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In het voorliggende jaarverslag brengen wij verslag uit over
onderwijs en onderzoek, maar daarnaast ook over financien en
personeel, volgens de richtlijnen van de minister van OCW.
Met ingang van  dient het jaarverslag te worden gebaseerd
op boek , titel  van het BurgerlijkWetboek en de adviezen voor
de Raad voor de Jaarverslaggeving, t.w. RJ , RJ  en RJ .
In veel opzichten was de universiteit al in het verslag over 

vooruitgelopen op de nieuwe richtlijnen en de opzet van het ver-
slag wijkt dan ooknietwezenlijk af van dat van , behou-
dens de noodzakelijke financieel-technische wijzigingen op
grond van de RJ-bundel.
Het jaarverslag dient in de eerste plaats voor het afleggen van ver-
antwoording aan de minister van OCW, die de universiteit gro-
tendeels bekostigt. Daarnaast bevat het jaarverslag ook voor vele
andere geïnteresseerden veel zinvolle informatie, niet alleen over
de toestand van de financiën en personele zaken, maar ook over
instroom en doorstroom, studierendement, studieduur en aan-
tallen promoties, per faculteit en voor de universiteit als geheel.
Voor belangstellenden die niet primair belangstelling hebben
voor cijfers, maar vooral voor wat er in  inhoudelijk is
gepresteerd op het gebied van onderzoek en onderwijs hebben
wij het jaarboek ‘Groeiende kennis’ (ook in het Engels verkrijg-
baar) uitgebracht, waarin een selectie uit het ‘echte werk’ van de
universiteit wordt gepresenteerd.

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

Drs. H.W. te Beest
Vice-Voorzitter
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Inleiding door het College van Bestuur

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











































De Raad van Toezicht is het universitaire orgaan dat toezicht
houdt op het bestuur van de universiteit als geheel en op de
bedrijfsvoering,dus ophet handelen vanhetCollege vanBestuur.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit
betrekking hebbende wetten en de krachtens die wetten uitge-
vaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen
alsmede de branchecode Goed Bestuur Universiteiten 

naleeft. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met
raad bij.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar
gewijzigd. De Voorzitter, mr. M. Tabaksblat, is op  april 

afgetreden, drs. H.J. Brouwer is op  juni  afgetreden. Bei-
den hebben geruime tijd van de Raad van Toezicht deel uitge-
maakt.De Raad is hen zeer erkentelijk voor al wat zij voor de uni-
versiteit hebben gedaan.De heer Tabaksblat is opgevolgd door dr.
A.H.E.M.Wellink, de heer Brouwer door mw drs. M. Sijmons.

De Raad bestaat thans uit:
� Dr. A.H.E.M. Wellink (Voorzitter), President Nederlandsche
Bank, lid van de Raad van Bestuur Europese Centrale Bank,
Voorzitter van het Bazels Comité Bankentoezicht, lid van de
directie Bank Internationale Betalingen, Governor van het
Internationaal Monetair Fonds

� Mw prof.dr. A.G.Z. Kemna, Bijzonder hoogleraar Corporate
governance and financial econometrics in de Faculteit der Eco-
nomische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit, van-
wege de Vereniging Trustfonds EUR

� Prof.dr. R.S. Reneman, oud-President KNAW, emeritus-hoog-
leraar onderzoek van hart- en vaatziekten Universiteit Maast-
richt, adviseur ESAOTE-Pie Medical, adviseur Barrier thera-
peutics, lid van de Raad van Toezicht Museum Boerhaave

� Drs. R.W.P. Reibestein (Vice-voorzitter), DirectorMcKinsey &
Company, voorzitter van het Bestuur van het Koninklijk Con-
certgebouworkest, voorzitter van de Raad vanAdvies van AIE-
SEC Nederland en lid van de ‘Board of Overseers of Columbia
University Business School’ te New York, en

� Mw drs. M. Sijmons, lid hoofddirectie ANWB, lid van het
Bestuur van de Stichting Volkskrant, en lid van de Raad van
Commissarissen ENECO.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes maal vergaderd.
De Auditcommissie uit de Raad is twee maal bijeen gekomen, in

het bijzonder ter voorbereiding van de besluitvorming van de
Raad van Toezicht ten aanzien van het verslag en de jaarrekening
over , resp. ten aanzien van de universitaire begroting -
. De Raad van Toezicht heeft voorts het Modern East Asia
ResearchCentre (MEARC)bezocht enmet de leidinghiervan van
gedachten gewisseld. Voorts heeft de Raad van gedachten
gewisseld met de decaan van de Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen enmet de decaan van de nieuw gevormde
Faculteit der Geesteswetenschappen. Ook heeft de Raad gespro-
ken met de Universiteitsraad.

De Raad van Toezicht heeft zich in zijn vergaderingen regelma-
tig laten informeren over de voortgang van de vorming van de
Faculteit der Geesteswetenschappen en de implementatie van de
graduate schools binnen de universiteit, het proces om te komen
tot vaststelling van de profileringsgebieden van de universiteit, de
vermelding van nevenwerkzaamheden van hoogleraren op de
universitaire website en de inbedding van het Centrum voor
Milieuwetenschappen Leiden (CML) in de Faculteit der Wis-
kunde en Natuurwetenschappen alsmede over de ontwikkelin-
gen rond de vorming van een University College in Den Haag en
over de problematiek van het Internationale Instituut voor de
Studie van Islam in de Moderne wereld (ISIM). Ook heeft de
Raad zich laten informeren over het meerjareninvesteringsplan
huisvesting en het instellingsplan.

De Raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het Leids Register
vanOpleidingen -, aan de instelling van de Faculteit der
Geesteswetenschappen en aan de daarmee verband houdende
wijziging van het Bestuurs- en beheersreglement alsmede aan het
Treasurystatuut.

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening over  en de
begroting voor het jaar  goedgekeurd. Ook heeft hij gespro-
ken over de Kadernota -.Het verheugt de Raad van Toe-
zicht dat het College van Bestuur erin geslaagd is voor het jaar
 te komen tot een begroting met een exploitatiesaldo van ‘’.
De Raad gaat ervan uit dat de begrotingen voor  en volgende
jaren een positief resultaat laten zien.Ten slotte heeft de Raad van
Toezicht de benoeming van de externe accountant goedgekeurd.
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet
en inspanning van het College van Bestuur, de faculteitsbesturen,
de medezeggenschapsraden, de medewerkers en studenten van
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de universiteit in het afgelopen jaar. Na kennisname van het
accountantsverslag heeft de Raad van Toezicht in zijn vergade-
ring van  mei  dit verslag inclusief de jaarrekening over
 goedgekeurd.

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



Profiel, missie en strategie

De Universiteit Leiden werd opgericht op  februari  en is de
oudste universiteit van Nederland. De Universiteit Leiden heeft
als devies Praesidium Libertatis, bolwerk van de vrijheid. Een
sterke internationale oriëntatie typeert de Leidse universiteit al
sinds de oprichting.De focus opwetenschappelijk onderzoek van
internationale kwaliteit is kenmerkend voor de Leidse signatuur.
Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Acade-
mische vorming is een essentieel kenmerk van alle Leidse oplei-
dingen. Kwaliteit en vernieuwing gaan hand in hand. Met haar
onderwijs en onderzoek wil de universiteit een prominente bij-
drage leveren aan welzijn, welvaart en cultuur.

De hoofdlijnen van het instellingsbeleid voor de jaren -

zijn in  neergelegd in de nota Kiezen voor talent. De univer-
sitaire strategie staat verwoord in vier thema‘s die aansluiten bij
het karakter en de sterke punten van Leiden als onderzoeksuni-
versiteit: signatuur van de opleidingen, interdisciplinariteit van
onderzoek en onderwijs, academische opleiding en Europese ori-
ëntatie.
� Signatuur van de opleidingen: de Leidse opleidingen bieden
een leeromgeving die de student intellectueel stimuleert en uit-
daagt en leiden op tot een grote verscheidenheid aan maat-
schappelijke functies.

� Interdisciplinariteit van onderzoek en onderwijs: het Leidse
onderwijs enonderzoekmaakt gebruik vande verscheidenheid
aandisciplines; bij uitstek eenkenmerk van eenbrede,klassieke
universiteit.

� Academische opleiding: de opleidingen leveren academici af
die herkenbaar zijn aan hun wetenschappelijke attitude: zelf-
standig, kritisch en eigenzinnig.

� Europese oriëntatie: Leiden wil behoren tot de beste Europese
universiteiten en daarmee samenwerken.

In  heeft het College van Bestuur de voorzet gegeven voor
een bijstelling van de strategie, die in  moet leiden tot een
nieuw strategisch plan voor de periode -.Het concept voor
dit instellingsplan is in december met de decanen van de facul-
teiten en in de Raad van Toezicht besproken. Begin  worden
consultaties georganiseerdomdevoorgenomenkoers vandeuni-
versiteit te toetsen bij leden van de academische gemeenschap,
externe stakeholders en relaties. Beoogd wordt het nieuwe instel-
lingsplan tegen de zomer van , na instemming door de Uni-
versiteitsraad, vast te stellen.
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Hoewel de hoofdlijnen van de huidige strategie zullen worden
gecontinueerd, is bijstelling noodzakelijk, omdat de omstandig-
heden niet hetzelfde blijven.
Zo is de instroom van studenten in de afgelopen  jaar iets geste-
gen, maar is het marktaandeel van Leiden gestaag teruggelopen
van circa % in  tot ,% in , omdat het wetenschap-
pelijk onderwijs als geheel sneller groeide.
De nieuwe strategie zal mede zijn gericht op het op termijn hero-
veren van eenmarktaandeel van ca %van de instroom van stu-
denten, nog altijd de primaire indicatie voor het aandeel in de
bekostiging van het wetenschappelijk onderwijs. Een groter
martktaandeel wordt noodzakelijk geacht omdat een brede, klas-
sieke universiteit met zijn vele voorzieningen ook de schaal-
grootte moet hebben om die voorzieningen blijvend in stand te
kunnen houden.

De universiteit kende in  en ook in  een fors exploitatie-
tekort, dat tot structurele ombuigingen noodzaakte. In  is de
in  gestarte operatie Verlaging kosten infrastructuur verder
doorgezet en uitgebreid, waarbij de kosten van alle ondersteu-
nende processen met %worden verlaagd. Daarnaast zijn reor-
ganisaties in gang gezet bij de faculteiten der Geesteswetenschap-
pen en Wiskunde en Natuurwetenschappen, beide met het
oogmerk om in de toekomst weer met een sluitende facultaire
begroting te kunnen werken. Vanaf  wordt er ook weer met
een sluitende universitaire begroting gewerkt.
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University Governance

Onder de titel University Governance wordt sinds het jaarverslag
 aandacht besteed aan de besturing van de universiteit. De
Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling waarop de
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en
het bestuursrechtmet zijn beginselen van toepassing zijn.De ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van
Bestuur en die van de Raad van Toezicht zijn in de WHW gere-
geld.

In februari  heeft deVSNUde code goed bestuur universitei-
ten  uitgebracht, die door de Universiteit Leiden wordt
onderschreven en waaraan de bestaande regelingen zijn getoetst.
Het College van Bestuur bestaat uit drie leden. De bezoldiging
van de leden van het College van Bestuurwordt door de Raad van
Toezicht vastgesteld overeenkomstig het Besluit rechtspositie
leden colleges van bestuur van openbare universiteiten (Stb. ,
). Dit besluit regelt ook de ontslaguitkering. De beloning van
de individuele leden van het College wordt in de toelichting op
de jaarrekening vermeld. Hun nevenwerkzaamheden behoeven
de goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Van
die nevenwerkzaamheden wordt door de Secretaris van de Raad
van Toezicht een register gehouden.

BinnendeUniversiteit Leidendragendedecanen (voorzitters van
de faculteitsbesturen) bij aan het bestuur van de universiteit in
haar geheel, in het bijzonder door hun deelname aan het
Bestuursberaad. Het College van Bestuur neemt belangrijke
besluiten pas nadat overleg is gevoerd in dit Bestuursberaad. De
decanen dienen in dit overleg niet op te treden als behartigers van
de belangen van hun faculteiten, maar zich primair te laten lei-
den door het belang van de universiteit in haar geheel. Leden van
het Bestuursberaad waren in : prof.dr. W.J.H. Willems
(Faculteit der Archeologie), prof.dr. W.B. Drees tot ..

(Faculteit der Godgeleerdheid), prof. F.C. de Ruiter tot ..

(Faculteit der Kunsten), prof.dr. H.W. van den Doel tot ..

voor de Faculteit der Letteren, vanaf .. voor de Faculteit
der Geesteswetenschappen), prof.mr. C.J.J.M. Stolker (Faculteit
der Rechtsgeleerdheid), prof.dr. Ph. Spinhoven (Faculteit der
Sociale Wetenschappen), prof.dr. S.M. Verduyn Lunel (Faculteit
der Wiskunde en Natuurwetenschappen), prof.dr. E.P. Bos tot
.. (Faculteit der Wijsbegeerte) en prof.dr. E.C. Klasen
(Faculteit der Geneeskunde/Leids Universitair Medisch Cen-
trum).

Het College van Bestuur legt door middel van het jaarverslag en
de jaarrekening aan de Raad van Toezicht rekening en verant-
woording af over het door het College gevoerde beleid en beheer.
Jaarverslag en jaarrekening zijn ingericht conform de desbetref-
fende ministeriële regeling. Over risicobeheersing en gevoelig-
heid van resultaten wordt door het College van Bestuur aan de
Raad van Toezicht gerapporteerd. Voor het beheer van de finan-
ciëlemiddelen en voor het daarmee verbonden vermogensbeheer
is een Treasury Statuut vastgesteld.

De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister
benoemd. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht
is geregeld in het Koninklijk Besluit van  september  (Stb.
).Voor de samenstelling van de raad is een profielschets opge-
steld. De Raad van Toezicht heeft gedragsregels vastgesteld die in
acht moeten worden genomen in het verkeer tussen de Raad van
Toezicht en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht
bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van
hetCollege vanBestuur zijn eigen functioneren.Tevens bespreekt
deRaad zowel het functionerenvanhet college als dat vande indi-
viduele bestuurders en de conclusies die daaraanworden verbon-
den. Een regeling van de interne werkwijze is in de gedragsregels
opgenomen.

De gedragsregels voorzien verder in een auditcommissie en in een
commissie voor personele zaken. De belangrijkste taken van de
commissie voor personele zaken betreffen de selectie, de perio-
dieke beoordeling en de voorbereiding van het te voeren perso-
neelsbeleid, waaronder het bezoldigingsbeleid, ten aanzien van
de leden van het College van Bestuur. Voor de auditcommissie
heeft de Raad van Toezicht spelregels vastgesteld. De externe
accountant wordt ingevolge deWHWbenoemddoor het College
van Bestuur. Bij deUniversiteit Leiden geschiedt deze benoeming
niet dan na vooraf verleende instemming van de Raad van Toe-
zicht. De externe accountant woont doorgaans de halfjaarlijkse
vergaderingen van de auditcommissie bij. Hij woont ook de ver-
gadering van de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken
over zijn verslag en waarin over de goedkeuring van de jaarreke-
ning wordt besloten.
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Faculteiten

Expertisecentra

Raad van Toezicht

Archeologie

LUMC/Geneeskunde1)

Overige O&O-instellingen

College van Bestuur
Universiteitsraad

Vice-Voorzitter Rector Magnificus
en Voorzitter

Vice-Rector
Magnificus

Bestuursbureau

Geesteswetenschappen Sociale Wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Wiskunde en Natuurwetenschappen

ICLON Campus Den Haag

International Office

LURIS 2)

Universitair Facilitair Bedrijf

ICS

Universiteitsbibliotheek

Vastgoed
Informatiseringsgroep

Afdeling Veiligheid, Gezondheid en
Milieu (VGM) 2)

Bestuursberaad College voor Promoties/
Raad van Decanen

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

2) In samenwerking met het LUMC

Leidse Studentenraad

Organigram
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Organisatie

In  zijn er enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de
organisatie van de universiteit.
Per  september  zijn, volgend op de invoering van de bache-
lor-masterstructuur, graduate schools ingesteld bij de faculteiten.
Omdat herkenbare graduate schools essentieel zijn voor de inter-
nationale herkenbaarheid en voor kwaliteitsborging heeft het
College vanBestuur in  een task-force graduate schools inge-
steld.

Begin  heeft de taskforce Graduate Studies geadviseerd over
de organisatie van graduate schools binnen onze universiteit en
de verdere ontwikkeling van de graduate fase. Om tot een duide-
lijke plaatsbepaling van de graduate schools binnen de facultei-
ten te komen, heeft de taskforce een generiek model voor de gra-
duate schools beschreven en aangegevenopwelkewijze ditmodel
binnen de faculteiten past. Kern van het model is dat instituten,
met daarin het wetenschappelijk personeel ondergebracht, de
constituerende onderdelen van de graduate schools vormen. De
instituten functioneren als capaciteitsgroepen ten behoeve van
het graduate- en bacheloronderwijs; zij zijn inhoudelijk verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van het onderzoek, en kennen
een vergaande mate van autonomie binnen de universitaire en
facultaire kaders. De taskforce heeft hiermee een organisatie-
structuur voor de graduate schools geschetst die duidelijkheid
schept over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en toedeling
van middelen.

Binnen de universiteit zijn, inclusief het LUMC, zes graduate
schools ingericht, met daarbinnen in totaal  instituten:
� Leiden University Graduate School of Archaeology
� Leiden University Graduate School of Humanities ( institu-
ten)

� Leiden Law School (Graduate level) ( instituten)
� Leiden University Graduate School of Science ( instituten)
� Leiden University Graduate School of Social and Behavioural
Studies ( instituten)

� Graduate School Leiden University Medical Center ( divisies)

De graduate schools van Godsdienstwetenschappen en Wijsbe-
geerte zijn samengevoegdmet de graduate school van Letteren in
de Leiden University Graduate School of Humanities.
Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijs-
ontwikkeling en Nascholing (ICLON) functioneert als interfa-

cultair instituut en presenteert zich op de buitenlandse markt als
Leiden University Graduate School of Teaching.

