting Leiden 2

Stichting Isaad 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 Groesje’ Stichting Leiden 4

Stichting Bachiene Stichting Leiden 4

Stichting Culturele betrekkingen met China16 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

Vereniging Samenwerking Nederlandse Universiteiten Vereniging ’s-Gravenhage 4

Toelichting codes activiteit: 1 = Contractonderwijs; 2 = Contractonderzoek; 3 = Onroerende zaken; 4 = Overig

1.3 Voorraden

(Bedragen in M€) 2014 2013

1.3.1 Gebruiksgoederen 0,7 0,8

Totaal voorraden 0,7 0,8
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16 De volle naam van de stichting is Stichting ter bevordering van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden

en China.



Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden evenals
de onderdelen voor computers die bij de verschillende eenheden van de universiteit in de magazijnen
aanwezig zijn.

1.4 Vorderingen

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1.4.1 Debiteuren 9,3 10,4

1.4.2 OCW 9,4 11,0

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 0,5 0,2

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,8 0,4 

1.4.4.2 Overige vorderingen 1,1 1,6

Totaal overige vorderingen 1,9 2,0

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 16,0 16,3

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,1 0,4

Totaal overlopende activa 16,1 16,7

1.4.7 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,1 0,1

Totaal vorderingen 37,1 40,2

Het saldo van de vorderingen is gedaald met M€ 3,1 (2013 M€ 40,2). De vordering op het ministerie van
OCW betreft de compensatie voor gemiste bekostiging bij de invoering van de bachelor-masterstructuur
in de periode 2003-2008 (M€ 9,4).

Onderstaand is het verloopoverzicht van de voorziening wegens oninbaarheid weergegeven.

(Bedragen in M€) 2014 2013

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1 januari 0,1 0,0

Onttrekking 0,0 0,0

Dotaties 0,0 0,1

Stand per 31 december 0,1 0,1
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1.6 Liquide middelen

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

1.6.1 Kasmiddelen 0,1 0,1

1.6.2 Banken 25,0 14,2

1.6.3 Deposito’s 90,0 127,0

Totaal liquide middelen 115,1 141,3

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2014 M€ 115,1. Deze zijn geheel ter
vrije beschikking van de universiteit. De afname van het saldo ten opzichte van 2013 laat zich verklaren
door de investering in de Bèta Campus.

De liquiditeit van de universiteit wordt verder gewaarborgd door een bij de BNG afgesloten kredietfacili-
teit van M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening
van M€ 30,0 opgenomen. Ultimo 2014 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG
M€ 70,0.

2.1 Eigen vermogen

(Bedragen in M€) Stand Resultaat Overige Stand
31-12-2013 mutaties 31-12-2014

2.1.1 Algemene reserve 150,7 30,5 0,0 181,2

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 6,0 1,5 0,0 7,5

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 0,4 0,5 0,0 0,9

2.1.2.3 Profilering en zwaartepuntvorming 2,1 -1,0 0,0 1,1

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 8,5 1,0 0,0 9,5

Totaal eigen vermogen 159,2 31,5 0,0 190,7 

Het eigen vermogen neemt door het positieve resultaat van M€ 31,5 toe tot een bedrag van M€ 190,7.
Het eigen vermogen is opgebouwd uit:
• De algemene reserve waarin de reserves van de faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in

2014 door het positieve resultaat en de bestemming hiervan toegenomen met M€ 30,5.
• Een drietal (publieke) bestemmingsreserves voor de tot en met het boekjaar door het College van

Bestuur gereserveerde en toegekende middelen voor de profileringsgebieden in onderzoek, onderwijs-
intensivering en profilering en zwaartepuntvorming, voor zover deze nog niet besteed zijn. Aan deze
reserves wordt per saldo M€ 1,0 toegevoegd. Deze middelen worden in volgende jaren door de betref-
fende eenheden ingezet.
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Verschil ten opzichte van het groepsvermogen

(Bedragen in M€) Stand 31-12-2013 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2014

Eigen vermogen enkelvoudig 159,2 31,5 0,0 190,7

Bestemmingsfonds (privaat)

Eigen vermogen Stichting Praesidium Libertatis I 18,3 1,2 0,1 19,6

Minderheidsbelang derden 0,3 0,0 0,0 0,3

Totaal groepsvermogen 177,8 32,7 0,1 210,6

2.2 Voorzieningen

(Bedragen in M€) Stand Mutaties 2014 Stand Verdeling saldi 

31-12-2013 Dotaties Onttrek- Vrijval 31-12-2014 < 1 jaar > 1 jaar

kingen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheiduitkeringen 8,5 3,0 2,6 1,4 7,5 3,3 4,2

2.2.1.2 Voorziening Pemba 0,4 0,4 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4

2.2.1.3 Jubileum uitkeringen 1,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.5 Reorganisatie FWN 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.6 Reorganisatie IBL 1,7 0,0 0,2 0,2 1,3 0,5 0,8

2.2.1.7 Reorganisatie CML 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1

2.2.1.8 Reorganisatie FGW 1,7 0,0 0,3 0,0 1,4 0,3 1,1

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1

2.2.1.10 Reorganisatie UB 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

2.2.1.11 Reorganisatie Uitstroombeleid 0,2 0,5 0,1 0,0 0,6 0,2 0,4

2.2.1.12 Reorganisatie FGW LIRS 2,6 0,0 0,2 1,5 0,9 0,1 0,8

2.2.1.13 Reorganisatie UBL 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2

2.2.1.14 Reorganisatie LACDR 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2

2.2.1.15 Reorganisatie LAK-theater 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,5

2.2.1.16 Opheffen instituten Turkije 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3

2.2.1.17 Opheffen instituten Levant 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Totaal personeelsvoorzieningen 19,4 4,0 4,4 3,4 15,6 5,2 10,4

2.2.2 Verlieslatende contracten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering 12,9 0,0 0,5 0,0 12,4 0,8 11,6

2.2.3.2 Samenwerkingsverbanden 2,7 0,0 0,0 0,1 2,6 0,1 2,5

Totaal overige voorzieningen 15,6 0,0 0,5 0,1 15,0 0,9 14,1

Totaal voorzieningen 35,0 4,0 4,9 3,5 30,6 6,1 24,5

            [ 149 ]

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

14



De voorzieningen zijn met M€ 4,3 afgenomen naar een bedrag van M€ 30,6. In 2014 is als gevolg van de
voorspoedige plaatsing van personeel op nieuwe werkplekken een vrijval gerealiseerd in de voorziening
LIRS naast de reguliere vrijval op de diverse personele voorzieningen. Voor een nadere toelichting per
post wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

2.3 Langlopende schulden

(Bedragen in M€) Stand Mutaties 2014 Stand Resterende Resterende Rente-

31-12-2013 Aangegane Aflossingen/ 31-12-2014 looptijd looptijd percentage

leningen Vrijval > 1 jaar > 5 jaar

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

2.3.2 Renteswap 5,4 1,7 0,0 7,1 7,1 7,1 4,647%

2.3.3 Erfpachten 26,4 2,1 0,3 28,2 27,9 26,7

Totaal langlopende schulden 61,8 3,8 0,3 65,3 65,0 63,8

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling is in
2007 langlopende externe financiering aangetrokken. De BNG heeft een kredietfaciliteit beschikbaar
gesteld van M€ 100,0. Hiervan is in 2007 M€ 30,0 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 opei-
sing van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio in
de enkelvoudige jaarrekening daalt beneden de signaleringsgrens van 20%. Ultimo 2014 bedraagt de
solvabiliteitsratio enkelvoudig 39,9% (2013 34,8%).

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 tot en met oktober 2029 de variabele rente op
het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfacili-
teit is in het verleden tijdelijk gebruik gemaakt maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment
niet nodig. Gegeven de omvang van de huidige liquide middelen, onzekerheid in de toekomstige omvang
van de rijksbijdragen en onzekerheid van 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€ 7,1 negatief).

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest en zet zich actief in om
hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de Universiteit Leiden en het
LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereen-
komsten kennen in het algemeen een looptijd van 50 jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag
ineens. Dit bedrag valt gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€ 0,3 in
2014).

      [ 150 ]

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

14



2.4 Kortlopende schulden

(Bedragen in M€) 31-12-2014 31-12-2013

2.4.1 Vooruit gefactureerde en ontvangen termijnen 
OHW 82,5 88,8

2.4.2 Crediteuren 21,0 25,1

2.4.3 Vooruit ontvangen subsidies OCW 2,9 2,7

2.4.4 Belastingen/premies sociale verzekeringen

2.4.2.1 Loonheffing 8,9 9,6

2.4.2.2 Omzetbelasting -/- 1,2 -0,4

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen 2,6 1,6

Totaal belastingen/premies sociale 
verzekeringen 10,3 10,8

2.4.5 Schulden pensioenen 3,1 3,4

2.4.6 Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruit ontvangen collegegelden 17,9 16,7

2.4.4.2 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 2,9 3,2

2.4.4.3 Vakantiegeld en -dagen 20,0 20,4

2.4.4.4 Accountants- en administratiekosten 0,0 0,0

2.4.4.5 Rente 0,6 0,7

2.4.4.6 Overige posten 37,7 29,3

Totaal overlopende passiva 79,1 70,3

Totaal kortlopende schulden 198,9 201,1

De kortlopende schulden zijn afgenomen met M€ 2,2. Het merendeel van deze kortlopende schulden
heeft een looptijd korter dan één jaar.

De post ‘Vooruit gefactureerde en ontvangen termijnen OHW’ heeft betrekking op ontvangen voor-
schotten voor projecten in uitvoering waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gereali-
seerd.

Circa M€ 1,0 van de vooruit ontvangen subsidies van het ministerie van OCW is bestemd voor activi-
teiten die doorlopen in 2015.

De stijging van de overige posten met M€ 8,4 naar M€ 37,7 heeft voornamelijk betrekking op vooruit
ontvangen subsidie van de gemeente Den Haag inzake het Wijnhavencomplex. In de overige posten is
het banksaldo van de onderzoeksschool voor astronomie NOVA verantwoord.
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Verschil met de geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening en die opgenomen in de gecon-
solideerde jaarrekening betreft vooral de ‘Baten werken in opdracht van derden’ gerealiseerd bij LUMC.
Het verschil bij de ‘Personele lasten’ is voornamelijk te verklaren door de personeelslasten die gerelateerd
zijn aan het LUMC. De overige lasten zijn in de enkelvoudige jaarrekening hoger dan in de geconsoli-
deerde jaarrekening omdat de subsidie aan het LUMC voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in
de enkelvoudige jaarrekening onder de overige lasten wordt verantwoord terwijl deze in de geconsoli-
deerde jaarrekening wordt verantwoord onder de verschillende rubrieken binnen de lasten.

Vergelijking realisatie met begroting 2014 op hoofdlijnen
Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€ 31,5 positief, M€ 20,9 meer dan het begroot bedrag
van M€ 10,6.

Baten
De Universiteit Leiden heeft in 2014 in totaal M€ 476,4 aan baten gerealiseerd. Dit is M€ 17,1 hoger dan
begroot, als volgt te specificeren:
• De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg M€ 310,3 in 2014. Het verschil ten opzichte van

de begroting bedraagt M€ 13,0. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de extra rijksbijdrage van
M€ 8,8 naar aanleiding van gestegen studentenaantallen. Daarnaast heeft het ministerie M€ 4,2
toegekend voor het Zwaartekrachtprogramma ICI.

• De collegegelden komen M€ 4,7 hoger uit dan begroot als gevolg van een toename van het aantal
ingeschreven studenten.

• De stijging van de baten werk in opdracht van derden met M€ 0,5 komt hoofdzakelijk voort uit
hogere baten gerealiseerd bij de EU.

• De daling van de overige baten van M€ 1,0 wordt vooral veroorzaakt door het niet realiseren van de
in de begroting 2014 geraamde opbrengsten van de verkoop van gebouwen.

Lasten
De lasten bedroegen in 2014 M€ 445,4. Dit is M€ 3,4 lager dan begroot. De verschillen ten opzichte van
de begroting zijn als volgt:
• De personeelslasten zijn M€ 1,6 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere inhuur

van personeel dan begroot. De salarislasten van eigen personeel kwamen lager uit vanwege een lagere
gemiddelde bezetting dan begroot.

• De afschrijvingslasten zijn M€ 1,4 hoger dan begroot, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de niet
begrote afschrijving vanwege de niet gerealiseerde verkoop van panden in 2014.

• De huisvestingslasten zijn M€ 1,6 lager dan begroot als gevolg van lagere overige huisvestingslasten.
• De overige lasten zijn M€ 4,8 lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de in de

begroting 2014 geraamde kosten verbonden aan de afboeking van boekwaarden van te verkopen
gebouwen, niet zijn opgetreden (omdat de desbetreffende gebouwen in 2014 niet zijn verkocht).
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Financiële baten en lasten
In de begroting 2014 is voor de financiële baten en lasten nihil resultaat opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van M€ 0,7 negatief. De marktwaarde van de in 2007 gesloten renteswap nam met M€ 1,7 af als
gevolg van de gedaalde rente. De te activeren bouwrente is toegenomen met M€ 1,2 naar M€ 2,2 in 2014

(M€ 1,0 in 2013).

Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen is M€ 1,0 hoger dan begroot. LEH BV heeft een winst van M€ 1,1
geboekt waar in de begroting werd uitgegaan van een resultaat van M€ 0,1.

3.1 Rijksbijdragen OCW

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 379,6 365,1 355,4

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 2,3 2,2 3,3

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 0,0 0,0 0,2

Totaal Overige subsidies OCW 2,3 2,2 3,5

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 71,6 70,0 67,4

Totaal rijksbijdragen OCW 310,3 297,3 291,5

De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 2014 M€ 310,3 na aftrek van de rijksbijdrage
voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC. De groei van de rijksbijdrage wordt voorname-
lijk verklaard door een stijging van het aantal studenten. Daarnaast heeft het ministerie van OCW een
Zwaartekrachtsubsidie in de 1e geldstroom toegekend van M€ 4,2.

3.2 Collegegelden

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3.2.1 Wettelijke collegegelden 40,1 38,9 35,0

3.1.2 Instellingscollegegelden EER17 7,1 4,6 6,2

3.1.2.1 Instellingscollegegelden niet-EER 4,1 3,1 3,2

Totaal collegegelden 51,3 46,6 44,4 

De groei van de baten uit de collegegelden ten opzichte van 2013 met M€ 6,9 is het gevolg van enerzijds
de toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en
anderzijds een (gemiddelde) tariefstijging van 3,9% van het collegegeld.

            [ 153 ]

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

14

17 Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.



3.3 Baten werk in opdracht van derden

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3.3.1 Contractonderwijs 7,6 6,8 7,4

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties18 20,3 20,5 14,6

3.3.2.2 Nationale overheden 5,9 5,8 6,2

3.3.2.3 NWO (incl. ZonMw) 34,2 39,2 40,6

3.3.2.4 KNAW 0,7 0,7 0,6

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 10,0 5,9 6,7

3.3.2.6 Bedrijven 6,6 5,9 6,8

Totaal contractonderzoek 77,7 78,0 75,5

Totaal baten werk in opdracht van derden 85,3 84,8 82,9

Onder de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ zijn de opbrengsten uit de 2e en 3e geldstroom
verantwoord. Deze baten laten een stijging zien van M€ 2,4 ten opzichte van 2013. De stijging van de
baten uit internationale organisaties is vooral toe te schrijven aan de toename van EU-onderzoek. De
daling van NWO-gelden van M€ 5,0 is hoofdzakelijk veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van NWO
in 2013 van M€ 5,0 voor de 850 Mhz NMR Spectrometer van de faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen.