Aangezien de Universiteit Leiden in  om bestuurlijke en
beheersmatige motieven gekozen heeft voor de inrichting van
graduate schools per faculteit, had het formeren van een gradu-
ate school of Humanities de logische consequentie omde betrok-
ken faculteiten samen te voegen tot een faculteit Geestesweten-
schappen. De taskforce graduate studies had het College van
Bestuur hiertoe geadviseerd. Het College heeft daaropvolgend
prof.dr. J. R.T.M. Peters, tot zijn pensionering hoogleraar Ara-
bisch en Islam aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voor-
malig lid van het College van Bestuur aan die universiteit, bereid
gevonden om samen met de besturen van Letteren, Godsdienst-
wetenschappen enWijsbegeerte de condities te onderzoeken om
deze nieuwe faculteit te vormen en dit formatieproces te begelei-
den. Per  september  is de nieuwe faculteit opgericht en is
het Bestuurs- en Beheersreglement dienovereenkomstig gewij-
zigd. Ook de faculteit der Kunsten is in de nieuwe faculteit geïn-
tegreerd.

De taskforce graduate studies had geadviseerd ook de faculteit
Archeologie in de nieuw te vormen faculteit op te nemen. De
faculteit Archeologie is uiteindelijk buiten deze samenvoeging in
Geesteswetenschappen gebleven en wordt als zelfstandige facul-
teit gecontinueerd, nadat nog wel kortstondig een samengaan
met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is onder-
zocht.

In  is ook besloten omhet Centrum voorMilieuwetenschap-
pen onder te brengen bij de faculteit deWiskunde en Natuurwe-
tenschappen, hetgeen per .. is gerealiseerd.
In bijlageA is een overzicht gegeven van de faculteiten en de daar-
binnen functionerende instituten.
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Universiteitsraad-medezeggenschap

De uitvoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuurs-
organisatie heeft aan de Universiteit Leiden geresulteerd in een
stelsel van ongedeeldemedezeggenschap: de Universiteitsraad en
de faculteitsraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en
voor de helft uit studenten. Daarentegen is sinds het onderbren-
gen van de faculteit der geneeskunde en het Academisch Zieken-
huis Leiden in het Leids UniversitairMedisch Centrum, de facul-
teitsraad van de Faculteit der Geneeskunde vervangen door de
ondernemingsraad en de studentenraad van het LUMC.

De samenstelling van de raden wordt bepaald door verkiezingen.
Studenten worden telkens verkozen voor een periode van één, en
personeel voor een periode van twee jaar. De leden van de Uni-
versiteitsraad en faculteitsraden worden verkozen volgens een
lijstenstelsel. Uitzonderingen hierop zijn de personeelsgeleding
van de faculteitsraad Geesteswetenschappen en de gehele facul-
teitsraad Archeologie. Daar wordt gebruik gemaakt van een per-
sonenstelmet een enkelvoudige overdraagbare stem.Voor de ver-
kiezing van de faculteitsraad Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen zal het stelsel worden gewijzigd. In  zal het lijstenstelsel
worden gehanteerd.

De verkiezingen voor de Universiteitsraad (studenten- & perso-
neelsgeleding) hebben in  voor de zesde maal plaatsgevon-
den via internet. Sinds de introductie van het elektronisch stem-
men in  was er bij de Universiteitsraad een zeer bescheiden
opgaande trend zichtbaar in de opkomstpercentages bij de ver-
kiezingen van studenten.Van % in  naar % in , met
dien verstande dat sinds  ook de internationale studenten
mogen stemmen, wat heeft geresulteerd in een toename van de
kiesgerechtigden met ruim  studenten. In  is echter
sprake van een daling van de opkomst naar ,%. De opkomst
van de personeelsgeleding steeg wel van ,% in  naar
,%.

Omde leden van demedezeggenschapsraden voor te bereiden op
hun raadswerk, vindt jaarlijks in september een scholingsdag
plaats, tijdenswelkediverse onderwerpendie vanbelang zijn voor
demedezeggenschapworden behandeld.De personeelsleden van
de raden hebben krachtens de universitaire reglementen de
mogelijkheid om deze scholing onder werktijd en met behoud
van salaris te volgen.Ook dit jaar namen veel raadsleden deel aan
de scholingsdagen.

DeUniversiteitsraad is in  maal in formele vergadering bij-
eengekomen,waarvan maalmet het College van Bestuur.Daar-
naast hebben enkele informele overleggen tussen Raad en Col-
lege plaatsgevonden, evenals overleg met de Raad van Toezicht.
Naast behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen als
de kadernota, het jaarverslag, de begroting en de bestuurlijke
financiële rapportages, heeft de Raad in  ingestemd met de
vorming van het Financial Shared Service Center en de samen-
voeging van de faculteiten Godsdienstwetenschappen, Kunsten,
Letteren en Wijsbegeerte in de nieuwe faculteit Geestesweten-
schappen.Daarnaast is er onder andere geadviseerd over de Gra-
duate Schools, Profileringsgebieden van het onderzoek, en het
Consultancy beleid.

Alle adviezen en meer informatie vindt u op
www.ur.leidenuniv.nl.

De samenstelling van de raad per  december was als volgt:
� M.R. van Amersfoort M.Sc.
� Drs. F.G. van Baardewijk
� H.L. de Bakker
� C.H.F. Bloys van Treslong
� J.O. Bogaard, C.M. Castelijns
� C.A.A. van Heijningen M.Sc.
� Drs. H. C. Jonkman-Vreugdenhil
� Dr. H.J.R. Kapteijn
� E.J.M. van Kessel M.A.
� J.W.E.L. Mauritz
� S. Musa
� G.R. Oosterwijk
� J. van Proosdij
� Dr. P. van der Velde
� C.L. van Zuijlen
� Griffier: M. Stol

C.A. Geleijnse
Voorzitter Universiteitsraad



[  ]













































Koninklijke onderscheidingen

�� V �M Dr. Eric Eliel
Universitair hoofddocent Kwantum optica, Officier in de
Orde van Oranje Nassau

�V ��M Alice Besseling
Secretaresse bij de afdeling E-law, departement Metajuri-
dica van de Faculteit der RechtsgeleerdheidLid in de Orde
van Oranje-Nassau

�� V �M Prof.dr. Wim Blockmans
Oud-decaan Faculteit der Letteren, hoogleraar Middel-
eeuwse geschiedenis, Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw

�� V �M Dr. Mart Durieux
Natuurkundige, oud-medewerker, Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

�� V �M Prof.dr. Sjoerd van Koningsveld
Godsdienstgeschiedenis van de Islam in West-Europa, Offi-
cier in de Orde van Oranje Nassau

�� V �M Prof.dr. Dick Knook
Emeritus hoogleraar Ouderengeneeskunde, Officier in de
Orde van Oranje Nassau

�� V �M Prof.dr. h.c. R. de Leeuw
Hoogleraar in de uitvoerende en scheppende kunsten van de
e, e en e eeuw, Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw

�� V �M Prof.dr. George Maat
Hoogleraar Anatomie/Fysische Antropologie, Officier in de
Orde van Oranje-Nassau

�� V �M Prof.dr. Kees Melief
Hoogleraar Immunologie, Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw

�� V �M Prof.dr. Antonie Taminiau
Hoogleraar Oncologische orthopedie, Officier in de Orde
van Oranje-Nassau

�� V �M Prof.drs. Jaap Zwartendijk
Hoogleraar Urologie, Officier in de Orde van Oranje-Nas-
sau

�� V �M Prof.dr. Jan Reedijk
Hoogleraar Anorganische chemie, Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw
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Externe blijken van erkenning

�� V �M Prof.dr.ir. Wim van Saarloos
Hoogleraar Theorie van de gecondenseerde materie, Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw

�V �� M Prof.dr. M. Schipper
Hoogleraar Interculturele literatuurwetenschap, Officier in
de orde van Oranje Nassau

�� V �M Prof.dr. R. Tijdeman
Hoogleraar wiskunde, analyse en getaltheorie, ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw

Eredoctoraten

�� V �M In juni kreeg prof.dr. M.H.van IJzendoorn aan de Univer-
siteit van Haifa (Israel) een ere-doctoraat uitgereikt, op
grond van zijn grensverleggend onderzoek naar de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen

Akademieleden
In  werden vijf Leidse hoogleraren tot lid van de KNAW
benoemd:
�� V �M Prof. K.A.E. Enenkel
�� V �M Prof. J.W.M. Frenken
�� V �M Prof. N.J. Schrijver
�� V �M Prof. F.R. Rosendaal
�� V �M Prof. E.J. Zürcher

De Jonge Akademie selecteerde in  tien nieuwe leden, waar-
van twee onderzoekers van de Universiteit Leiden, namelijk:
�V �� M Mw. dr. M.J. Goumans (Moleculaire celbiologie)
�V �� M Dr.ir. T. Oosterkamp (Natuurkunde)



Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek

Vernieuwingsimpuls

VENI
�� V �M Dr. Jean d’Aspremont (Brussel, ), Rechtsgeleerdheid

By whom is international law really made?
�V �� M Dr. Lorenza Colzato (Bolzano, ), Cognitieve Psycho-

logie
Neuromodulation of cognition

�V �� M Dr. Belle Derks (Voorburg, ), Sociale en Organisatie-
psychologie
Gevolgen van discriminatie op hersenactiviteit

�� V �M Dr. Joost van Driel (), Nederlandse taal en cultuur
De oorsprong van het proza

�� V �M Dr. Fedor Goumans (Rhenen, ), Theoretische schei-
kunde
Moleculen in de ruimte

�V �� M Dr. Andrea Hawe (), LACDR - Drug Delivery Tech-
nology
Ophelderen van eiwitsamenklontering

�� V �M Dr. Peter Keizers (Delden, ), Protein chemistry
Het pad van medicijn afbraak

�V �� M Dr. Carolina Mallol (Barcelona, ), Archeologie
Prehistoric life under the microscope

�V �� M Dr. Olga van Marion (), Letteren
Ridders in de Renaissance

�V �� M Dr. Mariëtte van Poelgeest (‘s Gravenhage, ), LUMC
- Gynaecologie
Nieuwe behandeling voor baarmoederhalskanker

�V �� M Dr. Sophie van Rijn, (Amsterdam, ), Orthopedago-
giek
Miscommunicatie in het brein: inzicht vanuit sekse-chro-
mosomale aandoeningen

�V �� M Dr. Catherine de Vries (Zwolle, ), Politicologie
Politisering van Europa in nationale verkiezingen: consen-
sus of conflict?

�V �� M Dr. Martina Vijver (IJlst, ), CML - milieubiologie
Ecologische effecten veroorzaakt door metalen

VIDI
�V �� M Dr. Patricia Beldade (Lissabon, ), Evolutiebiologie

Hoe oude genen nieuwe functies ‘leren’
�V �� M Dr. Beatrice de Graaf (Putten, ), Campus Den Haag

Enemies of the state: the making of a national security state
in the western world, -

�� V �M Dr. Henk Hoekstra (), Sterrenkunde
Een donker heelal

�V �� M Dr. Anikó Lipták (Békéscsaba (Hongarije), ), Taalwe-
tenschap
De

�� V �M Dr Ashgar Seyed Gohrab (Teheran, ), Perzische Taal
en Cultuur
Of Poetry and Politics logica achter stilte

�� V �M Dr. Michiel de Vaan (), Vergelijkende Indo-Europese
Taalwetenschap
Het ontstaan van het Nederlands

�� V �M Dr. Alfred Vertegaal (Leiden, ), LUMC - Moleculaire
celbiologie
Nieuwe eiwitafbraakroute

VICI
�� V �M Prof.dr. Chris Goto-Jones, Talen en culturen van Japan

Playing Politics: Japanese techno-culture and the Future
�� V �M Dr. René Toes, LUMC - Reumatologie

De erfelijkheid van reuma verklaard
�� V �M Dr. Marcellus Ubbink, Scheikunde

Het onzichtbare zichtbaar maken
�� V �M Dr. Gilles van Wezel, Scheikunde

Grondprincipes voor antibiotica en enzymen

Mozaiek
�� V �M E. (Esfaindyar) Daneshvar Tehranizad (), Iran, Franse

Taal en Cultuur
Frans-Perzische literatuur

�V �� M S.R.S. (Serena) Does () Suriname, Social and Organi-
zational Psychology
Werken voor sociale gelijkheid

�� V �M P. (Peyman) Jafari (), Iran, Politicologie
Political liberalisation and de-liberalisation in Iran.

�V �� M O.H. (Ornelia) Ramos (), Kaapverdië, Biofarmacie
Nieuw doelwit voor medicijnen tegen aderverkalking
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Rubicon
�� V �M M. Bijker gaat voor twee jaar naar Australië, naar de Auto-

immunity Research Unit van het Garvan Institute.
�V ��M Taalpsycholoog L. Ganushchak gaat voor twee jaar naar

de Universiteit van Birmingham (Groot-Brittannië).
�V ��M R. de Mutsert gaat voor een half jaar naar de Harvard

School of Public Health (Voeding en Epidemiologie)
�� V �M Microbioloog B. Traag gaat voor twee jaar naar het

Department of Molecular and Cellular Biology van Har-
vard University.

�V ��M Bioloog M. Verzijden gaat naar Texas A&M University,
ook voor twee jaar.

Naar Leiden
�V ��M De drie (vrouwelijke) onderzoekers die voor een jaar naar

Leiden komen zijn dr. H. Massó González, J.A. McBrien
MA en J. Wubs-Mrozewicz.

Naar het buitenland
�� V �M Sterrenkundige S. Albrecht, voor  maanden naar Mas-

sachusetts MIT-Astrophysics and Space Research (VS)
�� V �M K. Banger, voor  maanden naar Stanford University

(VS).
�V ��M W. de Haan, voor  maanden naar University of British

Columbia (Canada).
�� V �M F. Kurreeman, voor maanden Harvard Medical School

(VS).
�� V �M M. Verdoes, voor  maanden naar Stanford University,

Department of Pathology (VS).
�� V �M T. Wennekes gaat voor twee jaar naar de University of

Vancouver (Canada).

Toptalent
�� V �M R. Frazer

Eco-toerisme en survival skills bij Mongoolse nomaden
�� V �M H. Lamers

Culturele identiteit in de Byzantijnse diasporaliteratuur
van Italië, -

�V ��M E. Meulenbroek
Hoe wordt UV-schade in DNA gerepareerd?

�� V �M H. Mickleburgh
Gebitten vertellen verhalen

�V ��M B. Reitz
Vastgoed in Latijnse poëzie

�� V �M F. Vonk
Slangengif en medicijnen

Selectie uit overige NWO-subsidies
�� V �M Prof.dr. J. van Ruitenbeek (LION), hoogleraar ‘Experi-

mentele natuurkunde’, ontving een NWO Groot subsidie
van .. euro voor het project Realtime nano-ima-
ging microscoop.

Europese subsidies

Advanced Grant van de European Research Council (ERC)
�� V �M Prof.dr. M.A.G.J. Orrit (LION), hoogleraar ‘Spectrosco-

pie van moleculen in de gecondenseerde materie’, ontving
deze belangrijkste persoonsgerichte europese subsidie
een voor het project Single molecules in soft matter: dyna-
mical heterogeneity in supercooled liquids and glasses.

�� V �M Prof.dr. M. Franx (Sterrewacht), hoogleraar ‘Extragalac-
tische sterrenkunde’ (STRW), ontving deze subsidie voor
het project HIGHZ: Elucidating galaxy formation a n d
evolution from very deep Near-IR imaging.

�� V �M Prof.dr. C. Beenakker, hoogleraar ‘Theoretische natuur-
kunde’ (LION), ontving een ERC Advanced Grant voor
het project How to control graphene; search for maech-
nisms to control massless electrons in graphene’.

Startersgrant van de European Research Council
�V �� M Dr. Y. Chen, LUCL

Representation and Processing of Pitch Variation in Tonal
Languages

�V �� M Prof.dr. P.Sijpesteijn, LIAS-SMES
The Formation of Islam: The View from Below

Selectie uit toegekende prijzen
�� V �M Dr. E. Daviso, LIC, won de Magnetic Resonance in Che-

mistry Award for Young Scientists.
�V �� M M.Kriek (Sterrewacht) ontving de Christiaan Huygens

Wetenschapsprijs.
�� V �M Prof.dr. D. Breimer, LACDR, heeft de Ubbo Emmiuspen-

ning voor Wetenschappelijke Verdiensten van de Rijks-
univeristeit Groningen ontvangen.

�V �� M De ‘Wiskundemeisjes’ J. Daems en I. Smeets ontvingen de
Mr. C.J. Cathprijs.

�� V �M De Nederlandse natuurkunde olympiade PION is gewon-
nen door het team Feynman’s Entangled B*tches
bestaande Michiel Kosters, Marcel van Daalen, Ariyan
Javanpeykar en Rogier van der Geer (allen lid van De
Leidsche Flesch).
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�V �� M Sascha Hoogendoorn, cum laude afgestudeerd bij het
LIC, ontving de Unilever Research prijs.

�� V �M Dr. A. El Ghalbzouri, Huidziekten, won de publieksprijs
Alternatieven voor Dierproeven. De prijs is een initiatief
van de Dierenbescherming in samenwerking met het
Nationaal Centrum voor Dierproeven (NCA).

�V �� M Dr. Andrea van der Meulen-de Jong, Maag-, Darm-, en
Leverziekten, prijs voor het beste proefschrift in het jaar
 op het gebied van maag-, darm- en leverziekten van
de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie.

�V �� M Dr. Thea Vliet Vlieland, Reumatologie, Distinguished
Scholar Award van de Association of Rheumatology
Health Professionals. Zij kreeg deze onderscheiding uit-
gereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van deze associ-
atie op  oktober in San Francisco. Deze onderscheiding
wordt toegekend aan personen met jarenlange weten-
schappelijke verdiensten op het gebied van reumatologie.

�� V �M Prof.dr. K. Sankaranarayanan, Toxicogenetica, de Gouden
Medaille voor cherming, tijdens het IRPA-congres in Bue-
nos Aires van de Royal Swedish Academy of Sciences.