3.4 Overige baten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

3.4.1 Verhuur 9,5 9,0 8,4

3.4.2 Detachering personeel 1,8 1,7 1,7

3.4.3 Schenking en sponsoring 1,1 1,0 1,0

3.4.4 Overige 17,2 18,9 14,2

Totaal overige baten 29,6 30,6 25,3

De stijging van de overige baten bedraagt ten opzichte van 2013 M€ 4,3. Dit is voornamelijk veroorzaakt
door de toename van verhuurbaten en de overige baten. Onder de post ‘Overige’ vallen onder meer
opbrengsten uit:
• lidmaatschaps- en entreegelden (waaronder sportkaarten en toegang Hortus botanicus): M€ 2,9;
• cateringopbrengsten: M€ 4,2;
• octrooien en licenties: M€ 0,6;
• subsidies: M€ 4,9;
• terugontvangen BTW: M€ 2,8.
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18 Waaronder de EU en de ERC (European Research Council).



4.1 Personele lasten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

4.1.1 Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 193,9 195,4 182,7

4.1.1.2 Sociale lasten 10,1 9,0 8,4

4.1.1.3 Pensioenpremies 26,5 27,4 25,6

Totaal lonen, salarissen en sociale lasten 230,5 231,8 216,7

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 0,5 2,4 3,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 25,3 16,1 23,6

4.1.2.3 Overige personeelslasten 6,9 11,5 7,8

Totaal overige personele lasten 32,7 30,0 34,9

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,3 1,5 1,5

Totaal personele lasten 261,9 260,3 250,1 

De personele lasten zijn in 2014 met M€ 11,8 toegenomen tot M€ 261,9. Ten opzichte van 2013 is de
bezetting gestegen met 245,9 fte. Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de personeelslasten M€ 1,6
hoger uitgekomen dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn hogere lasten voor de inhuur van
personeel. De salarislasten van eigen personeel kwamen juist lager uit dan de begroting vanwege een
lagere gemiddelde bezetting dan begroot.

Bezetting ultimo 2014

(Aantallen in fte) 31-12-2014 31-12-2013

Wetenschappelijk personeel 2.076,5 1.938,0

Ondersteunend en beheerspersoneel 1.588,5 1.481,1

Totaal personeel 3.665,0 3.419,1

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel in de geconsolideerde jaarrekening (bezetting ultimo 2013

excl. LUMC) betreft de fte’s werkzaam bij LEH BV en de 100%-deelnemingen. Bovenstaande bezetting is
die van ultimo 2014 van de faculteiten en ondersteunende diensten. Het aantal fte wetenschappelijk
personeel steeg met 138,5 fte. Het aantal fte ondersteunend en beheerspersoneel steeg met 107,3 fte.

4.2 Afschrijvingen

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

4.2.1 Gebouwen 16,7 15,5 17,7

4.2.2 Inventaris en apparatuur 9,9 9,7 14,2

4.2.3 Gebouwen in uitvoering 0,0 0,0 0,0

4.2.4 Grondexploitatie 0,2 0,2 0,2

Totaal afschrijvingen 26,8 25,4 32,1 
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4.3 Huisvestingslasten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

4.3.1 Huur 10,9 8,7 8,3

4.3.2 Verzekeringen 0,9 0,7 0,7

4.3.3 Onderhoud 9,0 7,0 8,9

4.3.4 Energie en water 6,0 6,9 7,1

4.3.5 Schoonmaakkosten 3,7 3,0 2,6

4.3.6 Heffingen 1,7 2,6 2,6

4.3.7 Overige voorzieningen 0,5 0,0 1,9

4.3.9 Overige 0,0 5,4 1,9

Totaal huisvestingslasten 32,7 34,3 34,0 

De huisvestingslasten komen ten opzichte van de begroting per saldo M€ 1,6 lager uit. De voornaamste
oorzaak betreft het niet doorgaan van het afboeken van boekwaarden omdat verkopen van gebouwen
niet zijn gerealiseerd.

4.4 Overige lasten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1 Beheerskosten 1,9 2,0 1,9

4.4.1.2 Accountantskosten 0,3 0,1 0,2

2,2 2,1 2,1

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 12,9 14,0 12,1

4.4.3 Voorzieningen 0,0 0,0 -0,1

4.4.4 Overige lasten

4.4.4.1 Subsidies 69,6 67,9 68,0

4.4.4.2 Collectievorming 4,6 5,2 4,2

4.4.4.3 Reis- en verblijfskosten 9,7 7,5 8,5

4.4.4.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 5,1 4,0 4,6

4.4.4.5 Representatie 3,0 3,0 3,2

4.4.4.6 Publiciteit en voorlichting 3,1 1,1 2,7

4.4.4.7 Telefoon-, porti- en vrachtkosten 1,5 2,0 1,7

4.4.4.8 Catering 1,8 2,0 1,8

4.4.4.9 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,4 1,2 1,2

4.4.4.10 Werkzaamheden door derden 1,1 0,0 0,5

4.4.4.11 Advieskosten 0,4 0,6 0,6

4.4.4.12 Overige 7,6 18,2 6,5

Subtotaal overige lasten 108,9 112,7 103,5

Totaal overige lasten 124,0 128,8 117,6
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De post ‘Subsidies’ betreft met name de subsidie voor de activiteiten van de faculteit Geneeskunde voor
het LUMC. Daarnaast bevat de post ‘Subsidies’ de uitbetaling van de door OCW geoormerkte middelen
ten behoeve van het Afrika Studie Centrum en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs van de omzet van het Universitair Facilitair Bedrijf
(UFB, M€ 1,9), beurzen of deelname in beursprogramma’s (M€ 3,5), de kostprijs van de omzet van het
Ict Shared Servie Centre (ISSC, M€ 1,5) en vergoedingen aan fellows (M€ 0,3). Het verschil bij de post
‘Overige’ tussen realisatie (M€ 7,5) en de begroting 2014 (M€ 18,2) wordt verklaard doordat de begrote
posten ‘Nog te alloceren’ (begroot op M€ 5,3) en ‘Risicoreservering/onvoorzien’ (begroot op M€ 4,2)
zich in de realisatie niet voordoen.

5 Financiële baten en lasten

(Bedragen in M€) 2014 Begroting 2014 2013

5.1 Rentebaten 1,4 0,8 1,9

5.2 Waardeverandering effecten 0,0 0,0 0,0

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,0 0,0 0,0

5.4 Af: Rentelasten 1,9 0,8 -0,1

Totaal financiële baten en lasten -0,5 0,0 2,0 

Het saldo van de financiële baten en lasten is M€ 0,5 lager uitgekomen dan de begroting. De waardering
van de swap is vanwege de gedaalde rente afgenomen naar M€ 7,1 negatief. Dit vertegenwoordigt een
verlies van M€ 1,7. De rentelasten zijn gecorrigeerd met de geactiveerde bouwrente van M€ 2,2 (in 2013

M€ 1,0). De feitelijke rentelasten over 2014 zijn M€ 2,5 (in 2013 M€ 2,6).

Honoraria accountant

(Bedragen in K€) 2014 2013

Onderzoek jaarrekening 174,2 102,3

Andere controleopdrachten 99,1 69,6

Fiscale adviezen 7,1 7,0

Andere niet-controlediensten 9,6 1,8

Totaal 290,0 180,7
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Deel III
Overige gegevens
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die ultimo 2014 een significante invloed
op het resultaat en het vermogen van de Universiteit Leiden hebben.

Voorstel voor resultaatbestemming
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van M€ 32,7. 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 ‘Profileringsgebieden’ wordt een bedrag van M€ 1,5 toegevoegd.
• Aan de bestemmingsreserve ‘Onderwijsintensivering’ wordt een bedrag van M€ 0,5 toegevoegd.
• Aan de bestemmingsreserve ‘Profilering en zwaartepuntvorming’ wordt een bedrag onttrokken van

M€ 1,0.
• Aan het bestemmingsfonds van de Stichting Praesidium Libertatis I wordt een bedrag van M€ 1,2

toegevoegd.
• Het resterende saldo van M€ 30,5 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Dit voorstel is al in de hiervoor gepresenteerde cijfers voor de geconsolideerde en enkelvoudige jaarreke-
ning verwerkt.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden

Verklaring over de jaarrekening 2014
Ons oordeel inzake de getrouwheid en ons oordeel met beperking inzake de financiële rechtmatigheid
Wij hebben de jaarrekening 2014 van de Universiteit Leiden te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de

Universiteit Leiden op 31 december 2014 en van het resultaat en de kasstromen over 2014 in overeen-
stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014, met uitzonde-
ring van hetgeen is beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel met beperking’, in alle van
materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ
2014.

De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014;
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014;
• het geconsolideerde en enkelvoudige kasstroomoverzicht; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel inzake de getrouwheid en ons oordeel met beperking inzake de financiële
rechtmatigheid
In overeenstemming met het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 dient de Universiteit Leiden
te voldoen aan het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit. Bij het doen van bestedingen in
operationele diensten en leveringen in het boekjaar 2014 met een totale omvang van EUR 12,3 miljoen is
niet voldaan aan de aanbestedingswetgeving. Dit betreft voor EUR 5,8 miljoen de Universiteit Leiden en
vanuit samenvoeging O&O verantwoording EUR 6,5 miljoen van het LUMC. Deze omvang overschrijdt
de fouttolerantie van 3%, maar blijft binnen de grens van 5%, hetgeen conform het Onderwijsaccoun-
tantsprotocol OCW/EZ 2014 leidt tot een oordeel met beperking inzake financiële rechtmatigheid.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 vallen. Onze verantwoorde-
lijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Universiteit Leiden, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk-
heid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhanke-
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lijksregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel inzake de getrouwheid en ons oordeel met beperking inzake de financiële rechtmatigheid.

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
• Bij de bepaling van de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening is als benchmark de

totale begrote baten (2%) gehanteerd zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het Onderwijsac-
countantsprotocol OCW/EZ 2014. De daaruit volgende materialiteit is naar beneden bijgesteld naar
de lagere vastgestelde materialiteit voor financiële rechtmatigheid. Op basis hiervan hebben wij de
materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 10,5 miljoen.

• De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op EUR 10,5 miljoen, deze materialiteit
is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen (zijnde rijksbijdragen en wettelijk deel college-
gelden) zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ
2014.

In paragraaf 2.1.3 van het accountantsprotocol zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportage-
toleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of
mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve
redenen materieel zijn. Wij zijn met de Raad van Toezicht overeengekomen dat wij aan de raad tijdens
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 335 duizend rapporteren alsmede kleinere afwij-
kingen, die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole
Universiteit Leiden staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze
groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Universiteit Leiden. Gegeven onze eindver-
antwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en
de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicopro-
fiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen gese-
lecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.

De groep bestaat uit Libertatis Ergo Holding B.V. en Stichting Praesidium Libertatis I. Bij Libertatis Ergo
Holding B.V. en Stichting Praesidium Libertatis I hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ten
behoeve van de jaarrekeningen van deze entiteiten.
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Door bovengenoemde werkzaamheden bij Universiteit Leiden en groepsonderdelen, gecombineerd met
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie
met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de
geconsolideerde jaarrekening.

Reikwijdte van de samenwerking met de afdeling Audit en Interne Controle
In het kader van onze controle van de jaarrekening maken wij gebruik van de werkzaamheden van de
afdeling Audit en Interne Controle (AIC) van de Universiteit Leiden. Aangezien wij de ongedeelde
verantwoordelijkheid voor ons controleoordeel dragen hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om vast
te stellen of wij gebruik kunnen maken van het werk van AIC. In dat kader hebben wij middels inspectie
van relevante documenten en het inwinnen van inlichtingen de deskundigheid en objectiviteit van AIC
geëvalueerd. Verder hebben we de geplande werkzaamheden van AIC evenals het door ons geplande
gebruik van deze werkzaamheden met het hoofd AIC besproken. Tenslotte hebben wij door middel van
het evalueren van de interne rapportage van AIC en het herhalen van de werkzaamheden van de AIC
vastgesteld dat de werkzaamheden en interne vastleggingen door AIC toereikend zijn voor de doeleinden
van onze controle.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij
met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige
weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van
de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten
in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. In aanvulling op de
aangelegenheid zoals beschreven in de sectie ‘Ons oordeel inzake de getrouwheid en ons oordeel met
beperking inzake de financiële rechtmatigheid’ hebben wij de volgende kernpunten geïndentificeerd.

Werk in opdracht van derden (projecten)
De Universiteit Leiden heeft over 2014 EUR 164,1 miljoen aan baten gerealiseerd in opdracht van derden.
Daarbij is ultimo 2014 sprake van EUR 70,8 miljoen onderhanden projecten (EUR 11,7 miljoen nog te
factureren en EUR 82,5 miljoen vooruitontvangen termijnen). Baten uit werk in opdracht van derden en
de bijbehorende balanspositie voor onderhanden projecten maken hiermee een significant onderdeel uit
van de staat van baten en lasten respectievelijk de balans van de Universiteit Leiden. Dientengevolge
hebben wij de volledigheid en juistheid (subsidiabiliteit van de projectuitgaven) van de baten uit werk in
opdracht van derden en de waardering van de onderhanden projecten als een kernpunt in onze controle
aangemerkt.

Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en inspectie van relevante documentatie de opzet en
het bestaan van interne beheersingsmaatregelen die volledigheid en juistheid van de verantwoorde baten
uit werk in opdracht van derden dienen te waarborgen geëvalueerd en de effectiviteit daarvan getoetst
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door middel van deelwaarneming. Daarbij zijn wij onder meer nagegaan dat sprake is van ondertekende
projectovereenkomsten, de inhoudelijke en financiële voortgang van het project tussentijds wordt geana-
lyseerd alsmede dat voor- en nacalculaties worden uitgevoerd. We hebben ultimo 2014 materiële onder-
handen projecten geanalyseerd op een juiste waardering van de onderhanden projecten. Daarbij hebben
wij door middel van gevoerde gesprekken met projectcontrollers en inspectie van relevante documen-
tatie getoetst dat gerealiseerde kosten subsidiabel zijn (in overeenstemming met projectovereenkomst),
dat de nog te realiseren kosten passen binnen de overeengekomen projectbegroting en voorzover dit niet
het geval is (projectverlies) een voorziening onderhanden projecten is gevormd. Voorts hebben wij voor
het selecteren van onderhanden projecten een cijferanalyse uitgevoerd en van de geselecteerde projecten
getoetst of deze projecten tijdig zijn afgesloten en onderhanden projecten juist worden gepresenteerd
onder nog te factureren dan wel vooruitontvangen termijnen.

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat werk in opdrachten van derden conform
de daarvoor geldende verslaggevingsregels zijn verwerkt en adequaat zijn toegelicht.

Toepassing renteswap door Universiteit Leiden
Zoals vermeld in paragraaf 2.3 in de toelichting van de jaarrekening maakt de Universiteit Leiden gebruik
van een renteswap met als doelstelling om het variabele renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit
afgesloten leningen voor financiering van het vastgoed.
In dat kader past de Universiteit Leiden voor de waardering kostprijs of lagere marktwaarde toe waar-
door de resultaten uit waardeveranderingen van de renteswaps en de afgedekte schuld gelijktijdig in de
exploitatierekening verwerkt worden. Het gebruik van derivaten bij (semi-)publieke instellingen heeft de
afgelopen jaren veel aandacht gekregen en wordt in het algemeen als complex ervaren. 
Wij hebben aan de hand van de onderliggende contracten vastgesteld dat de renteswap uitsluitend wordt
toegepast voor het afdekken van het variabele renterisico. Verder omvat onze controlewerkzaamheden,
onder andere, het verifiëren van de waarde van de reële waarde van de renteswap, met behulp van
interne waarderingsexperts aan de hand van de onderliggende contracten en marktnoteringen (Bloom-
berg). Deze waarde wordt toegelicht in de jaarrekening, zie paragraaf 2.3. 
Op basis van deze werkzaamheden hebben we vastgesteld dat de renteswap juist is verwerkt in de jaarre-
kening en dat deze is aangegaan voor de doelstelling zoals beschreven in paragraaf 2.3 in de toelichting
van de jaarrekening.

Waardering van de materiele vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa ad EUR 296 miljoen (59% van het balanstotaal) per
31 december 2014 is belangrijk voor onze controle aangezien het qua waarde de belangrijkste activa op de
balans van de instelling betreft. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardever-
minderingen.

De Universiteit Leiden beoordeelt minimaal jaarlijks of sprake is van aanwijzingen voor bijzondere waar-
deverminderingen en heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een aanwijzing voor bijzondere waarde-
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vermindering. De Universiteit Leiden maakt gebruik van veronderstellingen met betrekking tot onder-
meer ontwikkelingen in studentenaantallen en inschattingen van het gebruik van het vastgoed.

In het kader van onze controle hebben wij deze veronderstellingen geëvalueerd en getoetst teneinde vast
te stellen of sprake is van een aanwijzing voor bijzondere waardevermindering. Wij hebben daarbij
ondermeer aandacht besteed aan het beoordelingsproces die de Universiteit Leiden heeft uitgevoerd;
• het evalueren van meerjarenprognose op aanwijzingen dat de (huidige en toekomstige) afschrijvings-

lasten gedekt kunnen worden door toekomstige opbrengsten;
• het op basis van woz- en verzekeringswaardes vaststellen dat de marktwaarde van het actief niet

beduidend meer is gedaald dan door normale veroudering mag worden verwacht;
• op basis van management rapportages, notulen, meerjarenbegrotingen en huisvestingsplannen

nagaan dat gedurende het boekjaar zich geen belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld reorgani-
saties, bijzondere daling studentenaantallen, significante wijzigingen in gebruik vastgoed hebben
voorgedaan of zich zullen gaan voordoen in de nabije toekomst die een nadelig effect hebben op de
Universiteit Leiden.

Hierbij is getoetst of redelijkerwijs mogelijke veranderingen in de veronderstellingen ertoe zouden
kunnen leiden dat sprake is een bijzondere waardevermindering.

Op basis van deze werkzaamheden delen wij de conclusie van het College van Bestuur dat geen sprake is
van een aanwijzing voor bijzondere waardevermindering

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarre-
kening alsmede het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met de Regeling jaarver-
slaggeving onderwijs.

Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaar-
rekening 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 opgenomen bepalingen.

In dit kader is het College van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die rele-
vante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van de regeling jaarverslaggeving
onderwijs moet het College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronder-
stelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het College van
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Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de Universiteit Leiden.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel,
als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de controle van de jaarre-
kening verwijzen wij naar de bijlage bij deze controleverklaring.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):
• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarver-

slag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld en of
de door de Regeling jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.

• dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Benoeming
Wij zijn voor het eerst vóór 2009 benoemd door de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden als
accountant van Universiteit Leiden en zijn vanaf dat jaar de externe accountant. We zijn benoemd door
de Raad van Toezicht tot en met het boekjaar 2015.

Den Haag, 9 juli 2015

KPMG Accountants N.V.
W.A. Touw RA
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Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professi-
onele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van contro-
lewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzet-
telijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het door-
breken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle van de jaarrekening
en de financiële rechtmatigheid met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het College van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurte-
nissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.

• Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaar-
rekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen, en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waar-
onder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijk-
heid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelij-
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kerwijs onze afhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de
Raad van Toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.



Deel IV
Bijlagen
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Bijlage A

Faculteiten, instituten en profileringsgebieden

Onderzoeksinstituten faculteiten

Archeologie
Faculteit/Instituut Archeologie (faculteit en instituut vallen samen)

Campus Den Haag
Instituut Bestuurskunde
Leiden University College the Hague

Geesteswetenschappen
Academie der Kunsten
Instituut voor Geschiedenis
Instituut voor Wijsbegeerte
Leiden University Centre for Arts in Society
Leiden University Centre for Linguistics
Leiden University Institute for Area Studies

Geneeskunde/LUMC
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
onderzoeksprogramma’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
faculteiten. Voorts neemt de faculteit deel in tientallen samenwerkingsverbanden in binnen- en buiten-
land.

Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Fiscale en Economische vakken
Instituut voor Metajuridica
Instituut voor Privaatrecht
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Instituut voor Publiekrecht
Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Sociale Wetenschappen
Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies
Instituut voor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie
Instituut voor Pedagogische Wetenschappen
Instituut voor Politieke Wetenschap
Instituut voor Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Instituut Biologie Leiden
Leiden Academic Centre for Drug Research
Leiden Institute of Advanced Computer Science
Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Mathematisch instituut
Sterrewacht Leiden

ICLON
Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Profileringsgebieden

De Universiteit Leiden heeft elf profileringsgebieden die het onderzoeksprofiel van de universiteit
uitdragen.
• Fundamentals of Science
• Global Interaction of People, Culture and Power through the Ages
• Language Diversity in the World
• Bioscience: the Science Base of Health
• Translational Drug Discovery and Development
• Vascular and Regenerative Medicine
• Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
• Health, Prevention and the Human Life Cycle
• Interaction between Legal Systems
• Political Legitimacy: Institutions and Identities
• Asian Modernities and Traditions
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Bijlage B

Onderwijsaanbod per 31 december 2014

Bacheloropleidingen

Archeologie
BA Archeologie

Campus Den Haag
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 Griekse en Latijnse taal en cultuur
BA International Studies
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 Religiewetenschappen
BA Russische studies
BA South and South East Asian Studies
BA Taalwetenschap
BA Wijsbegeerte
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Geneeskunde
BSc Biomedische wetenschappen
BSc Geneeskunde
BSc Klinische technologie

Rechtsgeleerdheid
BSc Criminologie
LL.B Fiscaal recht
LL.B Notarieel recht
LL.B Rechtsgeleerdheid

Sociale Wetenschappen
BA Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
BSc Pedagogische wetenschappen
BSc Politicologie
BSc Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen
BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen
BSc Biologie
BSc Informatica
BSc Life Science and Technology
BSc Molecular Science and Technology
BSc Natuurkunde
BSc Sterrenkunde
BSc Wiskunde

Masteropleidingen

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
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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

Rechtsgeleerdheid
MSc Criminaliteit 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 European and International Human Rights Law
LL.M. Advanced Studies in European Tax Law
LL.M. Advanced Studies in International Civil and Commercial Law
LL.M. Advanced Studies in International Tax Law
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LL.M. Advanced Studies in Law & Digital Technologies
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

ICLON-lerarenopleidingen
Algemene economie
Biologie
Educatieve master geesteswetenschappen 
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
Management en organisatie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
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Bijlage C

Besturen

Raad van Toezicht 2014

Voorzitter Dr. A.H.E.M. Wellink
Lid en vicevoorzitter Drs. M. Sijmons
Lid Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
Lid, tot 16 juli 2014 Prof.dr. C.J.M. Schuyt
Lid, per 16 juli 2014 Prof.dr.ir. W. van Saarloos
Lid Dr. E.A.A.M. van Welie, lid

Samenstelling van de Universiteitsraad per 1 september 2014

Dhr. J. Augusteijn
Dhr. M.K. Bakker
Mw. M. Bouterse
Mw. J.M. Brussee
Dhr. S.J. van Diepen
Mw. J.M.T. van Duijn
Mw. P.A.L. van Eerden
Dhr. K.J. Fatah-Black
Dhr. M.G. Hogenhuis
Dhr. J.F. de Kort
Dhr. G.T. O’Neill
Mw. F.H. Poletiek
Mw. J.M. Vermolen
Dhr. J. van der Voet
Mw. G.E. Wolters
Dhr. M.A. Xasan

Voorzitter: dhr. P.C. Krol
Griffier: dhr. A.D.H. Weeda

College van Bestuur (in 2014)

Rector magnificus en voorzitter Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Vicerector magnificus Prof.dr. S.E. Buitendijk
Vicevoorzitter Drs. H.W. te Beest
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Faculteitsbesturen (ultimo 2014)

Archeologie
Decaan Prof.dr. C.L. Hofman
Vicedecaan 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 C. Manuels

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 M. Tseggai

Geesteswetenschappen
Decaan Prof.dr. H.W. van den Doel
Vicedecaan en portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. J.D. Riel QC
Student-lid S. Grootveld

Geneeskunde
Decaan Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
Lid Prof.dr. F. Breedveld q.q.
Lid H.P.J. Gerla
Student-lid (toehoorder) D. Kleijn

Rechtsgeleerdheid
Decaan Prof.dr. R.A. Lawson
Lid/portefeuillehouder Onderwijs Mr.dr. P.M. Schuyt
Vicedecaan en portefeuillehouder Onderzoek Prof.mr. A.G. Castermans
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering D.H.J.H. Hoitink
Student-lid T. van Lit

Sociale Wetenschappen
Decaan/portefeuillehouder Onderzoek Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld
Lid/portefeuillehouder Onderwijs Dr. P. Nieuwenburg
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Mr.dr. M.E. Tuurenhout
Student-lid J. Daemen
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Wiskunde en Natuurwetenschappen
Decaan/portefeuillehouder Onderzoek Prof.dr. G.R. de Snoo
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderwijs Prof.dr. J.H. de Winde
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden
Student-lid A. Hommelberg

Wetenschappelijk directeuren van de instituten (ultimo 2014)

Instituten Archeologie
Faculteit/Instituut Archeologie Prof.dr. C.L. Hofman (tevens decaan)

Instituten Campus Den Haag
Instituut Bestuurskunde Prof.dr. A.K. Yesilkagit
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. de Ligt
Instituut voor Wijsbegeerte Prof.dr. F.A.J. de Haas
Leiden University Centre for Arts in Society Prof.dr. A. Visser
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. C.L.J. Caminada
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.dr. J.P. van der Leun

Instituten Sociale Wetenschappen
Centre for Science and Technology Studies Prof.dr. P.F. Wouters
Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Prof.dr. G.A. Persoon
Instituut Pedagogische Wetenschappen Prof.dr. J. Mesman
Instituut Politieke Wetenschap Prof.dr. I.C. van Biezen
Instituut Psychologie Prof.dr. P.M. Westenberg

Instituten Wiskunde en Natuurwetenschappen
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden Prof.dr. A. Tukker
Instituut Biologie Leiden Prof.dr. H.P. Spaink
Leiden Academic Centre for Drug Research Prof.dr. P.H. van der Graaf
Leiden Institute of Advanced Computer Science Prof.dr. J.N. Kok
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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
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Bijlage D

Accreditaties en visitaties van onderzoek en
onderwijs

Onderzoeksbeoordelingen

Externe onderzoeksbeoordelingen
In 2014 hebben vier externe onderzoeksbeoordelingen plaatsgevonden. Hiervan kon de beoordeling van
het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (penvoerder faculteit Geestes-
wetenschappen) in 2014 worden afgerond. De resultaten van de externe beoordelingen van het Instituut
Politieke Wetenschap (Sociale Wetenschappen), het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
(Wiskunde en Natuurwetenschappen), en het Instituut Bestuurskunde (Campus Den Haag) komen in
2015 beschikbaar.

Van twee externe onderzoeksbeoordelingen uit voorgaande jaren, te weten die van het Instituut Wijsbe-
geerte (uitgevoerd in 2012) en het Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie (uitgevoerd
in 2013), kwamen de resultaten in 2014 beschikbaar.

Hierna komen de in 2014 beschikbaar gekomen resultaten aan de orde.

Faculteit Geesteswetenschappen
Het Instituut voor Wijsbegeerte nam in 2012 deel aan de landelijke externe onderzoeksbeoordeling Filo-
sofie, waarvan het rapport met vertraging in 2014 werd opgeleverd. De visitatiecommissie die het insti-
tuut beoordeelde, prees de kwaliteit van het onderzoek, maar waarschuwde dat het er gezien de beperkte
omvang verstandig aan zou doen een scherpere onderzoeksfocus te kiezen. Deze aanbeveling is opgepakt
door het instituutsbestuur, dat heel bewust werkt aan een duidelijker profiel en een betere interne
samenhang van de twee onderzoeksprogramma’s. Ten tijde van het bezoek van de visitatiecommissie was
het aantal stafleden verbonden aan het onderzoeksprogramma Normativity and its Sources: Agency, Inter-
action and Conflict in a Globalizing World erg laag, wat leidde tot zorg bij de commissie. Inmiddels heeft
het instituut een hoogleraar en een universitair docent aangesteld en is er een Centrum voor Politieke
Filosofie opgericht. Dat werkt samen met onderzoekers van politicologie en rechtsgeleerdheid. Een van
de doelen van dit centrum is de politieke filosofie zichtbaarder te maken in het publieke debat. Een
laatste aandachtspunt van de visitatiecommissie was het lage aantal promoties in de beoordeelde
periode. Het instituut heeft inmiddels een goedlopende samenwerking met de Chileense universiteit
UDP Santiago de Chile, die in de komende periode zal resulteren in een groter aantal promoties.
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Programme Q P R V

Philosophy of Knowledge: Local, Global, Universal 4,5 4 3,5 4

Normativity and its Sources: Agency, Interaction and Conflict in a Globalizing World 4,5 3,5 3,5 3

Q = Quality; P = Productivity; R = Relevance; V = Viability

Beoordeling op 5-puntsschaal

In 2014 is heeft een externe commissie ook het Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en
Samenleving (LUCIS) beoordeeld. LUCIS is een interfacultair en interdisciplinair kenniscentrum op het
gebied van de islam en islamitische samenlevingen, waarin onderzoekers uit de faculteiten Geestesweten-
schappen, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen betrokken zijn. De faculteit Geestesweten-
schappen is penvoerder. De visitatiecommissie meende dat LUCIS een zeer grote meerwaarde heeft voor
de externe zichtbaarheid en de interne samenhang van het Leidse islamonderzoek en concludeerde dat
het centrum de verwachtingen meer dan waargemaakt heeft. Het bestuur van LUCIS voelt zich door dit
oordeel gesterkt om door te gaan op de ingeslagen weg, met een aantal kleine aanpassingen. Zo wordt
gewerkt aan betere ondersteuning van LUCIS-leden bij het schrijven van grote subsidieaanvragen en
worden activiteiten als lezingen en workshops ingebed in een duidelijker gedefinieerde langetermijnstra-
tegie.

Programme Q P R V

LUCIS 5 5 4 4,5

Q = Quality; P = Productivity; R = Relevance; V = Viability

Beoordeling op 5-puntsschaal

Faculteit Sociale Wetenschappen
Het Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie heeft in 2013 deelgenomen aan een landelijk
georganiseerde externe onderzoeksbeoordeling. De resultaten van deze visitatie werden in 2014 bekend.
De commissie oordeelde dat het instituut onderzoek van hoog niveau doet en dat de wetenschappers
internationaal zeer zichtbaar en actief zijn. Wel waren er, gezien de relatief kleine omvang van het insti-
tuut, wat zorgen over de breedte van het onderzoek. Het instituutsbestuur is alert op dit risico en werkt
actief aan het bevorderen van de cohesie binnen het instituut. Een tweede punt van aandacht was de
maatschappelijke impact van het onderzoek; de commissie was van mening dat hier nog meer mogelijk-
heden liggen. Inmiddels heeft het instituut op dit punt enkele maatregelen genomen, zoals het lanceren
van een Leiden Anthropology Blog. Ook heeft het instituut een Raad van Advies ingesteld, waarin
personen zitting hebben die sterke verbindingen hebben met het maatschappelijk veld. In het overleg
tussen het College van Bestuur, het faculteitsbestuur en het instituutsbestuur is verder nog besproken
wat de mogelijkheden zijn voor het instituut om aan te sluiten bij andere initiatieven binnen de universi-
teit, zoals LeidenGlobal en de profileringsgebieden Asian Modernities & Traditions en Global Interactions.
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Programme Q P R V

Global Challenges 4 4 3 4

Q = Quality; P = Productivity; R = Relevance; V = Viability

Beoordeling op 5-puntsschaal

Midterm-evaluaties

Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen hebben in 2014 midterm evaluaties plaatsvonden bij
de Sterrewacht, het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde, het Leids Instituut voor
Chemisch onderzoek en het Instituut Biologie Leiden. Bij de faculteit Sociale Wetenschappen vond een
midterm evaluatie plaats bij het Instituut Psychologie.