�� V �M Prof.dr. G.J.B. van Ommen, Humane Genetica, ‘Kroontje’
van het Prinses Beatrix Fonds en het Spieren voor Spie-
ren Fonds, voor zijn  jaar wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van Duchenne spierdystrofie. Geldbedrag
van . euro aan de prijs verbonden.

�V �� M Prof.dr. N. Ellemers, Sociale en organisatiepsychologie,
kreeg in juni in Kroatië de Kurt Lewin Award uitgereikt,
dat is een onderscheiding die door de Europese vereni-
ging van Sociaal-Psychologen eens per drie jaar wordt
uitgereikt.

�V �� M Dr. M. Linting, Algemene en Gezinspedagogiek - Data-
theorie, kreeg in Durham in de Verenigde Staten, de Dis-
sertation Award van de internationale Psychometric
Society uitgereikt, voor haar proefschrift uit met de
titel: Non-parametic Interference in Nonlinear Principal
Components Analysis: Exploration and Beyond.

�V �� M Dr. A van der Kooij, Algemene en Gezinspedagogiek-
Datatheorie, heeft in juni  de Dissertation Award van
de Classification Society of North America gewonnen
voor haar proefschrift uit : Prediction Accuracy and
Stability of Regression with Optimal Scaling transforma-
tion.

�V �� M Voor dr. E. Crone, Ontwikkelings- en onderwijspsycho-
logie, was er de Junior Heymans-onderscheiding, een prijs
voor jonge psychologen die in korte tijd een reputatie
hebben opgebouwd die getuigt van veelbelovende weten-
schappelijke visie.
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Onderwijs

Inleiding

Met het oog op de ontwikkeling en vernieuwing van het univer-
sitaire onderwijs, zoals neergelegd in het instellingsplan Kiezen
voor Talent, waren in  de volgende thema’s aan de orde:
� Inrichting van graduate schools
� Bevorderen studiesucces
� Bevorderen excellentie
� Herziening opleidingenaanbod
� Diversiteit
� Stimulering van de belangstelling voor bèta-opleidingen
� Samenwerking met het hbo
� Instroombeleid
� Verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg en externe beoorde-
lingen

� Internationalisering van onderwijs
� ICT & Onderwijs

Opleidingen

Aanbod
De bachelor- en de masteropleiding geneeskunde zijn nu geac-
crediteerd tot  december . De bacheloropleiding is op  sep-
tember  van start gegaan. Daarmee is ook voor de opleidin-
gen Geneeskunde de bachelor/masterstructuur in de plaats
getreden van de doctoraalopleiding.
De Universiteit heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzende
beslissing van de minister van OCWop het verzoek om een twee-
jarige masteropleiding Health Care Psychology te bekostigen. De
behandeling van het bezwaarschrift is nog niet afgerond; lande-
lijk overleg tussen de universiteiten en de beroepsopleidingen
over de ontstane situatie heeft evenmin tot resultaat geleid.
De bacheloropleidingen scheikunde (LEI), scheikundige techno-
logie en bioproces technologie (TU Delft) en Molecular Science
and Technology (MST, LEI en TU Delft) zijn samengevoegd tot
de opleiding Molecular Science and Technology. De verschillen
tussen de drie opleidingen waren zo klein geworden dat het hand-
haven van drie opleidingen niet langer verantwoord was.
De bacheloropleidingen Politicologie (in voltijdse vorm) en
Rechtsgeleerdheid (in deeltijd) worden niet langer tevens aange-
boden op de Campus Den Haag.

Graadverlening
Sinds in het kader van de invoering van de bachelor/masterstruc-
tuuronderzoekmasteropleidingen werden aangeboden, werd aan
afgestudeerden de graad ‘Master of Philosophy’ verleend. Dit
gebeurde in de verwachting dat de toevoeging wettelijk mogelijk
zou worden gemaakt. Omdat de minister van OCW daartoe geen
aanstalten maakte en het Leidse gebruik landelijk niet werd
gevolgd is besloten in de toekomst alleen de wettelijke termen ‘of
Arts’ dan wel ‘of Science’ aan de mastergraad toe te voegen.

Nieuwe opleidingen
Het streven om tot een nauwere samenwerking te komen met de
Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van de bedrijfswe-
tenschappen heeft geresulteerd in een gezamenlijk verzorgde
opleiding Chinese Economy. In eerste aanleg heeft deze de vorm
van een afstudeerrichting van de masteropleiding General Mana-
gement van de EUR. Zodra dat wettelijk mogelijk is zal de oplei-
ding worden omgezet in een joint degree tussen beide instellin-
gen.
Het voorstel voor een initiële masteropleiding Safety, Security and
Justice, aan te bieden op de Campus Den Haag, is aan de NVAO
voorgelegd voor een toets nieuwe opleiding.
Het accreditatiedossier van een opleiding Industrial Ecology, een
gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden en de Technische
Universiteit Delft, is in december aan de NVAO gezonden.

University College
De voorbereiding van een University College in Den Haag is in
een gevorderd stadium gekomen. In het voorjaar van wordt
een toets nieuwe opleiding aangevraagd.
In  werd in vervolg op de haalbaarheidsstudie uit  (fase
) onderzocht of de basale randvoorwaarden voor oprichting van
het University College die uit de haalbaarheidsstudie volgden,
ook daadwerkelijk kunnen worden ingevuld (fase II). Deze voor-
waarden hebben betrekking op: () het ontwikkelen van een cur-
riculum met een onderscheidend profiel; () het uitwerken van
de huisvestingsplannen voor een stadscampus in Den Haag; ()
het vinden van voldoende dekking voor de aanlooptekorten van
het University College die zijn begroot. Financiering van de eer-
ste en tweede fase vond plaats met behulp van een subsidie van
de gemeente Den Haag (€ .).
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Instroom propedeuse bachelor

/ / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 3.811 3.902 3.660 3.597 3.873

Percentage deeltijd 7,7% 7,3% 13,6% 18,3% 14,0%

Eerstejaarsinstroom master 2.338 2.269 2.072 1.349 519

Percentage buitenlandse vooropleiding 15,0% 15,7% 16,4% 17,3% 27,4%

Ingeschreven studenten

/ / / / /

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 18.026 17.616 17.630 17.568 17.251

Waarvan bacheloropleidingen 11.766 10.919 10.573 10.065 8.896

Waarvan masteropleidingen 3.991 3.096 2.495 1.338 517

Waarvan doctoraalopleidingen 2.005 3.132 4.080 5.642 7.253

Waarvan artsenopleiding 264 270 299 301 340

Percentage vrouw 61,7% 61,4% 61,3% 61,4% 61,6%

Percentage deeltijd 9,6% 10,8% 13,0% 14,2% 15,5%

Ontwikkeling eerstejaarsinstroom: man-vrouw Ontwikkeling ingeschrevenen: man-vrouw

Man

Vrouw

Percentage vrouw

/ / / //
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

50%

55%

60%

65%

70%

Man

Vrouw

Percentage vrouw

/ / / //
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

50%

55%

60%

65%

70%



[  ]
















 












 







 





De tweede fase ging in november  van start en werd in
november  afgesloten met een positief resultaat. Met de
betrokken partners in Den Haag werd belangrijke voortgang
geboekt bij de realisatie van de plannen. In de eerste plaats is er
een curriculumontwerp opgesteld met een onderscheidend pro-
fiel. Het curriculum is gecentreerd rondom een interdisciplinaire
benadering van wereldvraagstukken die een bedreiging vormen
voor de internationale stabiliteit en de ontwikkeling van een
duurzame samenleving. Het University College moet toegang
bieden tot diverse masteropleidingen van onze universiteit
binnen het alfa-, bèta, en gammadomein.
Daarnaast is door de gemeente Den Haag een voorkeurslocatie
voor het University College aangewezen en een inrichtingsstudie
verricht naar de potentiële geschiktheid van het betrokken pand
en de locatie. In de gemeentebegroting heeft de gemeente Den
Haag M€  gereserveerd voor de realisatie van de huisvestings-
plannen en zal nog eens M€ , worden aangevraagd door de
gemeente in het kader van het Europese stimuleringsprogramma
EFRO.
Om het University College definitief te kunnen realiseren dient
nog een aantal voorwaarden te worden vervuld. die het College
van bestuur zich zelf heeft opgelegd, te weten: het hoge bekosti-
gingsregime van OCW moet van toepassing zijn, er is sprake van
differentiatie van collegegelden, de Siriusaanvraag van  mln
wordt gehonoreerd en er zijn voldoende huisvestingsmogelijkhe-
den.

Minorstelsel
In  werd besloten het systeem waarin studenten konden
opteren voor opleidingen met een major en een minor te vervan-
gen door een stelsel waarin elke student bij voorkeur , maar ten
minste  studiepunten van de bacheloropleiding naar eigen
inzicht kon invullen. De faculteiten hebben een groot aantal
voorstellen gedaan voor minoren waarmee deze keuzeruimte kan
worden ingevuld. De voorstellen zijn beoordeeld door een daar-
toe door het College van Bestuur ingestelde Commissie minor-
stelsel. Daarbij bleek dat een verdere discussie tussen het College
en de faculteiten over de invulling van het minorstelsel noodza-
kelijk was; de invoering van het stelsel werd daarom uitgesteld tot
september . Na afronding van het overleg en een herziening
van de voorstellen besloot het College van Bestuur op advies van
de Commissie minorstelsel eind  om minoren in het Leids
register op te nemen.

Bevorderen van excellentie

Honours programma
In het kader van het universitaire honoursprogramma werden in
  honoursclasses aangeboden binnen alle wetenschappe-
lijke disciplines. De classes zijn extracurriculair en bedoeld voor
tweede en derdejaars bachelorstudenten, waarvan de ambities en
wensen verder gaan dan de reguliere onderwijsprogramma’s kun-
nen bieden. Het onderwijs is Engelstalig en wordt gegeven aan
kleine groepen studenten door internationaal gewaardeerde
wetenschappers en mensen uit de praktijk, afkomstig uit binnen-
en buitenland.
In  is het programma uitgebreid geëvalueerd. De resultaten
wijzen uit dat de betrokken studenten, maar ook de docenten, bij-
zonder enthousiast zijn over de programma’s. De classes hebben
een hoog niveau, zijn interessant en uitdagend en studenten en
docenten zijn gemotiveerd. Op basis van de evaluatie is een reeks
aanbevelingen gedaan waar momenteel uitvoering aan wordt
gegeven. De aanbevelingen hebben hebben betrekking op de ver-
dere verbetering van de inhoud en organisatie van het pro-
gramma met het oog op de inpassing van de honoursclasses in
een breed universitair excellentieprogramma. Dit programma
wordt momenteel ontwikkeld en vanaf  september  aange-
boden (zie paragraaf hierna).

Ontwikkelingen
Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen met
betrekking tot het bevorderen van excellentie in het hoger onder-
wijs, heeft de Universiteit Leiden haar beleid ten aanzien van het
door haar aangeboden honours onderwijs onder de loep geno-
men. In  werd een aanvrage ingediend voor het Sirius pro-
gramma van OCW. In de aanvraag is ingezet op de combinatie
van een universiteitsbreed honoursprogramma (Bachelor XL) en
het University College. De aanvraag scoorde hoog, maar net niet
hoog genoeg voor toekenning van de subsidie in de eerste ronde.
In de beoordeling was er veel lof voor het concept van het Leidse
excellentiebeleid, maar waren er kanttekeningen bij de meetbaar-
heid van de doelstellingen en de verhouding tussen het aantal stu-
denten in het programma en het aangevraagde bedrag. De uni-
versiteit is op dit moment bezig om deze zaken te repareren en
een verbeterde aanvraag in te dienen in de ronde van .
Het Leidse excellentieprogramma waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd is bedoeld voor extra getalenteerde en gemotiveerde
studenten die meer willen doen dan de nominale studieprestatie.
Het programma bestaat uit een meer coherent en gestructureerd
onderwijsaanbod – voor een deel opgebouwd uit reeds bestaande



onderdelen – voor excellente studenten. De belangrijke drie pij-
lers van het programma zijn het Pre-University College, het Uni-
versity College en het Bachelor-XL. Het Pre-University College
bereidt sinds  excellente scholieren voor op een universitaire
studie. Daarna wordt aan excellente studenten de mogelijkheid
geboden of te kiezen voor het University College (als zij interdis-
ciplinaire interesse hebben) of voor een disciplinaire studie
gekoppeld aan de mogelijkheid van een Bachelor-XL pro-
gramma. De voorgenomen start van het University College is 
september . Het Bachelor-XL wordt per  september 

geïmplementeerd. Het XL-programma bestaat uit de facultaire
excellentietrajecten en heeft in totaal een omvang van  ects die
de student bovenop zijn of haar reguliere studie moet doen. Het
Bachelor-XL wordt afgesloten met een certificaat bacheloroplei-
dingen met een capaciteitsbeperking voor decentrale selectie in
aanmerking komen, zal deze maatregel ook voor deze opleidin-
gen worden overwogen.

Stimulering van de belangstelling voor bèta-
opleidingen

In het bètadomein werden de initiatieven die in de afgelopen
jaren zijn genomen om de in-, door- en uitstroom van studenten
te stimuleren, voortgezet.
Een belangrijk initiatief is het experiment bètabeurzen dat met
subsidie van OCW bij de bacheloropleidingen Life Science and
Technology, Wiskunde en de lerarenopleiding Wiskunde wordt
uitgevoerd. Het experiment houdt in dat studenten van de cohor-
ten -, - en - bij aanvang van de oplei-
ding een beurs van € . in het vooruitzicht wordt gesteld als
ze het (propedeuse)examen binnen de gestelde termijn halen. Het
effect van het experiment is in  geëvalueerd. De resultaten
hiervan zullen in  bekend worden gemaakt.
In  werd de eerste fase van het WO Sprint programma afge-
sloten. Begin  was €  mln. subsidie verkregen van het plat-
form Bèta Techniek voor deze periode van twee jaar. Het pro-
gramma bevat verschillende activiteiten die erop zijn gericht de
instroom van studenten in de bètasector te bevorderen en ervoor
zorg te dragen dat studenten de opleiding ook met een diploma
verlaten. In  heeft een derde evaluatie plaatsgevonden van-
uit het WO-Sprint programma. De auditcommissie heeft een
waardering uitgevoerd op zes zogenaamde kompaspunten
(onderwijsvernieuwing, instellingsbeleid, profiel- en studiekeu-
zebegeleiding, praktijk- en beroepsoriëntatie, regionale netwer-
ken, aanvullende thema’s) daarnaast op het aspect verduurza-
ming evenals op de haalbaarheid van de gemaakte kwantitatieve

groeidoelstellingen. Wat betreft de kwantitatieve doelstellingen
concludeert de commissie met waardering dat de gestelde in- en
uitstroomdoelstellingen naar alle waarschijnlijkheid in  zul-
len worden gehaald. In een advies aan de Universiteit Leiden gaat
de commissie verder in op gesignaleerde best practises en een aan-
tal aandachtspunten. In  begint de volgende en laatste twee-
jarige fase van het WO Sprint programma. Deze fase staat in het
teken van verduurzaming. De financiering vanuit het Platform
zal zich in deze fase richten op goed presterende instellingen
(financiering afhankelijk van de instroom) en onder andere op
de ondersteuning van arbeidsmarktrelevante initiatieven.

Diversiteit

Het project Welkom bij de Universiteit Leiden!’is erop gericht de
instroom en doorstroom van talentvolle allochtone studenten te
bevorderen. Tevens heeft het project de aandacht voor culturele
diversiteit bevorderd. Het project startte in met een subsidie
van OCW en is afgerond in januari met een slotbijeenkomst.
Tot nu toe heeft het project verschillende resultaten opgeleverd.
Bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen werd in / een
LAPP-Top programma uitgevoerd en positief geëvalueerd. Het
krijgt een vervolg, net als het programma bij Rechtsgeleerdheid.
Aan de medewerkers van Studie- en Studenten Ondersteuning en
aan facultaire studieadviseurs werd de workshop ‘interculturele
communicatie’ aangeboden. Ook is een flyer en PowerPoint pre-
sentatie ontwikkeld met als doel de communicatie met allochtone
en internationale studenten te verbeteren. Voorts is in februari
 is het multiculturele studentennetwerk Diversity Leiden
opgericht. In het deelproject ‘studeren in breder perspectief ’ bij de
Faculteit Rechtsgeleerdheid is een website ‘de carrièreplanner’ in
gebruik genomen en is een workshop over keuzes na het eerste jaar
gegeven. Tenslotte is het rapport Talent & Taal van het Talencen-
trum verschenen waarin de Nederlandse taalvaardigheid van stu-
denten is onderzocht en de mogelijkheden voor toetsen en cur-
sussen. In - krijgt het project Welkom bij de universiteit
Leiden! een vervolg vanuit het vernieuwingsfonds.