Planning externe onderzoeksbeoordelingen 2015 en 2016

De planning van de onderzoeksbeoordelingen voor de komende twee jaar is als volgt:

2015
• Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies
• Mathematisch Instituut (Wiskunde)
• Leiden Institute of Advanced Computer Science (Informatica)
• Faculteit Rechtsgeleerdheid
• Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

2016
• Leiden Academic Centre for Drug Research (Farmacologie)
• Sterrewacht (Sterrenkunde)
• Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
• Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek

Overzicht oordelen onderwijsvisitaties 2014

Faculteit Ba/Ma Opleiding ISAT Oordeel Oordeel Oordeel Eindoordeel
standaard 1 standaard 2 standaard 3

CDH B Liberal Arts en Sciences: Global Challenges 50429 excellent goed voldoende voldoende

FGW B Afrikaanse talen en culturen 56821 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW B Chinastudies 56818 voldoende goed goed goed

FGW B Griekse en Latijnse taal en cultuur 56003 goed goed voldoende voldoende

FGW B Japanstudies 56819 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW B Koreastudies 56820 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW B Latijns-Amerikastudies 56052 voldoende voldoende voldoende voldoende
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Faculteit Ba/Ma Opleiding ISAT Oordeel Oordeel Oordeel Eindoordeel
standaard 1 standaard 2 standaard 3

FGW B Midden-Oostenstudies 56098 goed goed goed goed

FGW B Oude culturen van de mediterrane wereld 56123 voldoende goed voldoende voldoende

FGW B Russische Studies 50855 voldoende goed goed goed

FGW B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies 56099 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M African Studies 60837 voldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende

FGW M Asian Studies (research) 60840 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M Asian Studies 60839 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M Latin American Studies 60174 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M Middle Eastern Studies 60842 goed goed goed goed

FGW M North American Studies 60845 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M Classics and Ancient Civilizations 60821 voldoende voldoende voldoende voldoende

FGW M Russian and Eurasian Studies 60848 voldoende goed goed goed

FWN B Informatica 56978 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN B Natuurkunde 50206 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN B Sterrenkunde 50205 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN B Wiskunde 56980 voldoende voldoende goed voldoende

FWN M Computer Science 60300 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN M ICT in Business 60205 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN M Mediatechnology 60206 goed voldoende onvoldoende voldoende

FWN M Physics 60202 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN M Astronomy 60200 voldoende voldoende voldoende voldoende

FWN M Mathematics 66980 voldoende voldoende goed voldoende

ICLON B Educatieve minor positief

ICLON M LVHO* Geesteswetenschappen 68529 voldoende voldoende voldoende voldoende

ICLON M LVHO Wiskunde 68516 voldoende goed voldoende voldoende

ICLON M LVHO Biologie 68502 voldoende goed voldoende voldoende

ICLON M LVHO Natuurkunde 68511 voldoende goed voldoende voldoende

ICLON M LVHO Scheikunde 68513 voldoende goed voldoende voldoende

ICLON M LVHO Maatschappijleer en Maatschappij- 68509 voldoende voldoende voldoende voldoende
wetenschappen

ICLON M LVHO Algemene Economie 68501 voldoende voldoende voldoende voldoende

ICLON M LVHO Management en Organisatie 68518 voldoende voldoende voldoende voldoende

FR B Criminologie (hersteltraject) 56469 voldoende voldoende goed voldoende

* Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs
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Bijlage E

Subsidies, prijzen en onderscheidingen

Onderzoekers, docenten, andere medewerkers en studenten en instituten van de Universiteit Leiden
kregen het afgelopen jaar talrijke onderscheidingen en prijzen. In deze bijlage een selectie daaruit.

NWO Spinozapremie

• Prof.dr. Dirk Bouwmeester – Leiden Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
• Prof.dr. Corinne Hofman – Archeologie

Europese subsidies

ERC Grants
De European Research Council (ERC) maakt met omvangrijke subsidies hoogstaand Europees onder-
zoek mogelijk.
• Dr. Dennis Hetterscheid – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: ERC Starting Grant
• Dr. Sander van Karsteren – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: ERC Starting Grant
• Dr. Richard Davis – LUMC, anatomie en embryologie: ERC Starting Grant
• Dr. Andrea Evers – Instituut Psychologie: ERC Starting Grant
• Dr. Haico van Attikum – UMC, toxicogenetica: ERC Consolidator Grant

Marie Curie
• Dr. Marianne Maeckelbergh – Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: subsidie

voor European Training Network
• Dr. Renske Huffmeier – Instituut Pedagogische Wetenschappen: Marie Curie Fellowship Grant

En ook...
• Dr. Jaap Sont – LUMC, Kwaliteit van Zorg Instituut/medische besliskunde: Horzion2020-subsidie
• Prof.dr. George Miley, dr. Jarle Brinchmann en Pedro Russo – Sterrewacht Leiden: grote subsidie van

de Europese Commissie voor EU Space Awareness

            [ 185 ]

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

14



NWO-subsidies

NWO Vernieuwingsimpuls 

VICI-subsidies voor 2 excellente onderzoekers:
• Prof.dr. Marian Klamer – Leiden University Centre for Linguistics
• Prof.dr. John van Noort – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

VIDI-subsidies voor 9 gevorderde onderzoekers:
• Prof.dr. Lenneke Alink – Instituut Pedagogische Wetenschappen
• Dr. Alwin Kloekhorst – Leiden University Centre for Linguistics
• Dr. Daniël Pijnappels – LUMC, experimentele cardiologie
• Dr. Wiep Klaas Smits – LUMC, medische microbiologie
• Dr. Grégory Schneider – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
• Dr. Hermelijn Smits – LUMC, parasitologie
• Dr. Lenny Taelman – Mathematisch Instituut
• Dr. Martina Vijver – Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
• Dr.ir. Louise van der Weerd – LUMC, radiologie en humane genetica

VENI-subsidies voor 15 startende onderzoekers:
• Dr. Wangyang Fu – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
• Dr. Federico Calle-Vallejo – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
• Fabrizio Chiodo – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
• Dr. John Tobin – Sterrewacht Leiden
• Dr. Ahmad Al-Jallad – Leiden Institute for Area Studies
• Dr. Thomas Fossen – Instituut voor Wijsbegeerte
• Dr. Tsolin Nalbantian – Leiden Institute for Area Studies
• Dr. Caspar van den Berg – Institute of Public Administration
• Dr. Quentin Bourgeois – Instituut Archeologie
• Dr. Jesse Moritz – Instituut voor Publiekrecht
• Dr. Marieke Jepma – Instituut Psychologie
• Dr. Bart Verkuil – Instituut Psychologie
• Dr. Xiaodong Zhuge – LUMC, moleculaire celbiologie
• Dr. Ahmad Aziz – LUMC, neurologie
• Dr. Meta Roestenberg – LUMC, parasitologie

Rubiconsubsidies voor onderzoek aan een andere universiteit
• Dr. Louk Rademaker – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde: twee jaar naar University

of California (VS)
• Dr. Keegan Knittle – Instituut Psychologie: twee jaar naar University of Helsinki (Finland)
• Jinghui Luo – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: twee jaar naar Oxford University (Groot-

Brittannië)
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NWO/ZonMw

Goed gebruik geneesmiddelen
• Dr. Erik Giltay en onderzoeker Anke Schat – LUMC, psychiatrie

Klinische Fellow
• Dr. Ulrich Scherer – LUMC, reumatologie

Overige NWO-subsidies
• Dr. Ahmad Al Jallad – Instituut Archeologie: Vrijecompetitie-subsidie
• Prof.dr. Herman Spaink – Instituut Biologie Leiden, en Fons Verbeek – Leiden Institute for Advanced

Computer Science: NWO Middelgrootsubsidie
• Prof.dr. Paul van den Broek en dr. Linda van Leijenhorst – Instituut Pedagogische Wetenschappen:

NWO Prijs Onderzoekstalent
• Prof.dr. Judi Mesman – Instituut Pedagogische Wetenschappen: subsidie uit Open Research Area Plus
• Prof.dr. Gert Oostindie – Instituut voor Geschiedenis: NWO-beurs
• Leiden University Centre for the Arts in Society: beurs in Graduate Programma
• Dr. Arthur Ram – Instituut Biologie Leiden: KIEM-premie
• Dr. Annette van der Helm-van Mil – LUMC, reumatologie: NWO-subsidie
• Prof.dr. Koen Kuijken – Sterrewacht Leiden: NWO Top-subsidie
• Dr. Robin de Jong – Mathematisch Instituut Leiden: NWO Top-subsidie
• Dr. Ivo Labbé – Sterrewacht Leiden: NWO Top-subsidie
• Dr. Elena Rossi – Sterrewacht Leiden: NWO Top-subsidie
• Prof. Eric Snijder en dr. Martijn van Hemert – LUMC, medische microbiologie: NWO-subsidie
• Prof.dr. Thomas Bäck – Leiden Institute of Advanced Computer Science: subsidie voor data science

van NWO en het Nederlands eScience Center
• Prof.dr. Hermen Overkleeft en prof.dr. Hans Aerts – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: TOP-

PUNT subsidie
• Prof.dr. Ewine van Dishoeck en prof.dr. Harold Linnartz – Leiden Sterrewacht: NWO-middelgroot-

subsidie
• Dr. Ludo Juurlink – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: NWO KIEM-premie
• Prof.dr. Jan Pieter Abrahams – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: TA-Premie (technology

area)
• Prof.dr. Simon Portegies Zwart en zijn promovendi Tjarda Boekholt en Guilherme Gonçalves Ferrari

– Sterrewacht Leiden: Wim Nieuwpoort-prijs van SURFSara en NWO
• Dr. Mario van der Stelt – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: beiden een TA-premie (techno-

logy area)
• Dr. Alexander Kros – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: TA-premie (technology area)
• Dr. Martina Huber – Leids Instituut Onderzoek Natuurkunde: ECHO-subsidie
• Dr. Mario van der Stelt – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: ECHO-subsidie
• Dr. Roxanne Kieltyka – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: ECHO-subsidie
• Dr. Dennis Hetterscheid – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek: ECHO-subsidie
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• Prof.dr. Eric Snijder – LUMC, medische microbiologie: ECHO-subsidie
• Universe Awareness – UNAWE (Sterrewacht): Creative Industries Grant
• Masterstudenten Lizah van der Aart en Blair Berger – Instituut Biologie Leiden: NWO en AKZO

Nobel Top Sector Chemistry Student Competition

En ook...

• Prof.dr. Corrie Marijnen – LUMC, radiotherapie: KWF subsidie
• Dr. Erik Kwakkel – Leiden University Centre for the Arts in Society: KNAW Jonge Akademie-project-

beurs
• Prestigieuze subsidie van KNAW en het Chinese ministerie van Onderwijs voor Leids Hazelhoff

Centre for Financial Law – Instituut voor Privaatrecht
• KWF-subsidie voor onderzoek naar veiligere chemotherapie voor prof. Henk-Jan Guchelaar – LUMC,

klinische farmacologie en toxicologie
• NVE-Ipsenprijs voor beste artikel op het gebied van basale endocrinologie voor Siebe Spijker –

LUMC, endocrinologie
• Classica Tazuko van Berkel Leiden – University Centre for Arts in Society, ontvangt 260 jaar oude

wetenschappelijke prijs van Legatum Stolpianum
• Mirte Brom – LUMC, gynaecologie, wint prijs voor beste artikel
• Dimiter Toshkov – Instituut Bestuurskunde, wint Haldaneprijs voor beste artikel
• Joanne van der Leun en Maartje van der Woude – Instituut voor Strafrecht & Criminologie, winnen

prijs voor beste artikel in het Tijdschrift voor Politie
• GAK-beurs voor dr. Edwin Boezeman voor E-zelfhulpcursus om mantelzorg te combineren met een

baan – Instituut Psychologie
• Award Dutch Spine Society naar Laurens Bollen – LUMC, orthopedie
• Prof. Silvère van der Maarel – LUMC, humane genetica: subsidie van Beatrix Spierfonds
• Rembrandt Research Award voor Mariëtte Boon – LUMC, endocrinologie (samen met Riekelt Hout-

kooper – AMC)
• Subsidie van het Zeeuw Investerings Fonds – ZIF voor organ-on-a-chip-technologie van spin-off

MIMETAS
• Prof.dr. Gilles van Wezel en prof.dr. Michael Richardson – Instituut Biologie Leiden: TKI-NCI

subsidie
• Subsidie van FOM voor prof.dr. Carlo Beenakker – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuur-

kunde
• Forse investering in onderzoek naar de ‘big bang’ door prof.dr. Ana Achúcarro – Leids Instituut voor

Onderzoek in de Natuurkunde
• Evolutionary Computation Pioneer Award voor prof.dr. Thomas Bäck – Leiden Institute of Advanced

Computer Science

      [ 188 ]

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

14



STW (volarisatie)subsidie

• Prof.dr. Peter Klinkhamer en dr. Kirsten Leiss – Instituut Biologie Leiden
• Prof.dr. Jan Pieter Abrahams – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
• Prof.dr. Raaijmakers en prof.dr. Gilles van Wezel – Instituut Biologie Leiden

Tot fellow gekozen

• Dr. Hans-Martien ten Napel – Instituut voor Publieksrecht: Research Fellowship aan Princeton
University

• Dr. Matteo Brogi – Sterrewacht Leiden: Hubble Fellowship
• Dr. Jayne Birkby – Sterrewacht Leiden: Sagan Fellowship
• Prof.dr. Naomi Ellemers – Instituut Psychologie: lid van de British Academy
• Prof.dr. Patricia Spyer – Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie: Humanities

Research Fellowship
• Dr. Justyna Wubs-Mrozewicz – Instituut voor Geschiedenis: Humanities Research Fellowship

Ontvangen eredoctoraten

• Tim de Zeeuw – Sterrewacht Leiden: Università degli Studi di Padova, Italië
• Grzegorz Rozenberg – Leiden Center for Natural Computing: Åbo Akademi in Turku, Finland

Benoemd in academische genootschappen

KNAW
• Prof.dr. Ingrid Tieken – Leiden University Centre for Linguistics: KNAW-lid
• Prof.dr. Lenneke Alink – Instituut Pedagogische Wetenschappen: lid De Jonge Akademie

En ook...
• Prof.dr. Caroline van Eck wint Descartes-Huygens Prize en is benoemd tot Chevalier dans l’Ordre

National du Mérite – Leiden Centre for the Arts in Society
• Prof.dr. Ewine van Dishoeck is geïnstalleerd als lid van de Duitse Akademie van Wetenschappen

Leopoldina – Sterrewacht
• Prof.dr. Joop van Holsteyn benoemd tot lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen – Instituut Politieke Wetenschap
• Prof.dr. Corinne Hofman benoemd tot lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

– Instituut Archeologie
• Prof.dr. Roberta D’Alessandro benoemd tot Cavaliere dell’Ordinedella Stella d’Italia – Leiden Centre

for the Arts in Society
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Bekroond promotieonderzoek

• Elke Krekels – Leiden Academic Centre for Drug Research: Thesis Award en TOPPublication Award
van Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie (NVKFB)