ECHO Award

De ECHO Award is een jaarlijkse prijs van ECHO bedoeld voor
talentvolle studenten van allochtone afkomst. Door verschillende
faculteiten zijn in totaal zes studenten voorgedragen bij het Col-
lege. De Universiteit Leiden heeft na een interne procedure drie
kandidaten voorgedragen, waarvan er één doordrong tot de
finale.
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Diploma’s

/ / / / /

Propedeusediploma’s 2.592 2.709 2.609 2.544 2.515

Doctoraaldiploma’s 759 1.208 1.760 1.649 1.780

Postdoctoraaldiploma’s 379 332 316 343 317

Bachelordiploma’s 1931 1909 1443 806 193

Masterdiploma’s 1729 985 480 231 51

Onderwijsrendement

/ / / / /

Propedeuserendement in  jaar 64% 65% 57% 60% 59%

Bachelorrendement in  jaar 39% 43% 41%

Bachelorrendement in  jaar 54% 52%

Bachelorrendement in  jaar 58%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 61% 63% 59%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 78% 74%

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 81%

Ingeschrevenen: (post)doctoraal versus bachelor-master
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Actieplan ‘Terugdringen belemmeringen voor 
studenten met een functiebeperking’

Het actieplan ‘terugdringen belemmeringen voor studenten met
een functiebeperking’ sluit aan op het beleid van de universiteit
om studenten in staat te stellen ondanks hun beperking een stu-
die te volgen. Begin  is het in  ontwikkelde plan gestart
met een subsidie van OCW. Het plan loopt tot december .
In het kader van het actieplan is begin  het disability centre
genaamd FENESTRA geopend. Hier kunnen studenten terecht
kunnen voor advies over studeren met een functiebeperking.
Tevens is het een vraagbaak voor studieadviseurs en andere mede-
werkers die deze studenten begeleiden. Ook is bij FENESTRA een
studentenplatform genaamd Pares opgericht waarin studenten
met een functiebeperking het beleid van de universiteit op dit
gebied volgen en maandelijks verschillende soorten bijeenkom-
sten organiseren. Eind mei  bezocht premier Balkenende
FENESTRA om met ervaringsdeskundigen te praten over de
belemmeringen die deze studenten ondervinden op weg naar een
baan.
Daarnaast zijn nog enkele andere activiteiten in het actieplan uit-
gevoerd. Er is op het gebied van de voorlichting een brochure ‘stu-
deren met een functiebeperking’ gemaakt en is een website online
gegaan waar de studenten kunnen zien welke ondersteuning zij

kunnen krijgen (www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning/
functiebeperking/).
In november is voor de eerste keer een workshop ‘aan het werk
met een functiebeperking’ aangeboden. Ook is de expertise van
de studiebegeleiders bij het ondersteunen van studenten met een
psychische beperking door middel van cursussen vergroot.

Samenwerking met het hbo

In het kader van de samenwerking met de Haagse Hogeschool en
de Hogeschool Leiden (sinds ) is eind  een inventarisa-
tie gemaakt van de bestaande doorstroommogelijkheden. Aan de
hand hiervan wordt komend jaar verder uitvoering gegeven aan
het beleid efficiënte doorstroomroutes te creëren vanuit het hbo
naar een universitaire masteropleiding. Het met de twee hbo-
instellingen afgesproken beleid is om, waar mogelijk, op oplei-
dingen afgestemde doorstroomroutes te creëren, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de vrije minorruimte binnen de hbo-oplei-
ding, zonodig aangevuld met een schakeltraject van bij voorkeur
maximaal  ec. De voortgang van de implementatie van door-
stroomtrajecten in het alpha, beta en gammadomein is een vast
agendapunt in het periodiek bestuurlijk overleg tussen de CvB’s
van de instellingen. Een ander punt van overleg tussen de instel-
lingen is het bevorderen van mogelijkheden voor hbo-docenten
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om zich verder te professionaliseren, onder andere via een pro-
motietraject.

Bindend Studieadvies

Met het doel de selectieve functie van de propedeuse te verster-
ken werkt de Universiteit Leiden sinds het studiejaar -

met een aangescherpt bindend studieadvies. Studenten worden
geacht  ects in het eerste jaar te behalen en binnen twee jaar
hun propedeuse af te ronden. Voor deeltijdstudenten gelden
dezelfde normen (binnen twee jaar voldoen aan de BSA-norm
van  ects en de propedeuse binnen drie jaar afronden). De
maatregel geldt voor alle opleidingen behalve de opleidingen die
de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen gezamenlijk
met de Technische Universiteit Delft aanbiedt. Omdat bij de
Technische Universiteit Delft geen BSA geldt zijn die opleidingen
uitgezonderd van de regeling, maar de studenten worden wel vol-
gens dezelfde normen beoordeeld en ontvangen (zo nodig) een
niet-bindend advies.

Resultaten
Dit verslagjaar kan voor een tweede keer gerapporteerd worden
over de propedeuse-eis voor voltijdstudenten (behaald binnen
twee jaar) en voor de eerste keer over de propedeuse-eis voor deel-
tijdstudenten (behaald binnen drie jaar).
Van de voltijdstudenten die in het studiejaar / in-
stroomden heeft uiteindelijk – na  jaar – % een bindend nega-
tief advies gekregen, vorig jaar was dat %. Na een jaar was het
percentage bindend negatieve adviezen voor dit instroomcohort
%.
De resultaten van het instroomcohort / (voltijd) wijken
daar niet veel vanaf. Het percentage studenten met een bindend
negatief advies na één jaar daalt van % naar %. In /

was dit percentage nog %. Het percentage studenten dat  ec
of meer behaalde stijgt van % naar %. Dit was in /

nog %.
Van de deeltijdstudenten die in het studiejaar / in-
stroomden heeft % na drie jaar een negatief BSA ontvangen en
voldoet dus niet aan de eis de propedeuse binnen drie jaar te
behalen. Dit percentage wijkt af in vergelijking met de voltijdstu-
denten (%). Een vergelijking van de cijfers met latere cohorten
is echter nog niet mogelijk.
Voor wat betreft de studievoortgang na twee jaar – als deeltijd-
studenten  ec behaald moeten hebben – blijken deeltijdstuden-
ten vergelijkbaar te zijn met voltijdstudenten. Instellingsbreed is
het percentage negatieve adviezen na twee jaar gedaald van %
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naar %, tegenover een daling van % naar % voor voltijdstu-
denten. Het percentage studenten dat na  jaar  ects of meer
gehaald heeft is toegenomen van % naar %, tegenover een
stijging van  naar % voor voltijdstudenten. Bij het eerste niet
bindende advies voor deeltijdstudenten na een jaar studenten zijn
er in vergelijking met vorig jaar geen grote wijzigingen te zien.

Studiebegeleiding
De aanscherping van het BSA is een van de maatregelen waarvan
een positieve werking uitgaat op het onderwijsrendement na de
propedeuse. De rendementen bij de opleidingen van de Leidse
universiteit zijn, evenals bij andere universiteiten, nog steeds te
laag. Momenteel wordt een universiteitsbrede gerichte aanpak
uitgewerkt om het onderwijsrendement te verbeteren en de stu-
die-uitval terug te dringen, zie paragraaf studiesucces. De opti-
malisering van het Leids Studiesysteem met een bsa en een ade-
quate studiebegeleiding in alle studiejaren maakt daar onderdeel
van uit.
Blijkens de cijfers over het BSA blijkt de aanpak van de faculteit
der Rechtsgeleerdheid om de studievoortgang te verbeteren
vruchten af te werpen. In heeft de faculteit onder de titel Lei-
den Law School Practices de propedeuse van haar opleidingen ver-
nieuwd. Het vernieuwende aspect bestaat uit de intensieve bege-
leiding die studenten zullen krijgen. Studenten volgen het eerste
jaar wekelijks de Leiden Law Practices, waarin een docenttutor en
studenttutor hen intensief begeleiden. Van studenten wordt op
hun beurt verwacht dat zij actief deelnemen aan het onderwijs.
Het percentage negatieve BSA-adviezen na het eerste jaar is sub-
stantieel gedaald van % naar %. Daarnaast is het percentage
studenten dat na een jaar  ects of meer behaald gestegen van
% naar %. In de komende periode zal moeten blijken of deze
trend doorzet of bestendigt.

Studiesucces

De universitaire strategische conferentie van  juni jl. was gewijd
aan het thema studiesucces. In aansluiting op de resultaten van
de conferentie is in het najaar van  door het CvB een univer-
sitaire Task Force ingesteld met als opdracht aanbevelingen op te
stellen om het studiesucces te bevorderen, afgemeten aan minder
studie-uitval en een hoger rendement. De opdracht van de Task
Force sluit aan bij de afspraken die de VSNU en OCW hebben
gemaakt over het verminderen van de studie-uitval en het verho-
gen van het onderwijsrendement in de bachelorfase, te weten: het
versterken van de verwijzende en selecterende functie van het eer-
ste bachelorjaar; het halveren van de studie-uitval na het eerste



bachelorjaar en tenminste % van de studenten die de bache-
loropleiding in vier jaar afrondt (berekend op basis van het aan-
tal herinschrijvingen na het eerste jaar).
De opdracht van de task force richt zich met name op de uitwer-
king van een aanpak die betrekking heeft op de organisatie en
inrichting van het onderwijs. De reden hiervoor is dat aan de
opleiding gekoppelde succesfactoren vanuit de universitaire
organisatie te beïnvloeden zijn, en de studentgebonden factoren
– zoals kennis en vaardigheden van de student, motivatie en de
tijd die de student beschikbaar heeft – minder makkelijk vanuit
de universitaire organisatie te veranderen zijn. De aandacht gaat
met name uit naar: matching en selectie zo vroeg mogelijk in de
studie; de inrichting en organisatie van het curiculum; een uni-
versitair tentamen en toetsbeleid; een adequate studiebegelei-
ding; de invoering van een cohortsysteem.
De task force zal in januari  een tussenadvies en in mei 

een eindadvies uitbrengen. Het streven is reeds vanaf het cursus-
jaar - gerichte maatregelen die de task force voorstelt te
implementeren. Een rendementskamer die door het College is
ingesteld zal de uitvoering van de maatregelen monitoren.

Kwaliteitszorg

Eind  heeft het College besloten een pilot uit te voeren met
de invulling van kwaliteitsindicatoren. Het doel hiervan was om
op een relatief hoog aggregatieniveau belangrijke gegevens over
onderwijskwaliteit te kunnen monitoren. Tevens is aan de facul-
teiten gevraagd een korte rapportage te verzorgen over de imple-
mentatie van de facultaire kwaliteitszorg. Inmiddels is als uit-
komst van de pilot geconcludeerd dat de kwaliteitszorg in
faculteiten goed op orde is, maar dat het moeilijk blijkt om ‘op
afstand’ gegevens te verzamelen voor de invulling van de indica-
toren. De ervaringen die met de pilot worden opgedaan vormen
een goede basis voor de eventuele voorbereiding van een instel-
lingsaudit.

Midtermreviews

Een van de innovaties in het interne kwaliteitszorgsysteem van
faculteiten betrof de instelling van een midterm review.
Inmiddels zijn deze tussentijdse beoordeling afgerond bij de
opleidingen Wijsbegeerte, Politicologie en Godsdienstweten-
schappen. Aangezien de beoordeling gericht was op enkele aan-
dachtspunten en er geen formele sancties ten aanzien van de
accreditatie aan vast zaten, heeft dit geresulteerd in open en
opbouwend kritische rapportages. Het College heeft deze bespro-
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ken en hier waar nodig met de betrokken opleiding nader over-
leg over gehad. De midterm review blijkt een succesvol instru-
ment in de hantering van de kwaliteitszorg. De universiteit zal dit
instrument in de toekomst continueren.

Onderwijsvisitaties

Geneeskunde
In september  is er een tussentijdse visitatie van Genees-
kunde geweest die exclusief ten doel had de programma’s voor de
bachelor- en masteropleidingen te beoordelen. De visitatie was
noodzakelijk om de omzetting van de opleiding naar de bache-
lor- en masterstructuur af te ronden en initiële accreditatie van
rechtswege, in een reguliere accreditatie om te zetten. De oplei-
dingen zijn goed beoordeeld. De NVAO heeft op grond van dit
rapport accreditatie verleend aan de bachelor en masteropleiding
Geneeskunde.

Sociale wetenschappen
De problemen met de inbouw van de stage en de daaraan verbon-
den toegang tot de postdoctorale beroepsopleiding spelen bij alle
Psychologieopleidingen die deze afstudeerrichtingen aanbieden.
Deze problemen zouden kunnen worden opgelost door de
masteropleiding te verlengen tot twee jaar. Ondanks een positief
advies van de NVAO heeft het ministerie van OCW negatief
beschikt over de doelmatigheid van een tweejarige master Health
Care Psychology. In  is hier door de universiteit bezwaar
tegen aangetekend. Inmiddels loopt er een mediation procedure
met OCW hierover.

Lerarenopleidingen
In het najaar van  is door het CvB een taskforce ingesteld met
als opdracht een voorstel te doen voor de inzet van de universiteit
voor het terugdringen van het tekort aan academisch geschoolde
leraren. De taskforce heeft geadviseerd om, in lijn met initiatie-
ven van andere universiteiten, een educatieve minor in alle
schoolvakken voor te bereiden. Daarnaast worden de bestaande
lerarenopleidingen aangepast om deze een op onderwijzen en
communiceren gerichte invulling te geven. Zo wil de universiteit
de studenten met deze opleiding voor een breder beroepsper-
spectief dan alleen het onderwijs voorbereiden en de perceptie
wegnemen dat een keuze voor een lerarenopleiding leidt tot een
‘loopbaanfuik’ in het onderwijs. Studenten die in de bachelorop-
leiding de educatieve minor hebben afgerond krijgen een
beperkte bevoegdheid. Ons doel is uiteindelijk om hen op te lei-
den tot academisch geschoolde eerstegraadsdocenten. Zij kun-
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nen dan ook tot  ec vrijstelling krijgen in de educatieve master-
opleidingen en zo sneller volledig gekwalificeerd zijn.
In november  is het visitatierapport Universitaire Leraren-
opleidingen verschenen. De conclusie van deze visitatie is dat de
desbetreffende Masteropleidingen voldoen aan de eisen voor de
basiskwaliteit. Op basis van dit oordeel is heraccreditatie aange-
vraagd bij de NVAO.

Wiskunde en Natuurwetenschappen
Bij wijze van experiment is in  het merendeel van de oplei-
dingen in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
beoordeeld door middel van een clustervisitatie, waarbij de oplei-
dingen gelijktijdig worden gevisiteerd. Doel hiervan was onder
meer het reduceren van de tijd en aandacht die de visitatiecom-
missie moest besteden aan procesmatige zaken, zodat er relatief
meer aandacht besteed kon worden aan inhoudelijke zaken. In
 is deze visitatieopzet geëvalueerd in aanwezigheid van de
faculteit, de Visiterende en Beoordelende Instantie (QANU) en
NVAO en is geconcludeerd dat dit een geslaagd experiment betrof
waaruit veel lering is te trekken in een toekomstige instellingsau-
dit. Ook zijn er verbeterpunten geconstateerd, zoals de grote
inhoudelijke spreiding die nodig is om met één commissie een
hele faculteit te beoordelen.

ICT & Onderwijs

E-merge
De Universiteit Leiden, de TU Delft, de Hogeschool Leiden en De
Haagse Hogeschool vormen samen het E-merge consortium.
Binnen E-merge voeren zij innovatieve projecten uit waarin de
mogelijkheden van ICT binnen de onderwijs context worden
onderzocht. Per  september  is het consortium zijn derde
fase ingegaan. De aanpak is ten opzichte van eerdere jaren gewij-
zigd. Waar in het verleden vaak kleinere initiatieven werden
ondersteund, wordt nu vooral ingezet op grotere activiteiten. In
het najaar van  zijn de voorbereidingen gestart voor een klein
aantal grote projecten op de terreinen doorgaande leerwegen en
studiesucces. Dezelfde thema’s staan ook centraal in het Natio-
naal Actieplan E-learning, waarvoor door SURFfoundation
opnieuw een tender is uitgeschreven. E-merge is betrokken bij
verscheidene NAP-projecten die rond  september  van start
zijn gegaan. Voorbeelden zijn de projecten Acculturatie en Natio-
nale Kennisbank Wiskunde .

Leiden University Wireless Access
Nadat de Universiteit Leiden eind  de eerste stap had gezet
op weg naar een instellingsbrede uitrol van een draadloos net-
werk met mogelijkheden voor internettoegang is eind 

gestart met de tweede fase van het desbetreffende project. Doel
van dit project is allereerst het evalueren van het gebruik van het
draadloze netwerk en de kwaliteit van de bijbehorende dienst Lei-
den University Wireless Access (LUWA). Indien de uitkomsten
van deze evaluatie daartoe aanleiding geven, zal het aantal loca-
ties met toegang tot het draadloze netwerk worden uitgebreid.

Videoconferencing
In het najaar  is gestart met een project dat ten doel heeft om
te inventariseren welke behoeften er binnen de Universiteit Lei-
den zijn op het terrein van videoconferencing en welke facilitei-
ten er momenteel op dit gebied al zijn. Het eindrapport wordt in
 opgeleverd.

Innovatieprojecten
De Universiteit Leiden heeft goed gescoord bij de eind  door
SURFfoundation uitgeschreven tender in het kader van het
Nationaal Actieplan E-learning. Van twee gehonoreerde projec-
ten, Acculturatie en Aansluitingsmodule Algemene Studievaardig-
heden, is de Universiteit Leiden tevens penvoerder. In twee andere
projecten is de Universiteit Leiden een van de partners. Alle
genoemde projecten zijn gestart rond  september .
Ook in  zijn weer verschillende grassrootsprojecten gedaan.
Grassroots zijn kleinschalige projecten die erop gericht zijn de
individuele docent te professionaliseren op het gebied van ICT in
het onderwijs. Met elf nieuwe afgesloten grassroots komt het aan-
tal binnen de Universiteit Leiden uitgevoerde grassroots op .

Blackboard
Per  juli  is met de externe hosting partner Blackboard
Managed Hosting te Amsterdam een contract afgesloten voor het
technisch beheer van de Leidse Blackboard omgeving tot en met
 december . De genoemde startdatum markeert tevens de
status van Blackboard als niet meer weg te denken kernplatform
in de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden, terwijl de
genoemde einddatum een duidelijke afspiegeling is van de wens
van de docenten om de komende jaren van Blackboard gebruik
te blijven maken.