• Wouter Veenendaal – Instituut Politieke Wetenschap: Jaarprijs politicologie 2014 voor beste proef-
schrift

• Rosa van den Berg, Andrea van Dam en Mariëtte Boon – LUMC, endocrinologie: 3 van de 4 beschik-
bare presentatieprijzen op de 20th Annual Scandinavian Atherosclerosis Conference

• Annemarie Samuels – Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie: J.C. Ruigrok Prijs
• Han Lamers – Leiden University Centre for the Arts in Society: Van Woudenberg Dissertatieprijs
• Marieke Kroneman – Campus Den Haag: Haagse homo-emancipatieprijs
• Rudy van den Brink – Instituut Psychologie: promovendiprijs voor beste artikel

Erkenningen voor bijzondere verdiensten

• Prof.dr. Ron de Kloet – LUMC/Leiden Academic Centre for Drug Research: Golden Kraepelin Medal
van het Max Planck Institute of Psychiatry

Onderwijsprijzen

Universitaire onderwijserkenningen
• Dr. Beerend Hierck – LUMC, anatomie en embryologie: LSR Onderwijsprijs
• Thijs Porck (promovendus) – Leiden University Centre for the Arts in Society: facultaire onderwijs-

prijs
• Dr. Marian Verhallen – Faculteit der Sociale Wetenschappen: Honours Academy-Ster
• Dr. Linda van Leijenhorst – Instituut Pedagogische Wetenschappen: excellente docent Pedagogische

Wetenschappen 2014

• Dr. Paul Steendijk – LUMC, hartziekten: Prof.dr. G.J. Tammelingprijs voor beste docent
• Dr. Bruno Bocanegra – Instituut Psychologie: beste psychologiedocent 2014

Tien gedreven docenten benoemd als fellow in de Leiden University Teachers’ Academy
• Dr. Patrick Overeem – Instituut Bestuurskunde
• Dr. Ann Marie Wilson – Campus Den Haag, Leiden University College The Hague
• Dr. Ethan Mark – Leiden Institute for Area Studies
• Dr. Helen Westgeest – Leiden University Centre for the Arts in Society
• Dr.ir. Fred Janssen – ICLON
• Dr. Beerend Hierck – LUMC, anatomie en embryologie
• Dr. Carolina Jost – LUMC, moleculaire celbiologie
• Mr.dr. Armin Cuyvers – Instituut voor Publieksrecht
• Prof.dr. Jan Aarts – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
• Dr. Marjo de Graauw – Leiden Academic Centre for Drug Research
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Extern
• Trui Steen – Instituut Bestuurskunde: winnaar NIG Supervisor of the Year Award 2014

Studentenprijzen

• Leonard Pelgrom: Student Research Award Biomedische wetenschappen 2014

• Tjeerd Muurling: Student research award Geneeskunde 2014

• Scheikundestudent Anthe Janssen wint Unilever Research Prijs 2014

• Antropologiestudent Florence Scialom winnaar van Speckman prijs voor beste masterscriptie
• Rechtenstudent Ali Mohammad ontvangt NVOR/Mentink Award voor artikel in Nederlands Tijd-

schrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
• Student Industrial Ecology Jelle Rademaker wint prijs voor zijn artikel in Environmental Science &

Technology 2013

• Biomedische Wetenschappen-studente Jessica Roelands ontvangt LISF-prijs 2014 voor beste persoon-
lijke verslag over een buitenlandse studiereis over haar malariaonderzoek in Indonesië

• De Universiteit Leiden, vertegenwoordigd door Daniël Grutters en Pem Tshering, wint ‘Youth for
Peace’ International Law Competition in Wit-Rusland

• Topsector Chemiebeurs voor Moleculair Science & Technology-studenten Amaya Verschuur en
Maarten Stam

• Biologiestudent Thijmen Breeschoten wint Kees Bakker award voor beste Leidse biologiestudent van
2013

• Leidse masterstudenten Mathijs van de Nes en Niels ten Dijke Bas Nieuwenhuizen – Computer
Science, winnen Benelux Algorithm Programming Contest 2014

• Hendrik Casimir-prijs voor briljante studenten voor Jorinde van de Vis – Natuurkunde, en Anne
Meeussen – Natuurkunde en Technische Natuurkunde

Zes propedeusestudenten ontvingen een Jong Talent Aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen:
• Jasper Bouman – Wiskunde
• Dennis van der Zwaan – Informatica
• Nashwan Sabti – Natuurkunde
• Amber Barendrecht – Life Science and Technology
• Lois van Druten – Molecular Science and Technology
• Indy Fosse – Molecular Science and Technology

Bekroonde afstudeerscripties
• Ruben de Graaff wint scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
• Rechtenstudente Miranda Geelhoed wint de Piet Gilhuis Scriptieprijs 2014

• Masterstudente Industrial Ecology Anika Regett heeft de Stans Prize ontvangen voor haar thesis voor
de masteropleiding Industrial Ecology

• Masterstudenten Public Administration, Yuanjing Li en Nicholas Korwin, winnen Ben Pauw Scriptie-
prijs
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• H.A. Brasz scriptieprijs voor studente Public Administration Nina Straathof 
• Jan-Willem Hendrik van der Mijde, masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media, wint Siegenbeek

Scriptieprijs 2013

• Geschiedenisstudent Joris Gerritse wint een Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs
• Masterstudente Book and Digital Media Studies Gloria Moorman wint een Elsevier/Johan de Witt-

Scriptieprijs
• Politicologiestudente Jacomijn Visser wint Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2014

• Azinat Abubakari, Leiden University for Arts in Society wint scriptieprijs
• Stéphanie van der Pas, promovendus aan het Mathematisch Instituut, wint Leidse Universitaire Scrip-

tieprijs 2014

• Masterstudent International Relations Remco de Bruijn wint Beyen Prize voor beste masterscriptie
• Master Thesis Prize 2014 voor politicologiestudent Oliver Hecquer
• Student Economic and Consumer Psychology Manon Schutter en student Ontwikkelings- en Onder-

wijspsychologie Mara van der Meulen schrijven beste masterscripties

Diversiteit
• Leidse studente Sheryl Lynn Baas wint ECHO award 2014

• Workplace Pride Leadership Award voor vicerector prof.dr. Simone Buitendijk

Overige prijzen

• Frank Provoost, hoofdredacteur Mare, wint Jip Goldsteijn Journalistiekprijs
• Het jäärboekvänhøtjäär van studievereniging Leidsche Flesch wint de prijs voor de beste Leidse

verenigingsalmanak van universitair weekblad Mare
• Prijs voor prof.dr. Simon Portegies Zwart en zijn promovendi Tjarda Boekholt en Guilherme

Gonçalves Ferrari – Sterrewacht Leiden, voor snelheidsrecord op nationale supercomputer
• Jiska Peper – Instituut Psychologie, wint Leiden Psychology Blog Award

Koninklijke Onderscheidingen in 2014

• Prof.dr. Willem Heiser
Hoogleraar Psychologie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 31 januari 2014

• Prof.dr. Meindert Danhof
Hoogleraar Farmacologie
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 23 april 2014
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• Prof.dr. Han van Konijnenburg van Cittert
Hoogleraar prekwartaire Paleobotanie
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Uitgereikt: 25 april 2014

• Prof.dr. Gertjan Fleuren
Hoogleraar Pathologie
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Uitgereikt: 18 september 2014

• Prof.dr. Willem Adelaar
Hoogleraar talen en culturen van Indiaans Amerika
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 1 oktober 2014

• Prof.dr. Frans Helmerhorst
Hoogleraar Klinische epidemiologie van fertiliteit
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Uitgereikt: 25 november 214

• Prof.dr. Rudi Westendorp
Hoogleraar Ouderengeneeskunde
Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw
Uitgereikt: 11 december 2014

• Prof.dr. Marijke van der Wal
Hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 19 december 2014

Onderscheidingen uitgereikt door de Universiteit Leiden

Willem van Oranjepenning
• Boediono, voormalig vicepresident van Indonesië
• Herman van Rompuy, voormalig voorzitter EU

Universiteitspenning
• Minerva
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Eredoctoraten
• Prof.dr. Josef Smolen, Medizinische Universität Wien. Erepromotor: prof.dr. Tom Huizinga
• Mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, alumna en staatsraad bij de Raad van State. Erepromotor:

prof.mr. Alex Geert Castermans
• Prof.dr. Herbert Waldmann, Max Planck Institute of Molecular Physiology in Dortmund en Techni-

sche Universität Dortmund. Erepromotor: prof.dr. Hermen Overkleeft

Bekroond afstudeeronderzoek, gepresenteerd tijdens dies natalis 2014
• Marjolein Soethoudt, student Bio-Farmaceutische Wetenschappen, promovenda bij het Leids Insti-

tuut voor Chemisch Onderzoek

Dr K.J. Cathprijs 2014
• Wouter Bruins, oud-student Biologie en Science Based Business

Meer informatie over onderscheidingen: http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/eregalerij-2014.html
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Bijlage F

Statistieken bezwaar en beroep

College van beroep voor de examens 2014

Totaal ontvangen beroepen 304

Schikking 183

Uitspraken:

• ongegrond 48

• gegrond 19

• niet ontvankelijk 21

Lopend 14

Intrekking 9

Doorgezonden 10

Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften 2014

Totaal ontvangen bezwaren 99

Ontslagzaken 1

Schikking 1

Adviezen

Lopend

Intrekking

Doorgezonden

Personele zaken 25

Schikking 6

Adviezen 7

Lopend 6

Intrekking 3

Doorgezonden 3

Studentzaken 71

Schikking 37

Adviezen 21

Lopend 5

Intrekking 1

Doorgezonden 7
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Bestuurlijke zaken 1

Schikking

Adviezen

Lopend 1

Intrekking

Doorgezonden

Verkiezingszaken 1

Schikking

Adviezen 1

Lopend

Intrekking

Doorgezonden
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Bijlage G

Oraties, afscheidscolleges en promoties

Oraties

Archeologie
• Prof.dr. A.L. van Gijn. Revealing the hidden stories behind archaeological artefacts
• Prof.dr. F.C.W.J. Theuws. De boer en de koning in vroegmiddeleeuws Noordwest Europa

Campus Den Haag
• Prof.drs. H.A. Schaper. Ben ik mijn broeders hoeder? De rol van de internationale gemeenschap bij

massale wreedheden
• Prof.dr. A. Timmermans. On speaking terms. Public affairs en de dialoog tussen wetenschap en prak-

tijk

Geesteswetenschappen
• Prof.dr. R.J. Baarsen. Ik sterf van ongeduld. Karel graaf Cobenzl en de decoratieve kunsten
• Prof.dr. Y. van Dijk. Fanfare uit de toekomst. Tussen techniek, media en literatuur
• Prof.dr. A.T. Gerritsen. The global life of a soya bottle
• Prof.dr. J.B. Gewald. To Grahamstown and back: towards a socio-cultural history of South Africa
• Prof.dr. M.P.C. van der Heijden. Een stad vol criminele vrouwen. Vragen die comparative urban

history kan beantwoorden
• Prof.dr. E. Jorink. De Ark, de Tempel, Het Museum. Veranderende modellen van kennis in de Eeuw

van de Verlichting
• Prof.dr. H.G.D.G. De Weerdt. Reinventing Chinese political history

Geneeskunde
• Prof.dr. D.E. Atsma. Hart 3.0: stimulatie tot regeneratie
• Prof.dr. G.J. Blauw. Van specialisatie naar basiszorg
• Prof.dr. P. Börnert. Bridging the gaps
• Prof.dr. J.V.M.G. Bovée. Moleculen, mechanismen, maatwerk
• Prof.dr. M.V. Huisman. Onbegrensde mogelijkheden, kiezen met verstand
• Prof.dr. M.E. Numans. Laten we beginnen bij de huisarts
• Prof.dr. V.T.H.B.M. Smit. Een kwestie van de juiste stip
• Prof.dr. H.G.J.M. Vermetten. Strijd van binnen
• Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland. Zicht op zorgprocessen
• Prof.dr. J.J. Zwaginga. Schakels naar genezend bloed
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Rechtsgeleerdheid
• Prof.mr. A.A.J. Blokland. Leeuwen en beren op de weg naar het rechte pad
• Prof.mr.dr. S.C.W. Douma. Legal research in international and EU taks law
• Prof.dr. G. van Duijvenvoorde. Achter de schermen van het telecommunicatierecht. Bereikbaarheid

langs het meetlint: over regulering, concurrentie en maatschappelijk belangen
• Prof.mr. S.J.H. Gijrath. Telecomunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: interoperabiliteit, innovatie,

internationalisering & een imploderende soufflé
• Prof.mr. S.F. Sagel. Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard and fast rules
• Prof.mr. S.J. Schaafsma. IPR en EPR. Over wisselwerking, eenheid en verscheidenheid
• Prof.dr. J.J. Sloth-Nielsen. Global, regional, subregional? Prospects and pitfalls for children’s rights in

future
• Prof.mr. L.F.M. Verheij. De constitutionele conventie: een lacune in ons staatsrecht

Sociale Wetenschappen
• Prof.dr. A.W.M. Evers. Human potential: op weg naar ongekende mogelijkheden voor gezondheid en

ziekte
• Prof.dr. D.C. Thomas. Transnational dynamics of human rights: violation and protection

Wiskunde en Natuurwetenschappen
• Prof.dr. K.J. Batenburg. Discrete wiskunde en tomografie
• Prof.dr. J.S. Kaastra. Röntgendiagnostiek in de ruimte: lijnen in het heelal
• Prof.dr. H.J. van Langevelde. Helderheid: brightness and transparency in raio astronomy
• Prof.dr. M. Schilthuizen. Endless forms: character evolution and biodiversity

Afscheidscolleges

Geesteswetenschappen
• Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven. Laatste les: Apenkooi
• Prof.dr. R. Ross. A respectable age
• Prof.dr. M.J.van der Wal. In gesprek met het taalverleden

Geneeskunde
• Prof.dr. F.M. Helmerhorst. Een balans

Rechtsgeleerdheid
• Prof.mr. B. Wessels. Teaching and research in international insolvency law: challenges and opportuni-

ties
• Prof.dr. W.J. Zwalve. Contemporaine ongelijkheid. Een bijdrage tot de juridische paleontologie

Sociale Wetenschappen
• Prof.dr. W. Heiser. Psychologie van het statistisch denken
• Prof.dr. P.M. Kroonenberg. De driewegwereld kent geen grenzen
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Promoties

Archeologie
• D. Donev. Rural Landscaped along the Vardar valley
• W.M van Haarlem. Temple Deposits in Early Dynastic Egypt: The Case of Tell Ibrahim Awad
• S. Hoss. Cingulum Militaris
• A.A.A. Mol. Connecting the Caribbean. A socio-material network approach to patterns of homoge-

neity and diversity in the pre-colonial period

Campus Den Haag
• P. Alexandrova Petrova. Agenda Setting in the European Council
• B.J. Carroll. Adaptation, discretion, and the application of EU animal welfare legislationT.W. van

Dongen. The science of fighting terrorism: the relation between terrorist actor type and counterterro-
rism effectiveness

• M.A.A. Elayah. Donors-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local
Knowledge Syndrome

• W.M. Klumper. De Effects-Based Approach in Afghanistan; meten van het onmeetbare

Geesteswetenschappen
• H.E.A.M Vanden Abeele. What late medieval chant manuscripts do to a present-day performer of

plainchant
• M.A. van Alphen. Het oorlogsschip als varend bedrijf
• M.S.H. Alsulami. Iranian orientalism: notions of the other in modern Iranian thought
• B.M. Austin. The Old Greek of Isaiah: An Analysis of its Translation of Plant Metaphors
• A. Aziz. Theatre as Truth Practice: Arthur Miller’s The Crucible
• M.L. Bartels. Plato’s Pragmatic Project. A Reading of Plato’s Laws
• R. de Boer. Amorites in the early Old Babylonian Period
• E. Boone. The syntax and licensing of Gapping and Fragments
• C.Y.E. Boot. Het leger onder vuur. De Koninklijke Landmacht en haar critici, 1945-1989