Aantal verzoeken om toelating en inschrijvingen in september  en september 

Faculteit Verzoeken Verzoeken Inschrijvingen Inschrijvingen
september  september  september  september 

Archeologie 22 18 9 8

Letteren 321 410 78 119

Kunsten 14 15 3 3

Godsdienstwetenschappen 21 8 4 3

Wijsbegeerte 13 24 4 1

Rechten 344 424 105 114

W&N 274 271 53 23

Geneeskunde/LUMC 13 31 1 3

FSW 472 517 87 82

Totaal 1494 1718 344 356

Inkomende uitwisselingsstudenten kalenderjaar  (januari/februari  en september )

Faculteit Int. Exchange Int. Exchange Int. Exchange Study Abroad Totaal
EU Faculteit Non-EU

Archeologie 0 0 1 0 1

Geesteswetenschappen 85 1 53 29 168

Rechten 50 16 17 25 108

W&N 49 0 2 2 53

Geneeskunde/LUMC 27 0 7 1 35

FSW 25 2 19 10 56

Totaal 236 19 99 67 421

Studenten in het buitenland kalenderjaar 

Faculteit Univ. brede exchange Fac. Exchange Erasmus Overig Totaal

Archeologie 0 1 2 2 5

Geesteswetenschappen 76 30 40 onbekend 146

Rechten 12 78 36 3 129

W&N 6 23 7 4 40

Geneeskunde/LUMC 1 128 28 64 221

FSW 28 21 23 5 77

Totaal 123 281 136 78 618
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Weblog
De weblogdienst van de Universiteit Leiden wordt sinds zomer
 in het kader van samenwerking binnen E-merge gehost door
de TU Delft. Studenten en medewerkers kunnen nu zelf een
weblog creëren. Voor ICT en Onderwijs is een speciaal weblog
opgezet, waarop in  de eerste interviews met docenten zijn
gepubliceerd.

Onderwijs en internationalisering

Programma Internationalisering
Sinds  wordt universiteitsbreed uitvoering gegeven aan het
programma Internationalisering: een speerpunt van universitair
beleid. De belangrijkste doelstelling van het programma is het
bevorderen van de buitenlandse instroom in de masteropleidin-
gen en het creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te
maken. Kerntaken binnen het programma zijn het ontwikkelen,
uitvoeren en monitoren van een wervingsplan per faculteit, het
creëren van randvoorwaarden daarvoor en het maken van
bestuurlijke afspraken over de uitvoering en beoogde resultaten
hiervan in een planning- en controlcyclus. De overige taken heb-
ben betrekken op het stimuleren en zorgdragen voor de interna-
tionalisering van het curriculum en het realiseren van een soci-
ale leefomgeving voor studenten die aan de eisen van internatio-
nalisering voldoet. De activiteiten zijn onder verdeeld in een
achttal kernthema’s, te weten marketing- en wervingsstrategie;
financieel beleid; organisatie en infrastructuur; strategische alli-
anties; leefomgeving en sociale ondersteuning; internationalise-
ring curriculum; procedures en regelingen; kwaliteitszorg.
Naast de faculteiten en het International Office zijn bij de uitvoe-
ring van het internationaliseringbeleid diverse eenheden van
onze universiteit betrokken.
In het verslagjaar zijn belangrijke vorderingen geboekt:
� Binnen alle faculteiten zijn wervingsplannen opgesteld. De
wervingplannen worden uitgevoerd met het oog op de in-
stroom in cursusjaar -.

� Op universitair niveau is een beurzenprogramma (Leiden Uni-
versity Excellence Scholarship, LEXS) voor buitenlandse stu-
denten ontwikkeld dat tot doel heeft excellente buitenlandse
studenten aan te trekken. Vanaf  januari  treedt het LEXS
beurzenfonds in werking;

� Maatregelen zijn genomen om het proces van aanmelding en
inschrijving efficiënter in te richten.

� Een activiteitenplan is opgesteld gericht op het verbeteren van
de sociale leefomgeving en sociale ondersteuning van interna-
tionale studenten. Het plan is in uitvoering.

� Er is een universitaire workshop georganiseerd over de inter-
national classroom voor facultair wetenschappelijk personeel
die betrokken zijn bij het onderwijs. Vanwege de grote belang-
stelling zal hieraan een vervolg worden gegeven.

� Periodiek worden de regelingen en procedures herijkt, mede
vanuit de optiek van de internationale student.

� Naast de aandacht binnen de reguliere kwaliteitszorg voor de
internationalisering van het onderwijs, wordt onder buiten-
landse studenten twee maal per jaar de International Student-
barometer afgenomen. De resultaten worden teruggekoppeld
naar de faculteiten en betrokken eenheden om waar nodig ver-
beteringen in het curriculum of voorzieningen te kunnen aan-
brengen.

Over de uitvoering van het programma internationalisering en
de resultaten die worden geboekt, wordt periodiek gerappor-
teerd. Voor  en daarna zal een agenda met een planning wor-
den opgesteld voor de onderwerpen die in de komende jaren aan-
dacht behoeven.

Master-aanmeldingen
Het aantal internationale master-aanmeldingen (verzoeken tot
toelating) is in  weer gestegen ten opzicht van het vooraf-
gaande jaar. Helaas heeft deze sterke stijging niet geleid tot een
evengrote stijging in het aantal ingeschreven studenten. Het aan-
tal internationale aanmeldingen steeg met bijna % tegenover
een stijging van het aantal inschrijvingen van ,%. Mogelijke
reden hiervoor is de toegenomen concurrentie door Engelstalig
aanbod binnen Nederland en Europa. Het International Office
werkt in het kader van het Programma Internationalisering in
 en  samen met de Faculteiten hard aan een verbetering
van de gemiddelde doorlooptijd om op dit punt onze concurren-
tiepositie te verbeteren.

Beurzen
In  is er hard gewerkt aan de lancering van een nieuw uni-
versiteitsbreed scholarship programma onder de naam Leiden
University Excellence Scholarships (LEXs). Dit scholarshippro-
gramma is gericht op excellente niet-Europese studenten die zich
aanmelden voor een Master-opleiding. Het scholarship-pro-
gramma wordt gefinancierd door een jaarlijkse Universitaire bij-
drage van € . en een even zo grote bijdrage van de parti-
ciperende Faculteiten. Hoewel het programma vrij laat in het
wervingsjaar is gelanceerd is het de verwachting dat het pro-
gramma zal leiden tot een sterke stijging van het aantal aanmel-
dingen voor het volgende instroommoment.
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Naast de ontwikkeling van het LEXs programma heeft het Inter-
national Office het afgelopen jaar ook een stijging gehad in het
aantal scholarshipaanvragen van Leidse studenten die als onder-
deel van hun studie een periode in het buitenland gaan studeren.
Het gaat hier onder andere om een stijging van het aantal Eras-
mus, LUSTRA en Outbound Study Grants aanvragen.

Uitwisselingen
Het aantal inkomende non-degree studenten (uitwisseling &
Study Abroad) heeft het afgelopen jaar een daling laten zien. De
exacte oorzaak hiervan is onbekend, maar wordt nader onder-
zocht.De verwachting is dat het aantal uitwisselingsstudenten het
komende jaar weer een stijgende lijn zal laten zien.
Er is het afgelopen jaar een sterke stijging geweest van het aantal
Leidse studenten dat als onderdeel van hun studie een periode
(minimaal  maanden) in het buitenland heeft doorgebracht. In
het kalenderjaar  ging het om meer dan  studenten ter-
wijl het aantal in  onder de  studenten lag. Het exacte aan-
tal is op het moment moeilijk in kaart te brengen omdat een
gedeelte van de uitgaande student-mobiliteit decentraal of niet
volledig wordt geregistreerd.
Voor de huidige stijging zijn twee hoofdredenen aan te wijzen. In
de eerste plaats heeft het International Office samen met de
Faculteiten de afgelopen twee jaar bredere promotie gedaan van
het concept ‘Studeren in het Buitenland’. Daarnaast zijn de finan-
cieringsmogelijkheden voor een buitenland verblijf toegenomen
door het LUSTRA en Outbound Study Grant beurzen.

Samenwerking met IND
Per  augustus  is de nieuwe IND convenantregeling in wer-
king getreden; internationale studenten kunnen na die datum
geen visa of verblijfsvergunningen meer aanvragen voor een stu-
dieverblijf bij een instelling zonder (hernieuwd) convenant. Het
convenanthouderschap is belegd bij het International Office.
Door de in het convenant gemaakte afspraken, kan Leiden gebruik
maken van de verkorte procedure voor visa en verblijfsvergun-
ningen en zorgt de IND voor een snellere afhandelingsprocedure.
Sinds  kan de Universiteit Leiden voor het eerst ook de ver-
blijfsvergunning namens de student aanvragen bij de IND (voor-
heen kon dit alleen voor het visum). De IND streeft in deze pro-
cedure, bij een compleet ingediende aanvraag, naar een maximale
doorlooptijd van acht weken na indiening, ten opzichte van twee
of meer maanden voorheen.

Marketing en werving
In het kader van het programma Internationalisering is er in 

gewerkt aan Facultaire wervingsplannen. Nadruk ligt hierbij op
de Academische benadering waarbij internationale studenten-
werving voor een belangrijk deel plaatsvindt via Academische
activiteiten zoals het stimuleren van inkomende student-mobi-
liteit, het stimuleren van reizen en gastcolleges in het buitenland
door Leidse Academici en het ontwikkelen van summer schools.
Het doel van deze activiteiten is om de studenten kennis te laten
maken met de kwaliteit van de Leidse academici en onderwijs.
De academische benadering wordt ondersteund door centraal
gecoordineerde activiteiten zoals aanwezigheid van Leidse ver-
tegenwoordigers op onderwijsbeurzen in het buitenland, het 
ontwikkelen en direct en inderect verspreiden van promotiema-
teriaal en het stimuleren van inkomende non-degree studentmo-
biliteit en summer school programma’s. Bij de aanwezigheid op
onderwijsbeurzen is het afgelopen jaar in toenemende mate aan
Faculteiten en opleidingen gevraagd om een vertegenwoordiger
mee te sturen naar een onderwijsbeurs in een wervingsdoelland.
Dit is zowel door het International Office als de betreffende
Faculteiten/opleidingen als positief ervaren en zal daarom in
 verder worden doorgezet. Daarnaast wil het International
Office als pilot in het kader van de academische benadering in
 in belangrijke doellanden samen met input van academici
onderwerp-specificieke seminars te organiseren.

EuroScholars
Het najaar van  werden  studenten uit de US geplaatst
binnen het EuroScholars programma. De studenten deden een
semester onderzoek in de vakgebieden: Family Law (Utrecht),
Chemistry (Amsterdam), Psychology (Milaan), Molecular Bio-
logy (Zurich). De studenten waren afkomstig van Rutgers Uni-
versity, University of Florida en Wasburg University of Law.
Het International Office is als vertegenwoordiger van de Euro-
pese deelnemende universiteiten verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken. Het IO onderhoudt de contacten met voor
het kantoor in the Verenigde Staten het programma in Noord
Amerika promoot.

Summer Courses
Bij de Campus Den Haag zijn in het najaar vier nieuwe Summer
Courses, met en duur van weken elk, ontwikkeld voor een inter-
nationale groep van gevorderde undergraduate studenten, met
een beperkt aantal plaatsen voor professionals. De cursussen zijn
ontwikkeld in samenwerking met verschillende faculteiten en
instituten in Leiden en richten zich voornamelijk op Recht gere-
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lateerde onderwerpen zoals, Terrorisme, Internet Governance,
Law and Development en Europa en haar politieke systeem.
Het International Office heeft zich actief ingezet met het geven
van advies, het scheppen van de infrastructuur voor praktische
uitvoering en de generieke promotie van de cursussen

League of European Research Universities (LERU)
In  werd, mede op initiatief van de Universiteit Leiden, de
League of European ResearchUniversities opgericht. Het netwerk
telt inmiddels  leden. Naast het bevorderen van onderlinge
samenwerking ziet LERU het als een voorname taak om de over-
heid en het publiek te overtuigen van het belang van fundamen-
teel onderzoek, onder meer als bron van innovatie.
LERU heeft in  een belangrijk document (‘What are univer-
sities for?’) gepubliceerd, geschreven door prof. Geoffrey Boul-
ton, oud-Vice Principal van de University of Edinburgh, en Sir
Colin Lucas, voormalig Vice-Chancellor van de universiteit van
Oxford. In dit document wordt uiteengezet wat de maatschappij
wel en niet van universiteiten mag verwachten.
De Rectors’ Assembly, het hoogste orgaan van LERU, vergaderde
in mei in Lund en in november in Cambridge. In de laatste ver-
gadering werd onder meer van gedachten gewisseld over de vraag
of en, zo ja, in welke mate een uitbreiding van de League wense-
lijk zou zijn. De discussie zal in  worden voortgezet.

Coimbragroep
De Universiteit Leiden is mede-oprichter en lid van de Coimbra-
groep, het oudste universitaire netwerk in Europa. De Universiteit
is binnen de Coimbragroep op diverse terreinen actief, onder
meer in de Latin American Task Force. In heeft, evenals ,
een aantal jonge Zuid-Amerikaanse onderzoekers drie maanden
in Leiden gewerkt, daartoe in staat gesteld door een beurs van de
universiteit.

Europaeum
Het Europaeum, dat in het begin van de jaren negentig door de
universiteiten van Oxford, Leiden en Bonn is opgericht, telt
inmiddels  leden. Het netwerk richt zich op de studie van poli-
tiek, recht, economie, geschiedenis, wijsbegeerte e.d. voor zover
die onderwerpen betrekking hebben op Europa.
In de vergadering van de Europaeum Council in april in Praag is
besloten de structuur van het Europaeum ingrijpend te wijzigen.
De Council en het Academic Committee, tot dan toe het voor-
naamste beleidsvoorbereidende orgaan van het netwerk, worden
vervangen door een Academic Council. De structuurverandering
heeft inmiddels vrijwel haar beslag gekregen.
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reinen binnen de verschillende wetenschapsgebieden. In het
najaar heeft het College in overeenstemming met de faculteitsbe-
sturen de volgende elf profileringsgebieden vastgesteld:
� Fundamentals of science
� Global interaction of people, culture and power through the
ages

� Brain function and dysfunction over the lifespan
� Bioscience: the science base of health
� Language diversity in the world
� Vascular and regenerative medicine
� Interaction between legal systems
� Health, prevention and the human life cycle
� Political legitimacy: institutions and identities
� Translational drug discovery and development
� Asian modernities and traditions

In de profileringsgebieden zijn wetenschappers met hun exper-
tise vanuit verschillende faculteiten samengebracht. In 

wordt gewerkt aan een uitwerking van elk profileringsgebied. Het
College heeft met ingang van op jaarbasis M€  gereserveerd
voor de verdere ontwikkeling van de gebieden.

Staalkaart VSNU

In  heeft de universiteit meegewerkt aan het tot stand komen
van een staalkaart van excellent en aansprekend universitair
onderzoek in Nederland. Doel van de staalkaart is de basis voor
investeringen op de lange termijn in het universitair onderzoek
te verstevigen door het beeld dat de politiek en het grote publiek
van universitair onderzoek hebben, positief te beïnvloeden. De
Universiteit Leiden heeft een zestal voordrachten ingediend, voor
het merendeel in samenwerking met andere universiteiten. De
bijdrage van Leiden omvat de gebieden taal en linguïstiek, cogni-
tie, geesteswetenschappen (archeologie), theoretische fysica,
astronomie en geneesmiddelenonderzoek.
De staalkaart zal in  in het gerenoveerde Academiegebouw
van de Universiteit Leiden worden gepresenteerd.

Onderzoek

Inleiding

In  heeft de Universiteit Leiden haar profileringsgebieden
vastgesteld. Een deel van de profileringsgebieden worden ook
weerspiegeld in de staalkaart van excellent onderzoek in Neder-
land, die door de VSNU in  zal worden gepresenteerd. Veel
aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van graduate schools
(zie ook elders in dit jaarverslag) en daarbinnen naar de PhD fase.
In  hebben drie externe onderzoeksbeoordelingen plaatsge-
vondenen een aantal interne zelfevaluaties. Een groot aantal
Leidse onderzoekers is erin geslaagd een subsidie uit de NWO
Vernieuwingsimpuls te verkrijgen.

Profileringsgebieden onderzoek

De universiteit streeft naar een vooraanstaande positie in het
nationale en internationale onderzoeksbestel. Zij kan (net als
andere universiteiten) echter niet excelleren op alle onderzoek-
gebieden. Excellentie vergt investeringen, die de universiteit zich
niet over de volle breedte kan veroorloven. Daarom is in  een
proces in gang is gezet om, door de focus te leggen op een beperkt
aantal onderzoeksterreinen, universitaire profileringsgebieden te
benoemen. Dit zijn gebieden waarin de universiteit voldoende
kwalitatieve en kwantitatieve massa heeft om aanzien te behou-
den of te verwerven, om substantieel mee te dingen naar externe
subsidies en om aantrekkelijk te zijn voor excellente wetenschap-
pers. Deze gebieden zijn over het algemeen interdisciplinair en
sluiten aan bij grote maatschappelijke vraagstukken, waarvoor
naar verwachting additionele externe middelen beschikbaar
komen. Op deze wijze concentreert de universiteit delen van haar
sterke onderzoek, naast ander onderzoek dat uiteraard ook door-
gaat: op alle terreinen waarin onderwijs wordt verzorgd is immers
een onderzoeksbasis noodzakelijk.
Het proces om universitaire profileringsgebieden te benoemen
kende een aantal fasen. In een eerste fase is de positie van de Uni-
versiteit Leiden in de verschillende wetenschapsdisciplines in
beeld gebracht op basis van bibliometrische gegevens, onder-
zoeksvisitaties, positie in de e geldstroom e.d. In een tweede fase
zijn hierop aansluitend door faculteiten voorstellen gedaan voor
profileringsgebieden. Na bespreking hiervan in het Bestuursbe-
raad zijn conclusies getrokken over uit te werken voorstellen. De
uitgewerkte voorstellen werden in  voorgelegd aan een
extern panel van wetenschappers met overzicht over de deelter-
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Promotie- en promovendibeleid

Het aantal promoties is een zeer belangrijke factor in de over-
heidsfinanciering en is daarin nog aan waarde toegenomen nu
met ingang van  de promotievergoeding sterk is verhoogd
ten laste van de basisfinanciering onderzoek, waardoor de
omvang van het eerste geldstroom onderzoeksbudget is gedyna-
miseerd. Voor de toename van het aantal promoties is het nodig
dat meer tweede en derde geldstroomprojecten worden verwor-
ven, omdat de mogelijkheid om promovendi aan te stellen van-

uit de eerste geldstroom na de overheveling van onderzoeksgel-
den naar NWO drastisch is afgenomen. Ook de werving van pro-
movendi zonder aanstelling bij de universiteit (waaronder de
zogenoemde buitenpromovendi) en het verbeteren van het pro-
motierendement vergen grotere aandacht.
Om deze ontwikkelingen te bespreken heeft het College in
november een bijeenkomst georganiseerd met alle wetenschap-
pelijk directeuren van de instituten. Op de bijeenkomst is een
actieplan voorgelegd dat voor de komende tijd als leidraad voor
de instituten kan functioneren. Het actieplan moet leiden tot het

Aantal promoties

Man

Vrouw

Percentage vrouw
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Uitsplitsing gepromoveerden  t/m  naar achtergrond

Buitenpromovendus
49%

Promovendus FOM/NWO 4%

Beurspromovendus 3%

Promovendus
in dienst

44%

Onderzoek

    

Aantal promoties (bij LEI) 302 269 302 289 240

Wetenschappelijke publicaties 4.954 4.735 4.167 4.337 4.126

Onderzoeksinzet in fte 1.053 1.057 1.010 1.001 970

Promotierendement Instroom Promoties Rendement Totaal aantal Rendement van totaal aantal
- binnen  jaar binnen  jaar promoties aantal promoties

925 418 45% 595 69%

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

5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 688



terugbrengen van de promotieduur tot de termijn die er voor
staat en het verminderen van uitval. Onderdelen van het actie-
plan richten zich op de aandacht voor de scholing van promoto-
ren, concrete afspraken in de opleiding- en begeleidingsplannen,
en jaarlijkse voortgangsgesprekken. De uitvoering van het actie-
plan zal in  worden gemonitord.