• M. Bruil. Clause-Typing and Evidentiality in Ecuadorian Siona
• J. Bruning. The rise of a capital: on the development of al-Fusṭāṭ’s relationship with its hinterland,

18/639-132/750

• J.P. Burger. Monsterlijke verhalen
• A. Çamci. The Cognitive Continuum of Electronic Music
• I.A.H Cissé. Développement phonético-phonologique en fulfulde et bambara d’enfants monolingues

et bilingues: étude du babillage et des premiers mots
• S.A.A. Claeyssens. De menschen koopen alleen boeken, welke ze noodig hebben
• M. Clerc Parada. (De)Composing Immersion
• W.W.H. Cornelissen. Politics between Philosophy and Polemics: Political Thinking and Thoughtful

Politics in the Writing of Karl Popper, Leo Strauss, and Hannah Arendt
• E. Daneshvar Tehranizadeh. Le transculturalisme des créations littéraires franco-persanes depuis les

années 1980
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• M.A. Davidsen. The Spiritual Tolkien Milieu: A Study of Fiction-based Religion
• M.E. Davies. The Locality of Chieftainship: Territory, Authority and Local Politics in Northern

Malawi, 1870-1974

• A. Dlaba ová. Literatuur en observantie
• N. Edisherashvili. Communicative Language Teaching in Georgia From Theory to Practice
• M.F.D. Eekhout. Material Memories of the Dutch Revolt
• E. Erol. Capitalism, Migration, War and Nationalism in an Aegean Port Town: The Rise and Fall of a

Belle Époque in the Ottoman county of Foçateyn
• F. Fakih. The Rise of the Managerial State in Indonesia: Institutional Transition during the Early Inde-

pendence Period. 1950-1965

• D.F. Flores Cáceres. Representación política y democracia en Chile, 2005-2013

• C. Genewein. Vokales Instrumentalspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
• R.C. Gravina. The Phonology of Proto-Central Chadic
• M.P.R. Heijdanus. Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?
• F.H. Henstra. The language of Horace Walpole and his correspondents
• J.J.M. Houwen. Mapping Moving Media: Film and Video
• M.J. Kahmann. Ontmoetingen tussen Marokkaanse Nederlanders en de Marokkaanse overheid: een

antropologisch perspectief
• P.C. Kalenga. Bunkeya et ses chefs: évolution sociale dúne ville précoloniale (1870-1992)
• G. Keogh. Reconstructing a Hopeful Theology in the Context of Evolutionary Ethics
• M.A.H. Khalifa. Female Transmission of Ḥadīth in the Mamluk Period: An Annotated Edition and

Study of Ibn Ḥajar’s Mu’jam al-Shaykhah Maryam
• A.M. Klev. Categories and Logical Syntax
• A.J.H. Kluge. A grammar of Papuan Malay
• M.C.I. Krahe Noblett. Chinese porcelain and other orientalia and exotica in Spain during the Habs-

burg dynasty
• M. Kuruppath. Dutch Drama and the Company’s Orient
• C. Lin. Utterance-final particles in Taiwan Mandarin: contact, context, and core functions
• G.C.G. van de Loo. Melati van Java. Dochter van Indië
• M.S. Mendoza Straffon. Art in the Making: The evolutionary origins of visual art as a communication

signal
• J.M. Müller. Exile memories and the Dutch Revolt. The narrated diaspora, 1550-1750

• E.D. Nagelsmit. Venite et Videte: Art and Architecture in Brussels as Agents of Change during the
Counter Reformation, c. 1609-1659

• M.A. Nematollahi Mahani. ‘Do Not Say They Are Dead’: The Political Use of Mystical and Religious
Concepts in the Persian Poetry of the Iran-Iraq War (1980-1988)

• J.S. Nixon. Sound of Mind
• M. Olnon. Brought under the law of the land
• J.A. Parra Cancino. Towards a Performance Practice of Computer Music
• I. Pesa. Moving along the roadside: A social history of Mwinilunga District, 1870’s-1970’s
• M. Plomp. Never-Neverland Revisited: Malay Adventure Stories
• R.A. Pooth. Die Diathesen Aktiv vs. Medium und die Verbsemantik im Vedischen der Rgveda-Samhit
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• G.J.C. van Roon. Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702)
• M.E. Roth. Disruptive Conflicts in Computopic Space
• C.H. Scheper. The Islamic Bookbinding Tradition
• T.B. Schrock. A grammar of Ik (Icé-tód)
• A.M. Scott. Romanticizing Brahms: Early Recordings and the (De)Construction of Brahmsian Iden-

tity
• M.C. De Simone. Nubia and Nubians: The ‘Museumization’ of a Culture
• J.A. van der Steen. Memory Wars in the Low Countries, 1566-1700

• H. Sun. Time reference and bare predicates in Mandarin
• S. Suryadi. The recording industry and ‘regional’ culture in Indonesia: the case of Minangkabau
• P. Van Thuy. Beyond Political Skin: Convergent Paths to an Independent, National Economy in Indo-

nesia and Vietnam
• S. Valdivia Rivera. Redes políticas y procesos de democratización
• B. Varassi Pega. Creating and re-creating tangos
• N.H.G.E. Veldhoen. Shaping Idealisms
• Q. Wang. Boethius and the Importance of Basic Logic and Mathematics for Philosophy
• J. Witteman. Towards a cognitive neuroscience of prosody perception and its modulation by alexit-

hymia
• M.K. Yoon. Aestheticized Politics: The Workings of North Korean Art

Geneeskunde
• A.S. Amoah. Helminth Infections and Allergies in Ghana
• S. Ariotti. Function and behavior of cd8+ t cells in the skin
• D. Auger. Advanced cardiac imaging in heart failure: from subclinical myocardial dysfunction to

therapy optimization
• D. Bakker. Molecular characterization of pathogenic Clostridium difficile strains
• P.J.M. Bank. Motor Dysfunction in Complex Regional Pain Syndrome
• M.P. Bauer. Clostridium difficile infection: epidemiology, complications and recurrences
• E.T. te Beek. Neuropharmacology of novel dopamine modulators
• R. van den Berg. Spondyloarthritis – Recognition, Imaging, Treatment
• M.K. de Bie. Prevention of Sudden Cardiac Death focusing on patients with chronic kidney disease,

focusing on implantable cardioverter defibrillator therapy
• R. Bijkerk. MicroRNAs in Kidney Health and Disease
• H.H. de Boer. Dry bone histology
• L.T. van Boetzelaer-van Hulsteijn. Paragangliomas Pictured
• T.N. Bonten. Time for Aspirin
• S.J. Booij. Wishes for the end of life in Huntington’s Disease
• M.R. Boon. Turning op the heat: role of brown adipose tissue in metabolic disease
• W.J.P. van Boven. Organ Injury after Coronary Artery Bypass Grafting
• M.S.S. Bovenberg. Cancer and Glioma
• M.H. ten Brink. Individualized therapeutics in allogeneic stem cell transplantation
• C.B.M. van den Broek. Optimisation of colorectal cancer treatment
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• E.P. Buddingh. Innate immunity in osteosarcoma
• K.M.J.A. Claessen. Pathophysiology of the GH/IGF-1 axis: Long-term consequences on joints and

bone
• F.M.E. Cox. Inclusion body myositis
• S. Commandeur. Facing the phases of Mycobacterium tuberculosis
• G.M.N. Daleboudt. Systemic lupus erythematosus: a behavioural medicine perspective
• C.S. Dambrot. From Teeth, Skin, Blood to Heart: Induced pluripotent stem cells as an in vitro model

for cardiac disease
• L.A. Daniels. Late effects after treatment for Hodgkin lymphoma
• S.B. Debast. Clostridium difficile Infection: The role of antibiotics in outbreak control, epidemiology

and treatment
• J. Debeij. The effect of thyroid hormone on haemostasis and thrombosis
• J. Deelen. Genetic and biomarker studies of human longevity
• M.H. Degeling. Cancer and Glioma
• F. Dekker. Patients’ preference in migraine
• K.O. Dixon. The IL-12 family and Dendritic cells; Key regulators of immunity and immunological

tolerance
• R. Djaberi. Cardiovascular Risk Assessment in Diabetes
• N.T. Doan. Quantitative analysis of human brain MR images at ultrahigh field strength
• E. Donga. Sleep and insulin resistance in type 1 diabetes mellitus
• C.E.H.M. Donjacour. Narcolepsy beyond sleepiness: endocrine, metabolic and other aspects
• M. Drost. Development of in vitro and in vivo functional assays to enable diagnosis of Variants of

Uncertain Significance in the common cancer predisposition Lynch syndrome
• F.M. Engelaer. Compression and plasticity of old-age mortality
• A.C.G.M. van Es. On aging and dementia
• D.B.Y. Fontein. Tailoring Endocrine Treatment for Early Breast Cancer
• M.M. Garvelink. Informing patients about fertility preservation
• G.A. Gooiker. Evaluating outcomes in surgical oncology: Volume, quality indicators and the influence

of comorbidity
• F.L. Groeneweg. Corticosteroid receptor dynamics
• A.M. de Haan. Ethnic minority youth in Youth Mental Health Care: utilization and dropout
• M.H. Haverkamp. Primary immunodeficiencies, Mycobacterial infections, and cytokines
• L. van der Heijden. Giant cell tumor of bone and tenosynovial tissue
• L. Heimans. Treatment of early rheumatoid and undifferentiated arthritis
• R.E. van Hellemondt. Genomics and the law
• I.A. Hendriks. Global and Site-Specific Characterization of the SUMO Proteome by Mass Spectro-

metry
• P. Hombrink. Identification of minor histocompatibility antigens by reverse immunolgy
• J.C. Karper. Damage Associated Molecular Patterns and Toll Like Receptors in inflammation mediated

vascular remodelling
• P.B. van Kasteren. Arterivirus PLP2

• S. Katsanos. Outcomes of transcatheter aortic valve implantation
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• J.C. Keurentjes. Predictors of clinical outcome in total hip and knee replacement
• I.R. Klein-Wieringa. Adipose tissue inflammation: implications for joint diseases
• H.D. Kleinloog. Drug-induced psychomimetic effects as a model for psychosis
• L.M. Klitsie. Tissue Doppler and speckle tracking strain echocardiography
• A.J. de Kloet. Participation of children and youth with acquired brain injury
• R. van ‘t Klooster. Automated Image Segmentation and Registration of Vessel Wall MRI for Quantita-

tive Assessment of Carotid Artery Vessel Wall Dimensions and Plaque Composition
• B. Klop. Interplay between Lipoproteins, the Complement System and Blood Cells in Atherosclerosis
• L.E. Klumpers. Novel approaches in clinical development of cannabinoid drugs
• R. Knevel. Unraveling joint destruction in Rheumatoid Arthritis
• L. Koens. Clinicopathologic and genetic aspects of primary cutaneous large B-cell lymphomas
• R. Koevoets. Measuring and monitoring outcomes in undifferentiated and rheumatoid arthritis
• M.D. Kraaij. ROS-producing macrophages in immune modulation
• A. Krabben. Predictive factors for the development and disease course of rheumatoid arthritis
• A.N. Kremer. HLA class II restricted minor histocompatibility antigens – identification, processing

und biology
• A.L. Kruis. The effectiveness of integrated disease management in COPD patients
• M.A.A. Kusters. Adaptive immune system and vaccination responses in Down syndrome
• B.B.L.G. Lemmens. Repair and genetic consequences of DNA double strand breaks during animal

development
• W.N. Leonhard. Recapitulating Polycystic Kidney Disease in Mice
• M.A. Lips. Roux-en-Y Gastric bypass and Calorie restriction: differences and similarities of endocrine

and metabolic effects in Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus
• L.A. Labuda. Innate, adaptive and regulatory immune responses in human schistosomiasis in Gabon
• Z. Liu. The interplay between TGF-beta and VEGF signaling in endothelial cell function
• A. Majowicz. Addressing immune tolerance issues in inflammatory bowel disease and adeno-associ-

ated virus based gene transfer
• S. van der Marel. Gene and cell therapy based treatment strategies for inflammatory bowel diseases
• R. Mariman. Probiotic bacteria and the immune system: mechanistic insights and therapeutic impli-

cations
• M.A. Marks. Treatment of patients with hand osteoarthritis: Outcome measures, patient satisfaction,

and economic evaluation
• J. Martín Ramírez. The cell-type specific role of FcgammaRIIb in immune-complex-mediated inflam-

matory diseases
• S.M. Melief. Immunomodulatory properties of human multipotent stromal cells
• L. Meurs. Schistosoma mansoni and Schistosoma haematobium infection and morbidity in a co-

endemic focus
• C.L. Meuwese. Nontraditional cardiovascular risk factors in end-stage renal disease
• D.J.A.R. Moes. Optimizing immunosuppression with mTOR-inhibitors in renal transplant recipients
• M.J.C. Moester. Orchestration of bone remodeling
• W.A. Moojen. Introducing new implants and imaging techniques for lumbar spinal stenosis
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• J.S. Mourer. Late Concentration-Controlled Calcineurin Inhibitor Withdrawal with Mycophenolate
Mofetil in Renal Transplant Recipients

• R.J.A. Nabuurs. Molecular neuroimaging of Alzheimer’s disease
• J.G.H. van Nes. Clinical aspects of endocrine therapy of early breast cancer in postmenopausal

women
• Z. Neshati. Cellular models and viral vectors for skeletal and cardiac muscle research
• M.P.J. Nicolai. Omissions in care for sexual health in Cardiology and Gastroenterology
• M.A. Nicolaie. Dynamic aspects of competing risks with application to medical data
• S. Nicolardi. Development of ultrahigh resolution FTICR mass spectrometry methods for clinical

proteomics
• M. Niesters. Evolution of endogenous analgesia
• J. O`Flynn. Properdin-dependent activation and control of immune homeostasis and autoimmunity
• T. Pacchiarotta. Metabolomics of urinary tract infection: a multiplatform approach
• J.H.W. Pahl. Innate immune responses of natural killer cells and macrophages against bone sarcomas:

towards cellular immunotherapy
• M.E. Penning. On renal pathophysiology in preeclampsia
• I.M. Petrova. Non-canonical Wnt signaling via the Ryk and Ror receptors in the Drosophila nervous

system
• B.G.C.W. Pijls. Evidence based introduction of orthopaedic implants. RSA, implant quality and

patient safety
• A.A. Ramkisoensing. Molecular and Environmental Cues in Cardiac Differentiation of Mesenchymal

Stem Cells
• J. van Ramshorst. Intramyocaridal Bone Marrow Cell Injection: Clinical and Functional Effects in

Ischemic Heart Disease
• M. Raps. Effectiveness and side effects of hormonal contraceptives
• J.B. van Rees. Implantable cardioverter defibrillators
• N.V. Rekers. Predicting outcome of acute kidney transplant rejection using molecular markers
• G.J. Ritfeld. Bone marrow stromal cell – mediated neuroprotection for spinal cord repair
• R.E.J. Roach. Sex-specific aspects of venous thrombosis
• S.P. Rodrigues. Towards safety in Minimally Invasive Surgery: Patient safety, tissue handling and trai-

ning aspects
• S.F. Roerink. Alternative polymerases in the maintenance of genome stability in C. elegans
• M.K. Rommers. Clinical Rules in hospital pharmacy practice to prevent adverse drug events
• C.J. Roos. Mediators of cardiovascular risk in diabetes mellitus
• D.P.C. de Rooy. Genes and environmental factors associated with the severity of progression of RA
• R.A. Rosalia. Particulate based vaccines for cancer immunotherapy
• D.J. Saaltink. Doublecortin-like Knockdown in the Adult Mouse Brain; implications for neurogenesis,

neuroplasticity and behaviour
• B. Sabayan. Cardiovascular and Hemodynamic Contribution to Brain Aging
• H. Safdar. Characterization of mouse coagulation (regulatory) genes with use of RNAi
• J. Schimmel. Regulation of genome stability and cell cycle progression by SUMOylation
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• L.D. van Schinkel. MR assessment of end-organ damage in the metabolic syndrome and diabetes
mellitus

• F. Schmitz. Intraepithelial Lymphocytes in Refractory Celiac Disease: Lost in Transition
• A.M. Schouffoer. Comprehensive care in systemic sclerosis
• Y.W.M. Schulte-van Maaren. NormQuest: Reference values for ROM Instruments and Questionnaires
• K. Sebib Korkmaz. Biliary Strictures and Liver Transplantation: Clinical and Biomedical Aspects
• F. Slaghekke. Twin Anemia Polycythemia Sequence
• M.A. Sleddering. Insulin resistance: pathophysiology in South Asians & therapeutic strategies
• M. Slingerland. Exploring novel formulations and new classes of anticancer drugs in solid tumors
• A.F.H. Smelt. Migraine treatment – From clinical trial to general practice
• M. Smit. Obstetric Emergencies in Primary Midwifery Care in The Netherlands
• H. Snijders. Towards patient centered colorectal cancer surgery
• A.J. van Sorge. The Netherlands Retinopathy of Prematurity study
• A.H. Stam. Genetics of migraine and related syndromes
• T.J. van der Steenhoven. On prevention of second hip fracture surgery
• S.J. Steggerda. The Neonatal Cerebellum
• C.S.M. Straathof. Dystrophinopathies. Heterogeneous clinical aspects of Becker and Duchenne

muscular dystrophy
• M. Swartjes. Neuropathic pain and its treatment with ARA 290 and ketamine: overlapping pathways
• P. Temviriyanukul. Translesion synthesis: Cellular and Organismal functions
• J. Thijssen. Clinical Aspects and Socio-economic Implications of Implantable Cardioverter Defibril-

lator Treatment
• B.J.W. Thomassen. Patient Pain and Blood Management in Total Hip and Knee Arthroplasty
• P.J. Timmers. Early Ovarian Cancer
• D.W. den Uijl. Radiofrequency catheter ablation in atrial arryhtmias: Insights into pre-procedural

evaluation and procedural guidance
• A.A.M. Vaarhorst. Genetic and metabolomic approaches for coronary heart disease risk prediction
• M.A. Velders. Optimization of Care for ST-Elevation Myocardial Infarction
• M.E.A. Verbiest. The Implementation of Smoking Cessation Care in General Practice
• I.E.C. Verhaart. Optimising antisense oligonucleotide-mediated exon skipping for Duchenne

muscular dystrophy
• E.J.T. Verweij. NIPT: towards implementation in the Netherlands
• C.C. Vink. Mapping for meaning
• J.J. van Vonderen. Physiological measurements of transition at birth
• J.R. van der Vorst. Near-infrared fluorescence-guided surgery: preclinical validation and clinical trans-

lation
• M.R. de Vries. Mechanistic factors and immune components in vein graft remodeling
• D.J. van Wamelen. Hypothalamic pathology in Huntington’s disease
• A. Wang. Automatic quantification of intravascular optical coherence tomography
• W. van de Water. Management of elderly breast cancer patients
• A.P.C. van der Weegen. Metal-on-Metal Hip Arthroplasty
• K.V.C. Wevers-de Boer. Improving disease outcomes in early phases of rheumatoid arthritis
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• C.A. Wijsman. Glucose metabolism in healthy ageing
• G.M. van der Wilden. The value of surgical treatment in abdominal emergencies. Fulminant Clostri-

dium difficile colitis and severe abdominal trauma
• J.M. Willems. The Triad of renal function, erythropoietin and haemoglobin in old age
• P.M. Willemse. Skeletal and Metabolic Complications Of Testicular Germ Cell Tumours
• A. Willemze. The influence of autoantibody status and characteristics on the course of rheumatoid

arthritis
• M.D. Wissing. Improving therapy options for patients with metastatic castrate-resistant prostate

cancer
• E.F.A. van ’t Wout. Endoplasmic reticulum stress in the lung: lessons from a1-antitrypsin deficiency
• I. Zalachoras. Selective glucocorticoid receptor modulation: targeting the brain under stress
• E.C.M. Zeestraten. Clinical application of biomarkers in colon cancer, studies on apoptosis, prolifera-

tion and the immune system
• H.J.M.A.A. Zijlmans. Association between pro-inflammatory cytokine expression, angiogenesis,

extracellular matrix remodeling, and prognosis in cervical cancer

Rechtsgeleerdheid
• A.R. Apostol. Pre-commercial procurement – regulatory effectiveness?
• A.G. Awesta. Freedom of Expression in a Pluralistic World Order
• A.M. Bal. Taxation of virtual currency
• L. Di Bella. De toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrecht-

matige overheidsdaad
• C. Chamberlain. Children and the ICC. Analysis of the Rome Statute Through a Children’s Rights

Perspective
• J. Doomen. Freedom and Equality as Necessary Constituents of a Liberal Democratic State
• M.J. Dubelaar. Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getui-

genverklaringen in perspectief
• J.P. Eckoldt. De forumkeuze in het zeevervoer
• S.M. Ganpat. Dead or Alive? The role of personal characteristics and immediate situational factors in

the outcome of serious violence
• O. van Loon. Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
• P.W. Meerts. Diplomatic Negotiation
• M.P. Moelle. Cooperation of the United Nations and regional organisations in peacekeeping opera-

tions and issues of international responsibility
• L.M. Raijmakers. Leidende motieven bij decentralisatie
• A.A.T. Ramakers. Barred from employment?
• M.A. Ratajczyk. Regional Aviation Safety Organisations: Enhancing Air Transport Safety through

Regional Cooperation
• A.F. Rommelse. De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat
• C.Z. Saari. National Space Legislation: Future Perspectives for Malaysian Space Law
• M. Somos. Varieties of Secularisation in English and Dutch Public and International Law
• S.I. Spronk. The right to health of the child
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• T.D.O. van der Vijver. Objective Justification and Prima Facie Anti-Competitive Unilateral Conduct:
An Exploration of EU Law and Beyond

• H.T. Wermink. On the determinants and consequences of sentencing
• F.G. Wilman. The vigilance of individuals
• S.G.C. van Wingerden. Sentencing in the Netherlands
• H.P. Wiratraman. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia
• K. Zhang. Can Chinese Legislation on Informational Privacy Benefit from European Experience?

Sociale Wetenschappen
• J.M.L. Adriaenssens. Surviving Chaos. Predictors of Occupational Stress and Well-Being in Emer-

gency Nurses
• I. Boog. Multiculturalism and multicultural citizenship: Public views on national belonging, equality

and cultural distinctiveness in the Netherlands
• R.A. Cárcamo Leiva. Childcare in Chile
• E. Chabani. Enhancing visuospatial processing skills in children
• N.J. Davidse. Links between Executive Functions and Early Literacy and Numeracy
• J. Drost. Worry and Rumination
• H. Ekmekci. Sensitive Parenting in Turkish Ethnic Minority Families
• R.A.G. Emmen. Positive parenting in ethnic minority families
• A.W. Hamelink. The Sung Home. Narrative, morality, and the Kurdish nation
• Y. Hu. The role of research in university teaching
• J.M. Huijg. Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
• M. Jamal. Smoking and the onset, severity, and course of depression and anxiety disorders
• X. Jin. European Union Representation at the United Nations: Towards More Cohesion after the

Treaty of Lisbon?
• K. Kadrouch-Outmany. Islamic Burials in the Netherlands and Belgium. Legal, Religious and Social

Aspects
• L. Ketelaar. Beyond hearing: Social-emotional outcomes following cochlear implantation in young

children
• J.W. Kruijt. Depression Vulnerability: Studying Components of Cognitive Models
• E.E. Meerman. Health Complaints; testing a causal role of activated illness-memory in symptom

reporting
• J.U. Merz. A Religion of Film
• M.L. Molendijk. The Role of BDNF in Depression
• F. van Nunspeet. Neural Correlates of the Motivation to be Moral
• L.B.C. Pouw. Emotion regulation in children with an Autism Spectrum Disorder: The link with social

functioning and psychopathology
• M.J.L. Prevoo. Bilingualism is more than just the sum of two parts
• C.M.E. Pronk. Learning Trajectories in Analogical Reasoning. Exploring Individual Differences in

Children’s Strategy Paths
• J.M. den Ridder. Schakels of obstakels?
• C. Schoenmaker. From Infancy to Young Adulthood: The Leiden Longitudinal Adoption Study
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• S. Shafa. In the eyes of others
• R. Stoutjesdijk. Children with emotional and behavioral disorders in special education
• R.H.L.M.I. Spitz. State-civil society relations in Syria
• F.E.A. Verhoeven. Rain with chances of a thunderstorm
• S.A. Verschoor. Learning about goals: Development of action perception and action control
• A. van der Voort. The importance of sensitive parenting
• G. de Vries. Pitfalls in the Communication about CO2 Capture and Storage
• C.D. Werner. Carefree in Child Care? Child Wellbeing, Caregiving Quality, and Intervention Programs

in Center-based Child Care
• K. Ziemann. Democratic Reforms and Legitimacy in Established Western Democracies
. 
Wiskunde en Natuurwetenschappen
• F. Ahmad. Zebrafish Embryos and Larvae as a Complementary Model for Behavioural Research
• J. Aiglsperger. Yiatrosofia yia ton Anthropo
• M.A.M. Bamakhrama. On Hard Real-Time Scheduling of Cyclo-Static Dataflow and its Application

in System-Level Design
• D. Bashlakov. Interaction of Oxygen and Carbon Monoxide with Pt(111) at intermediate pressure and

temperature: Revisiting the Fruit Fly of Surface Science
• J. Bédorf. The Gravitational Billion Body Problem
• E.L. Benard. Key innate immune components controlling intracellular infection
• M.Z. Bin Saiman. Terpenoids and terpenoid indole alkaloids in C. Bogazzi. Search for cosmic

neutrinos with ANTARES
• M. Bonetti. Noonan and LEOPARD syndrome in zebrafish: Molecular Mechanisms and Cardiac

Development
• M. Brogi. Atmospheres of Hot Alien Worlds
• R.F.J. van der Burg. The Distribution of Stellar Mass in Galaxy Clusters over Cosmic Time
• L. Cao. Biological model representation and analysis
• Catharanthus roseus cell suspension cultures
• B. Chantarasuwan. Taxonomy, Systematics, and Biogeography of Ficus subsection Urostigma

(Moraceae)
• T. Chaowasku. The Miliuseae revisited: phylogenetic, taxonomic, and palynological studies in a major

clade of Annonaceae
• J. Chen. Linguistic Birds: Exploring the cognitive abilities in zebra finches by using artificial grammars
• N. Clementel. Casting light on the Eta Carinae puzzle
• R.F.W. De Cock. Towards a system-based pharmacology approach to predict developmental changes

in renal drug clearance in children
• S. Cucurachi. Impact assessment modelling of matter-less stressors in the context of Life Cycle Assess-

ment
• M.P. van Daalen. Galaxy formation and the structure of the Universe
• J.W. Dalhuisen. The Robinson Congruence in Electrodynamics and General Relativity
• M. Dam. Making educational reforms practical for teachers
• M. Driessen. Evaluation of the zebrafish embryo as an alternative model for hepatotoxicity testing
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• R.P.C. Driessen. The architects of crenarchaeal chromatin – a biophysical characterization of chro-
matin proteins from Sulfolobus solfataricus

• V. van Drongelen. Human skin equivalents for atopic dermatitis: investigating the role of filaggrin in
the skin barrier

• D. Erhard. The parabolic Anderson model and Long-Range percolation
• R. Etemadi Idgahi. Quality-driven Multi-objective Optimization of Software Architecture Design:

Method, Tool, and Application
• Y. Fan. The role of AGC3 kinases and calmodulins in plant growth responses to abiotic signals
• G.S. Fedoseev. Atom Addition Reactions in Interstellar Ice: new pathways towards molecular

complexity in space
• D. Gaida. Dynamic Real-Time Substrate Feed Optimization of Anaerobic Co-Digestion Plants
• Z. Gao. The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture
• M. Goykhman. Strings and AdS/CFT at finite density
• L. van Gulik. Acute and chronic pain after cardiac surgery
• D. Guo. Drug-target residence time-a case for the adenosine A1 and A2A receptors
• A. Gupta. Unraveling the Mechanism of Multicopper Oxidases: From Bulk to Single Molecule
• D.S. Harsono. Unveiling protostellar disk formation around low-mass stars
• G. van Harten. Spectropolarimetry for planetary exploration
• E.C. Heeres. Manipulating carbon nanotubes
• M. Helvensteijn. Abstract Delta Modeling
• T.J.C. van Hengel. The Diving Dutchman
• Y. Hiruma. The structure of the cytochrome P450cam-putidaredoxin complex determined by para-

magnetic NMR spectroscopy and crystallography
• T.O. Holzmann. A chemical biology approach for targeting of ligand-drug conjugates
• H. van Hoorn. Cellular Forces: Adhering, Shaping, Sensing and Dividing
• M. Iacobelli. Exploring the magnetic, turbulent Milky Way through radio waves
• C.G.C. Jacobs. Surviving embryogenesis: The extraembryonic serosa protects the insect egg against

desiccation and infection
• M. Kamran. Photosynthetic Light Reactions at Gold Interface palynological studies in a major clade

of Annonaceae
• A. Karska. Feedback from deeply embedded low- and high-mass protostars
• N. Kieft. Evaluation of Different Design Space Description Methods for Analysing Combustion

Engine Operation Limits
• F.M. van der Kloet. quantitation in untargeted mass spectrometry-based metabolomics
• M.J. Kwon. Morphogenesis and protein production in Aspergillus niger
• A.S. Lang. Phylogeny and species delimitation within the moss genus Dicranum Hedw
• K.J. Li. Cyclophellitol and its derivatives
• T.S. Liew. The evolution of shell form in tropical terrestrial microsnails
• J. Luo. Natural and non-natural factors influencing Alzheimer s A
• K. van der Maaden. Microneedle-mediated vaccine delivery
• K.M. Maaskant. Tracing the evolution of protoplanetary disks
• H.B. Mai. On some classes of modules and their endomorphism rings
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• G. Mangiameli. Controlling growth and morphogenesis of the industrial enzyme producer Strepto-
myces lividans