Landelijke onderzoekscholen

In veel gevallen wordt momenteel mede in de opleiding van pro-
movendi voorzien door een landelijk aanbod van cursussen van-
uit onderzoekscholen. De graduate schools en instituten vormen
de dagelijkse omgeving voor de opleiding en begeleiding van pro-
movendi. Het landelijke cursusaanbod kan in het aanbod van de
Ph.D. programmes van de graduate school worden verdiscon-
teerd. Zo ontstaat een matrixverband tussen de activiteiten van
de onderzoekschool en de graduate school, waarbij de landelijke
expertise die in de onderschool is samengebracht in de Ph.D. pro-
grammes worden betrokken. Daar waar dit wenselijk is, is het uit-
drukkelijk de bedoeling dat onderzoekers blijven bijdragen aan
de samenwerking in landelijke onderzoekscholen.
In  is voor de onderzoekschool SENSE, waarin Leiden parti-
cipeert, een hererkenningsaanvraag ingediend bij de ECOS.
SENSE is in  hererkend.

Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Leiden kent sinds  een Commissie Weten-
schappelijke Integriteit waarbij iedereen een klacht kan indienen
over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit
door een medewerker van de universiteit, dan wel gepleegd bij
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de universiteit.
In  werd een klacht ingediend maar door de commissie op
inhoudelijke gronden niet ontvankelijk verklaard.

Nevenwerkzaamheden

In  heeft de universiteit de nevenwerkzaamheden van de
Leidse hoogleraren openbaar en zichtbaar gemaakt op de univer-
sitaire website.
De openbaarmaking past bij de toegenomen maatschappelijke
vraag naar transparantie. De integriteit van de wetenschapsbeoe-
fening verlangt openheid over relevante belangen, en het tegen-
gaan van mogelijke belangenverstrengeling. De Minister van
OCW had om openbaarmaking van deze gegevens verzocht, bij-
gevallen door de president van de KNAW.

De Universiteit Leiden legt sinds  nieuwe werknemers bij
indiensttreding een formulier voor waarin gevraagd wordt naar
nevenfuncties. Het is de eigen verantwoordelijkheid van werkne-
mers om eventuele nieuwe nevenwerkzaamheden te melden. Een
en ander is geformaliseerd in de Kaderregeling Nevenwerkzaam-
heden Universiteit Leiden. De definitie van nevenwerkzaamhe-
den is in  meer in lijn gebracht met de CAO Nederlandse
Universiteiten.

Onderzoeksamenwerking

NSCR
In  heeft NWO besloten het Nederlands Studiecentrum voor
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te verplaatsen naar
Amsterdam en samenwerking tot stand te brengen met de Vrije
Universiteit. De Universiteit Leiden was subsidiepartner en ver-
leende het NSCR huisvesting. De samenwerking met de faculteit
der Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder met Criminologie, is in
de afgelopen periode vruchtbaar gebleken, maar de beoogde
synergie met de faculteit der Sociale Wetenschappen is niet van
de grond gekomen. Voor het NSCR zou dit inhouden dat voor
sociaal wetenschappelijke inbreng naar andere universiteiten
gekeken moest worden. Het NWO heeft uiteindelijk de voorkeur
gegeven aan een totale verhuizing van het NSCR naar Amster-
dam.

ISIM
Het in Leiden gevestigde Institute for the Study of Islam in the
Modern World (ISIM), dat functioneerde als centrum voor
onderzoek naar hedendaagse moslimgemeenschappen en mos-
limlanden, heeft per  januari  de deuren moeten sluiten. Het
ISIM werd in  opgericht door het ministerie OCW en de Uni-
versiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, en de Univer-
siteit Utrecht. In  heeft de Radboud Universiteit Nijmegen
zich hierbij aangesloten. De Universiteit Utrecht en de Radboud
Universiteit hadden aangekondigd zich met ingang van 

terug te trekken uit het ISIM. Ook de Universiteit van Amster-
dam wilde vervolgens de samenwerking beëindigen. Hierdoor
viel een belangrijke financiële basis voor het ISIM weg. In afstem-
ming is vervolgens gezocht naar een voortzetting van de activitei-
ten van het ISIM in een landelijke onderzoekschool. Met een con-
tinuering van een bijdrage van OCW van M€ , per jaar voor 
jaar en aansluiting van de RUG, de VU en de EUR naast de oor-
spronkelijk betrokken universiteiten is in december besloten tot
oprichting van de Interuniversitaire onderzoekSchool voor Islam
Studies (ISIS). Het onderzoek binnen de onderzoekschool richt

[  ]
















 












 







 







[  ]
















 












 







 





zich op de hedendaagse Islam, moslims en moslimgemeenschap-
pen maar ook op de historische dimensie van de Islam. Penvoer-
der voor de eerste periode van  jaar is de Universiteit Leiden. De
basis van de onderzoekschool betekent ten opzichte van de eer-
dere activiteiten van het ISIM een beperking van de activiteiten
tot een landelijk promovendiprogramma. De valorisatietaak van
het voormalige ISIM is komen te vervallen; de uitgave van de
ISIM-Review is stopgezet.
Binnen de Universiteit Leiden is initiatief genomen tot het opzet-
ten van een intern netwerk voor interdisciplinaire onderzoekssa-
menwerking op het gebied van de Islam en moslimsamenlevin-
gen. Dit initiatief staat mede in relatie tot de ontwikkeling van de
landelijke onderzoekschool.

Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten
In aansluiting op de roadmap van de European Strategy Forum
on Research Infrastructures (ESFRI) uit  heeft de door de
minister OCW ingestelde commissie Van Velzen in  de lijnen
uitgezet voor een Nederlandse roadmap voor grootschalige infra-
structuren. De Universiteit Leiden heeft hierin twee projecten
ingebracht:
� het Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek (NCB)
in samenwerking met de Universiteiten van Amsterdam,
Utrecht Wageningen, en Leiden en museum Naturalis, met
steun van het Ministerie van OCW;

� de inrichting van een Dutch Compound Library (DCL, een
bank met chemische verbindingen) in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Rad-
boud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije
Universiteit, en het Nederlands Kanker Instituut.

De commissie Van Velzen heeft eind  haar rapport aan de
minister OCW aangeboden en daarbij  grootschalige onder-
zoeksfaciliteiten met een prioriteitsvolgorde gepresenteerd waar-
van naar oordeel van de commissie ‘de bouw en exploitatie van
belang zijn voor de vitaliteit en het innovatief vermogen van het
Nederlands wetenschapsysteem’. Het NCB is uiteindelijk in het
advies van de commissie opgenomen, weliswaar niet als een van
de eerste  door de commissie geprioriteerde onderzoeksfacilitei-
ten. Begin  heeft de minister op advies van NWO en Senter-
Novem besloten  van de  geprioriteerde faciliteiten te steunen.

Leerstoel ‘History of Dutch-Indonesian Relations’
De Universiteit Leiden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
hebben een bijzondere leerstoel aan de Universitas Gadjah Mada
in Yogyakarta gevestigd, de ‘Leiden University Chair in the

History of Dutch-Indonesian Relations’. Het Ministerie stelt een
bedrag van . euro ter beschikking voor de leerstoel. De leer-
stoel die is ingesteld voor vijf jaar, wordt bezet door prof.dr. Bam-
bang Purwanto M.A. De instelling van de leerstoel is een onder-
deel van de samenwerkingsovereenkomst die de Universiteit
Leiden en de Universitas Gadjah Mada in  hebben gesloten.

Kenmerken uitstervende talen
In Europees verband is samenwerking vorm gegeven om in het
onderzoek naar bedreigde talen een nieuwe impuls te geven. De
European Science Foundation (ESF), het samenwerkingsverband
van de Europese organisaties voor wetenschappelijk onderzoek,
waar ook het Nederlandse NWO bij is aangesloten, heeft het
onderzoeksthema Better Analyses Based on Endangered Langua-
ges (BABEL) van Prof.dr. Maarten Mous, hoogleraar Afrikaanse
taalkunde, geselecteerd om kenmerken die vaak uniek zijn voor
uitstervende talen te bestuderen. BABEL wordt ondersteund door
 landen; de Verenigde Staten nemen ook deel aan BABEL. In
 is BABEL opengesteld voor projectaanvragen.

NWO-subsidie-groot voor nieuwe elektronenmicroscoop
Een onderzoeksteam onder leiding van prof.dr. J. van Ruitenbeek
heeft een subsidie ontvangen voor een nieuw te ontwikkelen
microscoop, onder de naam ESCHER (Electronic, Structural and
CHEmical nanoimaging in Real-time). De subsidie van ruim ,
miljoen is één van de negen die is toegekend binnen het pro-
gramma ‘Investeringen NWO-groot’. De elektronenmicroscoop
is ontwikkeld door R. Tromp, onderzoeker bij IBM en deeltijd
hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Vijf NWO-subsidies-middelgroot voor apparatuur naar
Leiden
In het kader van het investeringsprogramma NWO-middelgroot
verwierven de Universiteit Leiden en het LUMC  subsidies van
. tot . euro. NWO betaalt maximaal  procent van
elke subsidie. De universiteit draagt minimaal  procent bij. Het
gaat om noodzakelijke investeringen voor vernieuwend onder-
zoek van zeer hoog niveau. Vrijwel in alle gevallen dient een
investering uit NWO-middelgroot een combinatie van lokale en
nationale belangen. De gehonoreerde Leidse projecten zijn:
� COMPLEX IONS - searching for a missing link in astroche-
mistry van Dr. H. Linnartz, Astrochemie en astrofysica

� D whole body imaging with BLI and fast CT to study meta-
static bone disease, bone and fat metabolism and diabetes van
Prof.dr. C. Löwik, Endocrinologie en Stofwisselingsziekten
(LUMC)
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� A Biopolymer synthesis facility van Prof.dr. G. van der Marel,
Organische chemie

� Photo-CIDNP MAS NMR at medium magnetic fields van Dr.
J. Matysik, Fysische chemie

� LOFAR for Astronomy van Dr. H. Röttgering, Sterrenkunde

Onderzoek ontstaan van alzheimer
Een consortium met onder meer het VU Medisch Centrum, het
Nijmeegse Radboud MC en het Academisch Ziekenhuis Maast-
richt, onder leiding van LUMC-neuroradioloog M. van Buchem
heeft  miljoen euro gekregen, met de opdracht in vijf jaar een
techniek of een combinatie van technieken te ontwikkelen om
alzheimer wel in een vroeg stadium te kunnen vaststellen en op
moleculair niveau te kunnen zien hoe de ziekte ontstaat. Het is,
volgens de formule van de laatste jaren, een publiek-privaat
samenwerkingsverband. Niet alleen universitair medische centra
en universiteiten doen mee, maar ook een aantal bedrijven. Dit is
om de band tussen fundamenteel onderzoek en toepassing het
best te waarborgen. Het belangrijkste wapen van het LUMC is de
nieuwe hooggevoelige MRI-scanner die vorig jaar werd geplaatst.
Hij heeft een magneetveldsterkte van  Tesla. Dit is een van de
krachtigste systemen voorhanden.

Europees Consortium prestatiemeting Hoger Onderwijs
In  is in Leiden het European Consortium for Higher Edu-
cation and Research Performance Assessment (CHERPA) opge-
richt door het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestu-
dies (CWTS) van de Universiteit Leiden, het Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh, het Centre for Hig-
her Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit
Twente, en het Steunpunt Onderzoeks- en Ontwikkelingindica-
toren (SOOI) van de Katholieke Universiteit Leuven. Het CWTS
is de trekker van het consortium. De doelstelling van het consor-
tium, dat extra financiering van de Nederlandse, Vlaamse en
Duitse overheid zal ontvangen, is het ontwikkelen en toepassen
van databestanden en indicatoren om de prestaties van het Euro-
pese hoger onderwijs in de drie hoofdtaken onderwijs, onderzoek
en kennistoepassing te meten.

Koreaanse taal en cultuur
Koreaanse taal en cultuur heeft een prestigieuze Koreaanse sub-
sidie van € . toegewezen gekregen voor het project
History as Social Practice: Unconventional Historiographies of
Korea. Het bedrag wordt over een tijdsspanne van vijf jaar uitge-
keerd. De subsidie maakt deel uit van het Strategic Initiative for
Korean Studies van The Academy of Korean Studies, een door de

regering ondersteund Zuid-Koreaans onderzoeksinstituut met
een graduate school dat ook belast is met de bevordering van de
studie van Korea in het buitenland.

Kwaliteitszorg

Sinds  hanteert de Universiteit Leiden het Protocol Onder-
zoeksbeoordelingen Leiden, gebaseerd op het Standaard Evalua-
tie Protocol (SEP) -, voor de bewaking van de kwaliteit
van het onderzoek. Om de zes jaar wordt elk universitair onder-
zoeksinstituut beoordeeld door een internationaal samenge-
stelde commissie van onafhankelijke deskundigen. De univer-
siteit legt de commissiesamenstelling standaard voor aan het
desbetreffende disciplineorgaan binnen de VSNU of andere
externe deskundigen ter toetsing van de onafhankelijkheid en het
wetenschappelijk gezag van de commissieleden en de dekking van
expertisegebieden.
Drie jaar na de externe onderzoeksbeoordeling volgens het SEP
protocol vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Daarbij wordt
aan de hand van een interne zelfevaluatie geëvalueerd of het
onderzoek zich volgens plan ontwikkelt. Voor deze evaluatie is
het betrokken faculteitsbestuur primair verantwoordelijk.

Sociale Wetenschappen
In  vond de externe beoordeling van het onderzoekspro-
gramma van het instituut Bestuurskunde plaats. Bestuurskunde
kent één onderzoeksprogramma. De commissie beoordeelde het
onderzoek als excellent. Het programma kan als leidend worden
beschouwd in Nederland en heeft een duidelijk internationaal
profiel. Het instituut heeft een uitstekende academische reputa-
tie, zowel nationaal als internationaal. De commissie geeft aan dat
zij zich wel zorgen maakt over de hoge onderwijslast van de staf
en de financiële situatie van het instituut. De commissie geeft een
drietal suggesties om deze aandachtspunten aan te pakken.
Ook het instituut Politicologie heeft in  een externe onder-
zoeksbeoordeling ondergaan. Politicologie kent, net als Bestuurs-
kunde, één onderzoeksprogramma. De commissie heeft de
indruk dat het onderzoek van Politicologie aan de hoogste stan-
daard voldoet en veelbelovend is; zij is onder de indruk van de
permanente kwaliteit die wordt bereikt. Ook qua productiviteit
en relevantie heeft Leiden een vooraanstaande reputatie. Het
totaal oordeel bevindt zich tussen zeer goed en excellent. De com-
missie doet een aantal aanbevelingen, deze zijn er vooral op
gericht suggesties aan te reiken om de Leidse reputatie vast te hou-
den.



[  ]
















 












 







 





In  heeft ook de onderzoeksvisitatie CWTS plaatsgevonden.
De commissie is overtuigd van de uitstekende kwaliteit van het
onderzoek van CWTS en de leidende positie in het veld van de
wetenschapsstudies. Om deze toppositie in de toekomst te garan-
deren geeft de commissie aan dat er wel een vernieuwing van de
onderzoeksfocus nodig is en dat er ook staf moet worden aange-
zocht die expertise heeft opgebouwd in nieuwe onderzoeksrich-
tingen.

Geesteswetenschappen
Het instituut Geschiedenis heeft in  een interne zelfevalua-
tie uitgevoerd met een beoordeling door een door de faculteit
ingestelde externe commissie. Deze commissie uitte haar waarde-
ring voor de bekwame en inspirerende leiding en de kwaliteit van
het onderzoek van de verschillende themagroepen. Zij deed ook
enkele aanbevelingen voor verbeteringen. Deze aanbevelingen
betreffen thema’s als de structuur van het instituut, de aansturing
van het onderzoek en de internationale profilering. Deze aan-
dachtspunten zullen worden betrokken bij de voorbereidingen
op de externe visitatie in .
Ook het instituut Pallas (kunstgeschiedenis en letterkunde) heeft
in  een zelfevaluatie uitgevoerd met een beoordeling door
een externe commissie. De zelfevaluatie van het instituut Pallas
stond voor een niet onbelangrijk deel in het teken van de institu-
tionele herschikking binnen de faculteit. De commissie is
gevraagd om een advies over de indeling en de management-
structuur van de opvolger van Pallas: het Instituut voor Culturele
Disciplines (ICD). De faculteit meent dat het advies van de com-
missie zeer bruikbaar is en heeft onder meer het advies geïmple-
menteerd in de samenstelling van het instituutsbestuur.
Ook het instituut Godsdienstwetenschappen heeft in  een
zelfevaluatie opgesteld, beoordeeld door een externe commissie.
De commissie meent dat het instituut het hoge niveau van onder-
zoek sinds de externe visitatie in  heeft weten te continueren.
Vervolgens heeft de commissie een aantal verbeterpunten aange-
reikt, zodat het instituut zich goed kan voorbereiden op de
externe visitatie in .