• J.M. Martinez. Dynamical Gibbs-non-Gibbs transitions and Brownian Percolation
• I.A. Medina Rodriguez. Modulation of Leukocyte Homeostasis in Atherosclerosis
• H. Meng. Structural Changes in Single Chromatin Fibers Induced by Tension and Torsion
• S. Miao. Structural Health Monitoring Meets Data Mining
• P. Navarro Perez. Stable single molecules for quantum optics and all-optical switches
• J.R.J. Paardekooper Overman. Noonan and LEOPARD Syndrome in Zebrafish: Molecular Mecha-

nisms and Cardiac Development
• P. Ortiz Cabello. Effects of heavy fields on inflationary cosmology
• W.J. Palenstijn. Radicals in Arithmetic
• M.M. Palm. High-throughput simulation studies of angiogenesis
• Q. Pan. Metabolomic characteristics of Catharanthus roseus plants in time and space
• J.E. Peironcely Miguel. Automated de novo metabolite identification with mass spectrometry and

cheminformatics
• H. Qiu. Quantitative modelling of the response of earthworms to metals
• J.W. Quist. Single-electrolyte isotachophoresis – On-chip analyte focusing and separation
• M. Rabe. Coiled-coils on lipid membranes: A new perspective on membrane fusion
• S.C. Ramaiahgari. Advanced in vitro models for studying drug-induced toxicity
• O.H. Ramos. The Role of the Interleukin 12 Family in Atherosclerosis
• R.J. Raterink. High-throughput profiling of small molecules using mass spectrometry
• H. Rian. Functions of P38 and ERK mitogen activated protein kinases in zebrafish embryogenesis
• M.I. Ries. Genomics driven metabolomics
• K.F.D. Rietveld. A Versatile Tuple-Based Optimization Framework
• J.C. van Rijssel. Adaptive responses to environmental changes in Lake Victoria cichlids
• M. Rojas Cherto. Towards automated identification of metabolites using massspectral trees
• S.B. Roobol. The structure of a working catalyst
• M.J. Rosenberg. Causing a stir: Radiative and mechanical feedback in starburst galaxies
• T. Sahota. Pharmacology-based toxicity assessment: towards quantitative risk prediction in humans
• J. van de Sande. Dawn of the Red and Dead
• M.P. Schraagen. Aspects of Record Linkage
• D.M. Shah. NMR Structural Studies of Protein-Small Molecule Interactions
• N. Snelder. Towards predictive Cardiovascular safety
• M. van Son. Spin-label EPR Approaches to Protein Interactions
• S. Thamarath Surendran. Towards photo-CIDNP MAS NMR as a generally applicable enhancement

method
• A.M. Towns. Women of the third age: medicinal plants for reproductive health and childcare in

Western Africa
• J.N. Toyang. A pharmacognostic study of Vernonia guineensis Benth. (Asteraceae)
• J.W.F. Venderbos. Interger and Fractional Quantum Hall effects in Lattice Magnets
• S. Verdolini. Modeling interstellar bubbles: near and far
• T.G.A. Verhagen. Magnetism and magnetization dynamics in thin film ferromagnets
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• M. Viļums. Small changes for long term impact optimization of structure kinetic properties: A case of
ccr2 antagonists

• T.I.M. van Werkhoven. Lasers, lenses and light curves
• J. Westerhout. Prediction of brain target site concentrations on the basis of CSF PK: impact of mecha-

nisms of blood-to-brain transport and within brain distribution
• A. Wezel. Innate immune modulation in atherosclerosis and vascular remodelling
• L.I. Willems. Direct and two-step activity-based profiling of proteases and glycosidases
• G.H. Wortel. Granular Flows: Fluidization and Anisotropy
• S.Ç. Yorulmaz. Beyond Photon Pairs
• S. Zheng. Mononuclear spin transition materials based on the bapbpy scaffold
• T. Zheng. Zipping into Fusion
• M. Zhou. More JAZ in the orchestration of jasmonate-mediated plant defense
• H.R. Zope. Rationally designed peptide based functional biomaterials
• J.M. Zweemer. The INS and OUTS of ligand binding to CCR2
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Bijlage H

Definities, bronnen van kerncijfers en afkortingen

Algemene toelichting op de organisatiestructuur

De cijfers van de faculteit Sociale Wetenschappen zijn exclusief het instituut Bestuurskunde. Dit instituut
is in 2012 bij de faculteit Campus Den Haag ondergebracht en telt in alle jaren mee onder deze faculteit.
De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is inclusief het Centrum voor Milieuwetenschappen,
Nationaal Herbarium en de Hortus botanicus.
De cijfers betreffende de Universiteit Leiden zijn op enkele uitzonderingen na inclusief Geneeskunde/
LUMC (uitzonderingen zijn bij betreffende items aangegeven).

Onderwijs

Instroom propedeuse bachelor
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de propedeuse bachelor (eoi-p), hoofdinschrijvingen op peil-
datum 1 oktober.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Deelnemers excellentie (prestatieafspraak OCW)
Het aantal nieuwe deelnemers aan een door het Siriusplatform erkend traject excellentieonderwijs
afgezet tegen de instroom in de propedeuse per 1 oktober van hetzelfde studiejaar. De cijfers van Campus
Den Haag betreffen alleen Bestuurskunde. Universitaire totalen zijn inclusief LUCTH (University
College).
Bron deelnemers excellentie: tot en met 2013 excellijsten ICLON, vanaf 2014 uSis. Bron instroom propedeuse:
1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Contacturen B-1 (prestatieafspraak OCW)
Aandeel van de voltijd bacheloropleidingen met tenminste 12 geprogrammeerde contacturen en overige
gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen.
Bron: 2011 en 2012: inventarisatie o.b.v. e-Studiegids en andere bronnen, in overleg met faculteiten. Vanaf
2013: e-Studiegids

Instroom master
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de master (alle geaccrediteerde masteropleidingen), alle
nieuwe opleidingsinschrijvingen over een geheel studiejaar.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit studentenadministratiesysteem uSis
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Instroom master uit het buitenland
Instroom master met een buitenlandse vooropleiding als hoogste vooropleiding.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit uSis en oIEM

Totaal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (voltijd+deeltijd, inclusief extraneï), ontdubbeld op basis van hoofdstudie.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Tevredenheid studenten bachelor- en masteropleidingen (NSE)
Het totaal van de themascores uit de Nationale Studenten Enquête.
Bron: instellingsbestanden NSE (5-puntsschaal)

Diploma’s
Aantal bachelor respectievelijk (post)masterdiploma’s per studiejaar (een studiejaar is de periode van 1
september t/m 31 augustus). Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Niet-negatief BSA-advies in eerste bachelor jaar
Het percentage voltijdse studenten dat aan het einde van het eerste studiejaar geen negatief BSA-advies
heeft gekregen.
Bron: BSA-rapportage Universiteit Leiden uit uSis

Uitval na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie
niet meer bij de instelling staat ingeschreven.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO)

Omzwaai na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie
overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling. FWN = exclusief omzwaai binnen HOOP-gebied
Natuur; dat werkt door in de universitaire totalen.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO).

Herinschrijversrendement in vier jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijd bachelor studenten (eerstejaars HO) dat binnen
vier jaar een diploma bij die instelling behaalt.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO)

            [ 213 ]

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

14



Rendement 1- resp. 2-jarige master in 2 resp. 3 jaar
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijdse instroom in de master als eerstejaars master bij de
Universiteit Leiden dat binnen genoemd aantal studiejaren na aanvang van de studie het masterdiploma
heeft behaald. Gerekend wordt vanaf de maand van instroom tot en met de maand van het behalen van
het diploma.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit uSis)

Onderzoek

Aantal promoties
Aantal promoties aan de Universiteit Leiden. 
Bron: registratie bij bureau Pedel

Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem (tot 2013 uit
METIS, daarna uit Converis). Datum telling: eerste werkdag van maart na afloop van betreffend kalen-
derjaar. Geneeskunde/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 capaci-
teit in fte over het kalenderjaar
Bron: SAP/HR resp. PeopleSoft

Promotierendement in 6 jaar
Aandeel promovendi van 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 promotiedatum).
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 (gere-
kend van promotiedatum tot aanstellingsdatum). 
Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens Geneeskunde/LUMC

Personeel in dienst

Personeel in dienst in fte (ultimo)
Personeel in dienst (in fte) van de universiteit resp. Geneeskunde/LUMC per 31 december van het betref-
fende jaar. Het totaal is inclusief het deel van student-assistenten dat nog in dienst is van de universiteit
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(deze categorie wordt in toenemende mate via uitzendbureaus ingehuurd en wordt niet in SAP/HR gere-
gistreerd als zijnde in dienst).
Bron: SAP/HR

% 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
Het rapportcijfer (10-puntsschaal) uit het werkbelevingsonderzoek van de Universiteit Leiden.

% BKO-certificaten (prestatieafspraak OCW)
Aandeel wetenschappelijke staf met een aanstelling van 0,5 fte of meer en een dienstverband van 1 jaar of
langer dat uiterlijk na twee jaar na indiensttreding in bezit is van het BKO-certificaat.
Bron: SAP/HR

Generieke overhead (in % van omzet)
Het aandeel van overheadkosten (salarislasten overhead eigen personeel generieke overhead, kosten
inhuur/uitbesteding van de overheadfuncties, opbrengsten uit diensten voor derden en automatiserings-
kosten) in de totale omzet van Universiteit Leiden conform de jaarrekening. Definitie conform invals-
hoek 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 onderzoeksondersteunend beheerspersoneel) en exclusief
studentassistenten. FWN is inclusief FOM-mers. 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 en 3e geldstroom EU (facultaire factsheets).
Bron: Jaarrekening
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Afkortingen

A&F Agri & Food
ABJZ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AEG Allocatiemodel Eerste Geldstroom
AIC Audit en Interne Controle
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
ALGANT Algebra, Geometry and Number Theory
ALS Amyotrofische Laterale Sclerose
ARCHON Archeologische Onderzoeksschool
ARWU Academic Ranking of World Universities
ASC Afrika Studie Centrum
AZ Academische Zaken
BA Bachelor of Arts
BKI Beheersing Kosten Infrastructuur
BKO Basiskwalificatie Onderwijs
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BREEAM Environmental Assessment Method, ontwikkeld door het Britse Building Research

Establishment
BRON HO Basis Register Onderwijs Hoger Onderwijs
BSA Bindend studieadvies
BSc Bachelor of Science
BSP Bio Science Park
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BV Besloten vennootschap
BV Bedrijfsvoering
BWNU Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse universiteiten
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBB Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften
CBE College van beroep voor de examens
CDH Campus Den Haag
CHDR Centre for Human Drug Research
CI Creatieve Industrie
CML Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
CMS Content Management Systeem
CO2 Koolstofdioxine
CRM Customer relationship management
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CROHO Collegiale Raad voor Onderzoek Hoger Onderwijs (intern)
CSC China Scholarship Council
CV Commanditaire Vennootschap
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CWTS Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies
DLG Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis
Dt Deeltijd
ECOS Erkenningscommissie Onderzoekscholen
Ec European credit: studiepunt (; dat staat voor 28 uur studieactiviteit
EER Europese Economische Ruimte (EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
EIT European Institute of Innovation & Technology
ERA European Research Area
ERC European Research Council
EU Europese Unie
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
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
FP7 7th Framework Programme (EU-onderzoeksprogramma)
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
FRG Faculteiten Rechten/Rechtsgeleerdheid
FSSC Financial Shared Service Centre
FSW Faculteit Sociale Wetenschappen
Fte Fulltime-equivalent
FWN Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
H2020 Horizon 2020 (Europees onderzoeksprogramma)
HO Hoger Onderwijs
HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
HR Human Resources
HRM Human Resource Management
HTSM Hightech Systemen & Materialen, inclusief doorsnijdend thema Ict IBL Instituut Biologie

Leiden
ICI Institute for Chemical Immunology
ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing
ISD International Service Desk
ICT Informatie- en communicatietechnologie
ICT&O ICT & Onderwijs
IIAS International Institute for Asian Studies
IOPS Graduate School of Psychometrics and Sociometrics
IQ InnovationQuarter
IS Islamitische Staat
ISIS Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Islamstudies
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ISSC Ict Shared Service Centre
K€ Duizend euro
KIC Knowledge and Innovation Community
KIEM Kennis Innovatie Mapping
KILTV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
KP7 7e Kaderprogramma (EU-onderzoeksprogramma)
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KPMG Audit-, tax- en advisory-bureau
kWh Kilowattuur
LACDR Leiden Academic Centre for Drug Research
LAK Leids Akademisch Kunstcentrum
LBSP Leiden Bio Science Park Foundation
LCDS Leiden Centre of Data Science
LDE ‘Leiden-Delft-Erasmus’: samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, de TU Delft

en de Erasmus Universiteit Rotterdam
LEH Libertatis Ergo Holding
LEI (Universiteit) Leiden
LERU League of European Research Universities
LExS Leiden University Excellence Scholarship Programme
LGBT Lesbian, gay, bisexual and transgender
LIRS Leids Instituut voor Religiestudies
LIS Leidse Instrumentenmakers School
LL.M Master of Laws (‘Legum Magister’)
LLPF Leiden Leeuwenhoek Pre-seed Fund
Log Logistiek
LOGOS Landelijk Overleg van Geesteswetenschappelijk Onderzoeksscholen
LSH Life Sciences & Health
LUC(TH) Leiden University College (The Hague)
LUCIS Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
LURIS Leiden University Research and Innovation Services
LUS Leids Universitair Studentenplatform
LUSTRA Beurssysteem voor studenten die ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden
LVHO Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs
M€ Miljoen euro
MA Master
MBA Master of Business Administration
MBP Meerjaren Business Plan
METIS Onderzoeksinformatiesysteem
MGC Medisch-Genetisch Centrum Zuid-West Nederland
Mhz Megahertz
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MIND Erasmus Mundus Master’s Programme in Industrial Ecology
MJA Meerjarenafspraken (energie)
MOOC Massive Open Online Course
MSc Master of Science
NGI Netherlands Genomics Initiative
NGO Non-Governmental Organisation
NISIS Netherlands Interuniversity School for Islam Studies
Nm Newtonmeter (eenheid voor energie)
NMR Nuclear Magnetic Resonance
NCI New Chemical Innovation
NSE Nationale Studenten Enquête
NUWD Nieuwe Universitaire Werkplek Dienst
NVAO Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan
NVWA Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
O&O Onderwijs en onderzoek
OBP Ondersteunend en beheerpersoneel
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OHW Onderhanden werk
oIEM Online International Education Management-systeem
OVBSP Ondernemersvereniging Bio Science Park
P&O Personeel & Organisatie
PDCA Plan-Do-Check-Act
Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid
PeopleSoft Personeelsregistratiesysteem LUMC
PhD Doctor of Philosophy (titel van doctor)
PPM Participatiemaatschappij
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
RJO Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
ROM Regionale ontwikkelingsmaatschappij
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RUN Radbouduniversiteit Nijmegen
SAP Systeem dat de Universiteit Leiden gebruikt voor personeelsadministratie (SAP/HR) en

financiële administratie (SAP/FI)
SCM Strategische Communicatie & Marketing
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SEP Standaard Evaluatie Protocol
SIA Sociale Infrastructuur Agenda (NWO)
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SKE Subsidieprogramma Kennisexploitatie
SKO Seniorkwalificatie Onderwijs
SODOLA Structureel Overleg Directeuren Onderzoeksscholen met Landelijke Accreditatie
SOZ Studenten- en Onderwijszaken
SPOC Small Online Private Course
TA Technology Area
THE Times Higher Education
TKI Topconsortia voor Kennis en Innovatie
TTO Technology Transfer Office
tto Tweetalig onderwijs
TU Technische Universiteit
T&U Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
UB Universiteitsbibliotheek
UBL Universitaire Bibliotheken Leiden
UFB Universitair Facilitair Bedrijf
u/g Uitgezette gelden
UMC Universitair Medisch Centrum
UN United Nations
UR Universiteitsraad
uSis Universitair Studenteninformatiesysteem
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam
VG Vastgoed
VGM Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu
VGO Vastgoedonderhoud
VKI Verlaging kosten infrastructuur
Vo Voortgezet onderwijs
VRE Virtual Research Environments
VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Vt Voltijd
VU Vrije Universiteit
vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
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
WOZ Waardering onroerende zaken
WP Wetenschappelijk personeel
WW Werkloosheidswet
ZIF Zeeuws Investeringsfonds
ZonMw Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van de medische wetenschappen
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Gegevens over de rechtspersoon

brin-nummer 21pb

Universiteit Leiden
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Telefoon 071 527 27 27
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Strategische Communicatie & Marketing
Telefoon 071 527 61 31

communicatie@leidenuniv.nl

Vormgeving
Tra[design]

Druk
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Dit Jaarverslag is te raadplegen op de website van de Universiteit Leiden, onder ‘Feiten en cijfers’.

leidenuniv.nl
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