Wiskunde en Natuurwetenschappen
De tussentijdse zelfevaluatie van het instituut MI (wiskunde) is
ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Toezicht van het MI
en aan de facultaire Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoe-
fening (Weco). De Raad en de Weco beoordeelden het MI posi-
tief. De Raad geeft aan dat het op peil houden van de omvang van
de tweede geldstroom een belangrijke uitdaging in de komende
jaren is.

Ook de zelfevaluatie van het instituut Sterrenkunde is ter beoor-
deling voorgelegd aan de Raad van Toezicht van de Sterrenwacht
en aan de Weco. Beide beoordelingen zijn positief en de externe
beoordeling in  wordt met vertrouwen tegemoet gezien.
Het instituut LIACS (informatica) werd ook aan een interne zelf-
evaluatie onderworpen. De Weco is van mening dat de herposi-
tionering en verankering van het LIACS binnen de faculteit
voortvarend worden aangepakt. De resultaten van deze zelfeva-
luatie worden vooral gezien in het licht van de aanstaande externe
beoordeling in .

NWO-steun voor (jong) talent

Vernieuwingsimpuls
In  zijn een groot aantal Leidse onderzoekers erin geslaagd
een subsidie uit de NWO Vernieuwingsimpuls te verkrijgen. Met
deze subsidie krijgen creatieve, excellente onderzoekers de moge-
lijkheid een aantal jaar vernieuwend onderzoek naar keuze uit te
voeren. Het programma beoogt de doorstroom bij wetenschap-
pelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen en richt zich met
drie subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappe-
lijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi
(ervaren) en Vici (professorabel).

VENI
In de Veni ronde  kende NWO in totaal  subsidies toe,
waarvan  aan onderzoekers van de Universiteit Leiden (%).

VIDI
In  behaalden zeven onderzoekers van de Universiteit Leiden
een Vidi subsidie. In totaal werden  toekenningen gedaan, het
Leids aandeel was daarmee %.

VICI
Vier van de Vici subsidies gingen in naar Leiden; drie naar
de universiteit en één naar het LUMC. Het aandeel Leidse laure-
aten in het totaal  toekenningen van NWO is daarmee %.
Het Aspasia-programma is gekoppeld aan de Vernieuwingsim-
puls en heeft tot doel het aantal vrouwelijke UHDs en hooglera-
ren te vergroten. Aspasia-premies worden door NWO toegekend
aan Colleges van Bestuur die vrouwelijke Vidi- en Vici-laureaten
binnen een jaar na de subsidietoekenning doen bevorderen tot
UHD of hoogleraar. De universiteit laat de bestemming van de
premie over aan de laureate en de betrokken faculteit. In 

werd aan drie Leidse vrouwelijke laureaten van de Vernieuwing-



simpuls bevordering toegezegd en zij ontvingen dan ook een
Aspasiapremie van NWO.

NWO-Mozaïek
De Universiteit Leiden heeft in de vijfde ronde van het Mozaïek-
programma van NWO, waarmee talentvolle allochtone studen-
ten een promotieplaats kunnen verwerven, vier subsidies
behaald. In totaal werden door NWO  beurzen verstrekt, het
aandeel Leidse laureaten was daarmee %.

NWO-Rubicon
Pas gepromoveerde onderzoekers kunnen met de Rubicon sub-
sidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse
onderzoekers mogen onderzoekers mogen onderzoek verrichten
in Nederland. Veertien subsidies gingen naar Leiden: elf onder-
zoekers gaan vanuit Leiden naar het buitenland, twee komen naar
Leiden vanuit het buitenland en één komt van Groningen naar
de Universiteit Leiden. In totaal verstrekte NWO  beurzen.

NWO-Toptalent
In  heeft de Universiteit Leiden tien zeer excellente studen-
ten voorgedragen voor de tweede ronde van het programma Top-
talent. Dit programma biedt zeer getalenteerde studenten (van
alle studierichtingen) de mogelijkheid met een eigen onderzoek-
sidee een promotieplaats te verwerven. Uiteindelijk hebben zes
studenten een Toptalent-beurs ontvangen. Het aandeel van
Leidse toekenningen in het totaal van  toekenningen van NWO
is daarmee %.

Spinozapremie
De Spinozapremie is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in
Nederland. Hij bedraagt M€ ,. In  is geen Spinozapremie
toegekend aan een Leidse hoogleraar.

KNAW

Akademieleden
In  werden vijf Leidse hoogleraren tot lid van de KNAW
benoemd:

De Jonge Akademie
Het programma De Jonge Akademie heeft tot doel jonge onder-
zoekers actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten
het eigen specialisme. De jonge onderzoekers worden aangemoe-
digd visies te ontwikkelen op de toekomst van het eigen vakge-
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bied en aangrenzende vakgebieden, en op het te voeren weten-
schapsbeleid.
De Jonge Akademie selecteerde in  tien nieuwe leden, waar-
van twee onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Programma Akademiehoogleraren
De KNAW benoemde in  vier nieuwe Akademiehoogleraren,
hier waren geen onderzoekers bij die werkzaam zijn bij de Uni-
versiteit Leiden.
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Innovatie en Kennisvalorisatie

Inleiding

Het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij is
een van de hoofdtaken van de universiteit. Deze kennistransfer
kent ook een wederkerigheid omdat in contact met onderzoekers
bij deze maatschappelijke instanties ook kennis uit de samenle-
ving wordt gehaald, die in de wetenschapsontwikkeling kan wor-
den geïntegreerd.
Ondersteunende taken ten behoeve van de valorisatie van kennis
en het bieden van contractondersteuning voor derde geldstroom-
projecten zijn binnen de universiteit geconcentreerd binnen de
eenheid Leiden University Research and Innovation Services
(LURIS). Hier is tevens de subsidieadvisering en ondersteuning
van projectaanvragen voor Europese programma’s onderge-
bracht.
In het kader van Pieken in de Delta heeft de universiteit diverse
projecten gehonoreerd gekregen die momenteel nog doorlopen.
Het samenwerkingsverband Leiden - life meets science heeft
nieuwe initiatieven genomen in de verdere ontwikkeling van het
Bio Science Park.

Leiden University Research & Innovation Services
(LURIS)

Leiden University Research & Innovation Services (LURIS) heeft
in  een belangrijke uitbreiding van taken gekregen. LURIS
startte eind  als expertisecentrum voor de Universiteit Lei-
den op het gebied van kennisvalorisatie en publiek-private
onderzoekssamenwerking, waarbij advies over intellectueel
eigendomszaken werd verleend aan het Leids Universitair
Medisch Centrum. De goede samenwerking op dit terrein heeft
geleid tot intensivering en in  is besloten tot een gezamen-
lijke aansturing van LURIS door het College van Bestuur en de
Raad van Bestuur van het LUMC. De op centraal niveau uitge-
voerde taken op het gebied van business development, aanvragen
van octrooien, vermarkting van vindingen en juridische onder-
steuning van overeenkomsten zijn in  volledig bijeenge-
bracht, met unilocatie van teamleden binnen het Poortgebouw
en verdere synchronisatie van systemen en processen.
De taken van LURIS op het gebied van externe financiering en
ondersteuning van publiek-private samenwerking werden verder
uitgebreid, met specifieke aandacht voor de begeleiding van con-
sultancy activiteiten door onderzoekers van de Leidse Univer-

siteit. Onder leiding van LURIS werd in  de ‘Business to
Science Portal Holland’ (BSP.nl) opgericht, een gezamenlijk
loket voor bedrijven met kennisgerelateerde vragen, waarbij vra-
gen van bedrijven worden begeleid en gekoppeld aan relevante
academische expertise binnen de Universiteit Leiden, LUMC,
Technische Universiteit Delft, Erasmus Medisch Centrum Rotter-
dam en TNO Preventie en Zorg Leiden. Voor de Business to
Science Portal werd een startsubsidie verkregen vanuit het ‘Pie-
ken in de Delta’programma vanuit het onderdeel ‘life sciences’
van in totaal € . miljoen voor , jaar, inclusief cofinanciering
van de gemeenten Leiden, Delft, Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland. Met actieve scouting en begeleiding voor het regionale
MKB in de sectoren life sciences, medische technologie en zorg
wil BSP.nl een actieve bijdrage leveren aan de versterking van
innovatieve economische bedrijvigheid in de regio.
Activiteiten ter ondersteuning van Europese onderzoekssubsidies
zoals opgezet in  werden actief gecontinueerd. In  wer-
den  aanvragen voor Europese Subsidie vanuit het e Kaderpro-
gramma en de European Research Council ingediend. Hiervan
werden  aanvragen gehonoreerd, en zijn  projecten nog in
procedure. In oktober werd een werkbezoek van het College
van Bestuur en Decanen georganiseerd aan Brussel met mede-
werking van o.a. DG Research en Nether om zich te informeren
over mogelijkheden voor onderzoeks- en onderwijsfinanciering
vanuit het Kaderprogramma.

Op het gebied van kennisbescherming en kennisexploitatie wer-
den nieuwe vindingen en reeds lopende commercialisatietrajec-
ten actief ondersteund. Daarnaast werd advies gegeven voor een
groot aantal nieuw op te zetten en lopende projecten in samen-
werking met andere kennisinstellingen, bedrijven of subsidiege-
vers. Vanuit de Universiteit Leiden en LUMC werden in totaal 

nieuwe uitvindingen bij LURIS gemeld waarvan exact de helft uit
elk van de instellingen). Dit betreft een stijging van ruim % ten
opzichte van . Voor  nieuwe vindingen werd octrooi aan-
gevraagd. Financiering van de  nieuwe octrooien op naam van
Universiteit Leiden vond plaats vanuit het centrale octrooibud-
get vanuit Libertatis Ergo Holding. Eind  bedroeg de totale
actieve octrooiportefeuille  voor de Universiteit Leiden en 

voor het LUMC. Juridische en intellectueel eigendomsondersteu-
ning werd verleend aan meer dan  overeenkomsten op gebied
van onderzoekssamenwerking, geheimhouding, overdracht van
materialen en licenties. In totaal werden in   vindingen uit-
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gelicentieerd, waarvan opnieuw de helft voor de Universiteit Lei-
den en de helft voor het LUMC. Hiermee ligt het niveau van acti-
viteiten goed op schema met de gestelde doelstellingen.

Een belangrijke ontwikkeling betrof het starten van samenwer-
king met de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. In het
kader van het startersprogramma Leiden Leeuwenhoek Starters
en het pre-seedfonds LLPF BV. werd een alliantie gesloten met de
locale Rabobank, waarbij de bank risicodragend meefinanciert
aan startersleningen, en advies verstrekt aan starters en fonds.
Vanuit het fonds werden  nieuwe startersleningen toegekend.
LURIS speelde een actieve rol in het verzorgen van informatie en
workshops aan onderzoekers en onder andere door EU-nieuws-
brieven, informatie over internationale subsidiemogelijkheden
via de COS dbase, octrooi- en intellectueel eigendom workshops
en workshops op het gebied van technologie marketing. Op het
gebied van procedures en beleid droeg LURIS actief bij aan de
totstandkoming van de ‘Instructie werken voor Derden’ en beleid
op het gebied van consultancy. Voor starters organiseerde LURIS
onder andere themabijeenkomsten, een pitchtraining, en was co-
organisator van een investeerdersbijeenkomst voor starters in de
life sciences. Verschillende van de startersinitiatieven die door
LURIS worden begeleid wonnen nationale prijzen voor hun bus-
iness plan of pitchpresentatie bij o.a. STW, Life Sciences Capitals,
de New Venture competitie en de Herman Wijffels Innovatieprijs.
Voor het opzetten van de valorisatie-infrastructuur vanuit LURIS
voor de Centers of Excellence van het National Genomics Initia-
tive met penvoerderschap van het LUMC en de Universiteit Lei-
den ontving Leiden de NGI valorisation award  en een geld-
prijs van  Miljoen Euro voor de NGI centra.

Leiden – life meets science

De Universiteit werkt samen met het LUMC, de provincie Zuid-
Holland, de gemeente Leiden, de Vereniging van Ondernemin-
gen en Instellingen op het BioScience Park (VOIBSP) en TNO in
de stichting Leiden - life meets science. De belangrijkste taken van
Leiden - life meets science zijn marketing en communicatie met
het oog op het vergroten van de bedrijvigheid in het Bio Science
Park. In  is in het kader van Pieken in de Delta een subsidie-
aanvraag voor een project om de activiteiten op het gebied van
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bundelen en
te stroomlijnen gehonoreerd. Op aangeven van de werkgevers op
het Bio Science Park is dit een belangrijk thema gebleken. Voor
het Bio Science Park is een toenemend belang dat opleidingsca-
paciteit vooral op mbo- en hbo-niveau (laboratorium onderwijs)

beschikbaar is om te voorzien in arbeidskracht van goede kwa-
liteit.
In  is samen met het International Office een Expat Center
in Leiden geïnitieerd waardoor buitenlandse studenten en bui-
tenlandse werknemers en hun families van werknemers goed hun
weg kunnen vinden in en rond Leiden, met heldere en transpa-
rante procedures, verwijzingen, snelle hulp, e.d. Het Expat Cen-
ter is door Leiden - life meets science samen met Leiden Marke-
ting opgezet, met als andere partners het International Office,
advocaten/notariskantoorTeekens Karstens, Kamer van Koop-
handel, en de Vereniging Ondernemingen en Instellingen Leiden
Bio Science Park (VOIBSP).
Leiden - life meets science heeft in  een groot aantal delega-
ties ontvangen van bedrijven en/of overheden uit Taiwan, India,
Korea, Israel, China, Japan, Malta, Kazachstan, de Verenigde Sta-
ten, en van het Europarlement.
Het co-innovatie programma met Shanghai-Pudong is niet in
dezelfde vorm meer gecontinueerd. De Provincie is nu zelf direct
opdrachtgever van de uitvoerder Science Alliance, nadat alle
gemeenten waren afgehaakt.
De Raad van Advies die het stichtingsbestuur en de directeur bij-
staat, kwam in  twee keer bijeen.

Regionale samenwerking/Pieken in de Delta

Secure Haven Den Haag
In het kader van Pieken in de Delta werd reeds het project Secure
Haven Den Haag gehonoreerd. Hierin wordt hoogwaardige vei-
ligheidstechnologie op creatieve wijze gecombineerd met nieuwe
vormen van dienstverlening. In dit project werkt de Campus Den
Haag van de Universiteit Leiden samen met Cap Gemini en TNO
Defensie en Veiligheid. Dit project nadert nu de eindfase. In de
zomer  wordt de blauwdruk opgeleverd. De opdrachtgevers
(EZ en Gemeente Den Haag) zijn tot dusver zeer tevreden over
de voortgang en de geboekte resultaten.

Midden- en kleinbedrijf krijgt wetenschap op maat (dubbel)
Op initiatief van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair
Medisch Centrum, de TU Delft en het Erasmus MC, die als part-
ners verenigd zijn in het Medical Delta-initiatief, en TNO is in
 door Minister van der Hoeven van EZ het Business to
Science Portal gelanceerd. Het Business to Science Portal functi-
oneert als één loket voor kennisvragen van bedrijven in Zuid-
Holland die vooral gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf in
de Life Sciences en de Medische Technologie. De kennisinstellin-
gen van het Business to Science Portal gaan bedrijven in de regio



individueel benaderen om hun specifieke behoefte aan nieuwe
kennis te peilen. Op basis daarvan kan de kennis op maat wor-
den ontwikkeld die nodig is voor innovatie.
Het Business to Science Portal Holland heeft ,miljoen euro toe-
gewezen gekregen in het kader van Pieken in de Delta (tender
). Dit is de gebiedsgerichte economische agenda van Neder-
land, waarin rijk en regio’s samenwerken. Het ministerie van EZ,
de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Leiden en
Rotterdam betalen dit bedrag samen. De kennisinstellingen zelf
dragen daarnaast bij in menskracht en middelen. Het project
vergt een totale investering van , miljoen.
Het regionale midden- en kleinbedrijf is dan ook actief betrok-
ken bij het opzetten van het Business to Science Portal. Bedrijven
als BaseClear, Deam, Octoplus, Proxy Laboratories, River Dia-
gnostics, TNO bedrijven en Pharming Group participeren in het
project om de aansluiting met het bedrijfsleven te waarborgen.
De projecten op het gebied van Life & Health Science and Tech-
nology passen binnen het Medical Delta initiatief. In werden
al eerder de projecten ‘Hart in drie dimensies’ en ‘Nucleaire dia-
gnostiek en therapie in oncologie en cardiologie’ in het kader van
Pieken in de Delta gehonoreerd.

University College
In  is in het kader van Pieken in de Delta een aanvraag inge-
diend om medefinanciering te verwerven voor het initiatief van
de Universiteit Leiden om in Den Haag een University College op
het gebied liberal arts and science te starten. De aanvraag is in
 gehonoreerd.

Europese onderzoeksfinanciering

Zevende Kaderprogramma (KP)
In  ging het Zevende Kaderprogramma (KP) van start. Eén
van de nieuwe elementen is de European Research Council
(ERC). De ERC fungeert als pan-Europese fondsverstrekker voor
excellent onderzoek. Om fundamenteel onderzoek te stimuleren
en de competitie tussen universiteiten aan te wakkeren staat haar
een budget van miljard euro ter beschikking (voor een periode
van  jaar).
In het tweede jaar van het Europese e Kaderprogramma werden
wederom veel aanvragen ingediend en zijn prestigieuze succes-
sen geboekt. De belangrijkste zijn de drie ERC Advanced Grants
voor prof.dr. M. Orrit, prof.dr. M. Franx, en prof.dr. C. Beenak-
ker. In de loop van  kreeg mw. dr. Y.Chen eveneens een ERC
Starting Grant toegekend en met de komst van ERC Starting
Grant laureaat mw. prof. Petra Sijpestijn werken er, inclusief de
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Starting Grant van dr. Ir. Tj. Oosterkamp in , momenteel zes
ERC laureaten aan de Universiteit. Daarnaast zijn er zeven bui-
tenlandse onderzoekers naar Leiden gekomen met een Marie
Curie fellowship.
In werden enkele nieuwe KP-instrumenten voor het eerste
actief. De Era-netten op het gebied van de Geesteswetenschappen
(HERA) en Sociale Wetenschappen (NORFACE), NanoScience,
Plant Genomics and Fenco (Fossil Energy Coalition) de eerste
oproepen. Daarnaast plaatsten de Joint Technology Initiatives:
Innovative Medicine Iinitiatieve en Artemis Embedded systems
de eerste oproepen. In al deze nieuwe initiatieven zijn Leidse
onderzoekers actief; aanvragen liggen nu ter beoordeling in Brus-
sel.

Leidse onderzoekers zien steeds meer mogelijkheden om binnen
de Europese mogelijkheden ingangen te vinden. Vooral onder-
zoekers vanuit de Faculteiten Geesteswetenschappen, Archeolo-
gie en Rechten hebben successen geboekt in bijvoorbeeld het
EuropeAid programma, het Progress- programma, het Mensen-
rechtenprogramma, het Cultuur programma en het intergouver-
mentele programma EUREKA.

In oktober bracht het College van Bestuur met decanen van facul-
teiten een werkbezoek aan Brussel. Dit werkbezoek had tot doel
om het universitair management beter en meer rechtstreeks te
informeren over Europese ontwikkelingen ten aanzien van
onderzoek, onderwijs en innovatie/ kennisvalorisatie.

Het Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)
fungeert als expertisecentrum bij de voorbereiding van KP-aan-
vragen. Om de kennis over KP te vergroten en de deskundigheid
te bevorderen heeft LURIS in  het initiatief genomen voor de
vorming van een universitair netwerk waarin (ambtelijke) mede-
werkers vanuit de faculteiten participeren. Het EU netwerk is in
 zes maal bijeengeweest: er is gesproken over Amerikaanse
fondsen, de publicatie ‘werken voor derden’ (universitaire regel-
geving bij e geldstroomonderzoek), over de introductie van de
‘simplified method’ en de eerste ervaringen werden uitgewisseld
over het reilen en zeilen van de EU contracten. De maandelijkse
EU Nieuwsbrief kreeg in  een professionelere vormgeving.
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ting kan de verkoop e kwartaal  starten. Het project Sterre-
wachtlaan is ingediend voor een bouwvergunning en recent
goedgekeurd door de welstand (ARK).

Ten aanzien van onderhoud en veiligheid kan gemeld worden dat
in het afgelopen jaar alle risicovolle veiligheidsproblemen in het
Gorlaeuscomplex zijn verholpen en dat grote delen van het com-
plex met betrekking tot de aanwezigheid van asbest dan wel zijn
schoongemaakt dan wel volledig zijn gesaneerd.
De vernieuwing van de brandmeldcentrale voor het Gorlaeus-
complex is eind  aanbesteed en is inmiddels in uitvoering.
Daarnaast zijn vorig jaar alle gebruiksvergunningen voor de ove-
rige universitaire gebouwen en complexen bij de gemeentelijke
brandweer in procedure gebracht en inmiddels is de helft van de
gebruiksvergunningen in definitieve vorm of voorwaardelijk ver-
leend.

In het voorjaar  heeft het adviesbureau Berenschot een
onderzoek gedaan naar de organisatie en de kostenefficiency van
het Vastgoedbedrijf, waarbij de conclusie werd getrokken dat de
Vastgoedorganisatie adequaat en kostenefficiënt functioneerde.
In dat kader was van belang dat het tenslotte toch mogelijk bleek
het Technisch Beheerteam Leeuwenhoek op de gewenste sterkte
te brengen.
Het ingezette beleid om onderhoud en veiligheid, met daarbij een
forse inzet op het afronden van de gebruiksvergunningen, met
voorrang aandacht te geven zal de komende jaren worden besten-
digd.

Met betrekking tot studentenhuisvesting hebben zowel de SLS als
DUWO diverse omvangrijke projecten op stapel staan, maar door
zeer vertraagde ruimtelijke ordeningsprocedures en financie-
ringsproblemen zullen deze projecten pas eind  en later opge-
leverd kunnen worden. Naar verwachting zullen de  studen-
teneenheden op de zogenaamde DUWO- locatie aan de
Wassenaarseweg, alsmede de circa  eenheden in de voorma-
lige Pathologie- en Anatomiepanden medio  beschikbaar
komen. Inmiddels heeft de gemeente Leiden de realisatie van stu-
dentenhuisvesting, met nadrukkelijke steun van de gemeente-
raad, op diverse herstructureringslocaties in de programma’s
opgenomen, waardoor verwacht mag worden dat het structurele
tekort van ca.  eenheden op afzienbare termijn ingelopen zal
kunnen worden.

Infrastructuur

Huisvesting

In  zijn er op de vier voornaamste aandachtsvelden van het
Vastgoedbedrijf; huisvestingsbeleid- en beheer, investeringspro-
jecten, onderhoud & veiligheid en de gebiedsontwikkeling, grote
inspanningen geleverd en belangrijke vorderingen gemaakt.
In het kader van het huisvestings- en investeringsbeleid is een
belangrijke tournure gemaakt in de planontwikkeling ten
behoeve van de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen
en Geesteswetenschappen. Ten aanzien van beide faculteiten is de
oorspronkelijk ingezette weg van renovatie en herinrichting ver-
laten en wordt nu uitgegaan van integrale sloop en nieuwbouw.
Daarnaast is een voorstel ontwikkeld voor de eerste fase van het
Huurder Verhuurder Model, waarbij uitdrukkelijk de nadruk ligt
op een belangrijke reductie van de exploitatielasten in het uni-
versitaire gebouwenbestand.

Naast de beide bovengenoemde investeringsprojecten hebben het
afgelopen jaar tientallen kleinere en grotere investerings- en
gebiedsontwikkelingsprojecten, in verschillende stadia van voor-
bereiding en uitvoering, het werkpakket van de Vastgoedmede-
werkers bepaald.
Medio  werden onder andere de renovatie en herinrichting
van het Einthovengebouw, de restauratie en herinrichting van het
linkerdeel van het Academiegebouw en het zogenaamde Cell-
observatory in de laagbouw van het Gorlaeuscomplex opgele-
verd. Daarnaast werden in de Universiteitsbibliotheek de herin-
richting van de leeszaal bijzondere collecties, de herinrichting van
de Tielehal en de sprinklerinstallatie in de depotkelders afgerond.
Voor de Campus den Haag is het project Casuariestraat door de
welstand goedgekeurd; een aanvraag voor de bouwvergunning
wordt nu uitgewerkt door LIAG architecten. Vastgoed heeft – in
afwachting van de bouwvergunning – de optie voor de aankoop
voor het belendende perceel Schouwburgstraat  met een half
jaar verlengd.

De Universiteit wil in  starten met een University College in
Den Haag; de selectie voor een locatie, de beschrijving van de
ruimtebehoefte en bouwvolumes alsmede de onderhandelingen
over de investerings- en verwervingskosten worden door Vast-
goed gevoerd.
De verkooptenders voor de gebouwen/locatie Boerhaave (Anato-
mie, Pathologie, Clusius) zijn verder uitgewerkt; naar verwach-



In de gebiedsontwikkeling is een belangrijke mijlpaal bereikt met
de ondertekening van de Exploitatieovereenkomst Nieuw-Rhijn-
geest Zuid met de gemeente Oegstgeest. Daarmee is de weg vrij
voor de ontwikkeling van het gebied door de Universiteit. In het
gebied is een stuk grond uitgegeven voor de realisatie van een
hotel naast het Corpusgebouw; het Corpusgebouw zelf is begin
 geopend door de Koningin.

In de Leeuwenhoek zijn in het deelgebied Sylvius investeringen
in infrastructuur gedaan zoals de nieuwe verbindingsweg tussen
de Zernikedreef en de Wassenaarseweg.
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Personeel

Algemeen

Op het terrein van personeel zien we in  een fors aantal orga-
nisatieontwikkelingen. Leidraad daarbij was een versteviging van
onderwijs en onderzoek en waar mogelijk en gewenst een terug-
dringen van de omvang van de ondersteunende taken, met name
benaderd vanuit vergroting van efficiency en effectiviteit. Ultimo
 zien we daarvan de eerste resultaten, waarbij het aantal wp
is gegroeid en het obp is afgenomen.
Organisatiewijzigingen
In  zijn de volgende reorganisaties ter hand genomen:

� Reorganisatie Faculteit Geesteswetenschappen/smaldeel
Letteren
De reorganisatie omvatte een tweeledige doelstelling; De
directe aanleiding voor de reorganisatie waren de structurele
tekorten op de facultaire begroting en de constatering dat er
teveel taken werden verricht in verhouding tot de gegenereerde
inkomsten. Daarnaast moest de faculteit organisatorisch wor-
den aangepast op een wijze die overeenkomt met het besluit
binnen de Leidse Universiteit graduate schools te vormen die
zijn opgebouwd uit krachtige, academisch ondernemende
instituten met een bepaalde omvang en een inhoudelijke cohe-
sie. In de nieuwe structuur van de faculteit zijn binnen de gra-
duate school vier instituten verantwoordelijk voor het post BA-
onderwijs, het onderzoek en het personeelsbeheer. De
instituten leveren de expertise en menskracht om de program-
ma’s van de BA opleidingen in de undergraduate school uit te
voeren.
Naar verwachting zullen als gevolg van de reorganisatie  per-
sonen geheel of gedeeltelijk ontslagbedreigd zijn.

� Reorganisatie Instituut Biologie Leiden (IBL)
IBL kende in de afgelopen jaren geen sluitende begroting. De
Faculteit W&N heeft als doel om met deze reorganisatie van
IBL de lasten weer in overeenstemming te brengen met de ver-
wachte inkomsten. Tegelijkertijd is het streven naar het behoud
van een kwalitatief sterk onderzoeksinstituut met een hoog-
waardige opleiding Biologie. Ook wil men versneld vorm geven
aan de IBL-activiteiten in  complementaire onderzoekspro-
gramma’s: ‘Molecular Bioscience’ en ‘Evolutionary Bioscience’.
De reorganisatie moet leiden tot een instituut dat vertrouwen
uit blijft stralen naar de toekomst en voldoende kwaliteit en

(financiële) slagkracht heeft om het facultaire speerpunt Bio-
science mede vorm te geven. Naar verwachting zullen ongeveer
 medewerkers met ontslag bedreigd zijn.

� Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen (CML)
Reeds in  heeft het College van Bestuur er zijn voorkeur
voor uitgesproken om het CML, gezien het primaire proces,
onderdeel uit te laten maken van de Faculteit W&N. Alvorens
deze overheveling te realiseren is in  een reorganisatie uit-
gevoerd met als doel om de financiële huishouding op orde te
krijgen. Daartoe is een organisatiestructuur ontworpen met 
lijnen van onderzoek (industrial ecology en conservation bio-
logy). De totale formatie van het CML zal met ruim  fte afne-
men.

� Vorming Financial Shared Service Center (FSSC)
In het kader van het project ‘Verlaging Kosten Infrastructuur’
heeft het College van Bestuur besloten om te komen tot een
shared service center voor de financiële administraties. Ze
beoogt door deze clustering een kostenbesparing te realiseren,
een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen en de continuï-
teit en beschikbaarheid van de financiële administratie beter te
borgen. Voor de totstandkoming van het FSSC was een reorga-
nisatie noodzakelijk, waarbij alle financieel administratieve
taken en functies van faculteiten en eenheden zijn betrokken.
Naar verwachting zijn een zeer klein aantal werknemers ( à )
met ontslag bedreigd.
Voor alle vier bovengenoemde reorganisaties zijn in  zowel
het Reorganisatieplan, het Personeelsplan en het Sociaal Plan
vastgesteld. In  zullen de reorganisaties worden uitge-
voerd. Er wordt door de universiteit/faculteit een uiterste
inspanning verricht om deze medewerkers van werk naar werk
te begeleiden. Hiertoe worden gedurende de ontslagbescher-
mingperiode diverse instrumenten uit het Sociaal Plan inge-
zet. Waar nodig zal maatwerk worden toegepast.

� Reorganisatie Bestuursbureau
De in  ingezette reorganisatie van het Bestuursbureau is in
 afgerond.
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Personeel in dienst (fte) ultimo excl. LUMC

    

Wetenschappelijk personeel 1.131,7 1.124,8 1.107,1 1.079,9 1.096,4

Promovendi 585,6 589,2 557,5 533,8 527,3

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 339,2 342,2 345,2 345,5 203,5

Ondersteunend personeel 1.095,9 1.126,1 1.157,3 1.129,3 1.241,1

Student assistenten 32,1 39,9 43,5 40,9 54,9

Totaal fte 3.184,5 3.222,2 3.210,5 3.129,4 3.123,3

Totaal personen 3.938 4.015 3.987 3.916 3.936
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Personeelsbeleid

Openbaar maken nevenwerkzaamheden
In de gedragscode wetenschapsbeoefening is o.a. de aanbeveling
opgenomen dat iedere universiteit komt tot een openbaar register
van nevenwerkzaamheden van universitaire wetenschappelijke
werknemers. Ook onze universiteit wil gehoor geven aan deze
maatschappelijke vraag naar transparantie over nevenfuncties.
Daarom heeft het College van Bestuur in  besloten om een
openbaar register in te richten.
Als eerste zijn de nevenfuncties van de collegeleden openbaar
gemaakt. Daarna is in  de aandacht gericht op de Leidse
hoogleraren, waarvan de nevenwerkzaamheden zijn geïnventari-
seerd en vervolgens gepubliceerd op de professorenwebsite.

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken
Per  januari  is een koppeling tot stand gebracht tussen de
toekenning van de jaarlijkse periodieke verhoging en de uitkomst
in de beoordeling, onderdeel van het Resultaat- en ontwikke-
lingsgesprek. De periodieke verhoging wordt dus alleen toege-
kend als een positief oordeel is gegeven over het functioneren.
In het voorjaar heeft een eerste globale evaluatie plaatsgevonden
van het R&O-systeem, uitgevoerd door een extern bureau.
Belangrijkste uitkomst van de evaluatie is dat de R&O-gesprek-
ken als zodanig intussen een plek hebben verworven in de dage-
lijkse managementpraktijk. Aan de kwaliteitskant valt nog een
flinke winst te boeken.

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
De BKO per  januari  van kracht geworden. Het CvB heeft
daarvoor de universitaire en facultaire uitvoeringsplannen vast-
gesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd over de te volgen stap-
pen die nodig zijn om het BKO-certificaat te behalen. Belangrijke
schakels in het geheel zijn de ingestelde facultaire toetsingscom-
missies. Het BKO-certificaat is in principe verplicht voor alle
docenten, UD’s, UHD’s en hoogleraren die voor tenminste  jaar
en voor minimaal , fte zijn aangesteld. In  is de aandacht
met name gericht op nieuwe aanstellingen. Inmiddels zijn zijn 
certificaten uitgereikt.
Er is sprake van een wederzijdse erkenning van de basiskwalifi-
catie door alle universiteiten. Een aan de Universiteit Leiden ver-
strekt certificaat is hiermee geldig aan alle andere Nederlandse
Universiteiten en natuurlijk ook omgekeerd.

Personeelsbeheer

Evaluatie decentralisatie werkloosheidsuitkeringen
Vanaf  zijn de kosten van de uitkeringen na ontslag gedecen-
traliseerd. De eenheden krijgen jaarlijks een budget om de nieuwe
uitkeringen te bekostigen. In  is de gang van zaken rond deze
decentralisatie geëvalueerd. In grote lijnen bleek hieruit dat dit
decentralisatieproces soepel is overlopen en heeft gezorgd voor
een verhoogd kostenbewustzijn bij de eenheden. Op grond van
de evaluatie is dan ook besloten om de verantwoordelijkheid voor
werkloosheidsuitkeringen bij de decentrale eenheden te laten lig-
gen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van
medewerkers die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Ook is
besloten de budgetten voor de werkloosheidsuitkeringen op te
nemen in de lump-sum financiering van de eenheden.

Personeelswebsite: overgang naar Tridion
Via de medewerkerswebsite wordt aan medewerkers informatie
geboden over de arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Leiden.
De personeelswebsite is in de tweede helft van  versneld over-
gezet van QCMS naar Tridion. Deze overgang is gebruikt om de
aangeboden informatie nieuw vorm te geven, gebruiksvriendelij-
ker te maken en meer af te stemmen op de (mogelijke) vragen
van medewerkers. In de nieuwe vormgeving is de informatie
zowel op trefwoord als via een achttal thema’s terug te vinden.

Website postdocs
Postdocs leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van
de Universiteit Leiden. Voor deze groep is in  een specifieke
website gemaakt. Hiermee wordt beoogd de postdocs van de Uni-
versiteit Leiden op een snelle en efficiënte wijze op de hoogte te
brengen van de diverse diensten die de universiteit aanbiedt op
het gebied van opleiding en loopbaan. Ze worden geïnformeerd
over de feiten en cijfers, de kwaliteitscriteria die worden gesteld
aan wetenschappers in vaste dienst en waarom een brede inzet-
baarheid belangrijk is.

Veiligheid, gezondheid en milieu in 

Organisatie
In  werd een verandering voorbereid van de organisatie van
de advisering op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, stra-
lingsbescherming en milieu. Alle adviseurs werken vanaf  janu-
ari  vanuit een bijzonder ‘shared service centre’: de afdeling
Veiligheid, Gezondheid en Milieu voor LUMC en Universiteit
Leiden (VGM). De afdeling heeft – naast de bekende arbodienst-



taken van voorheen de GBGD en DVM – een groot aantal gespe-
cialiseerde adviestaken op het gebied van proefdierkunde, stra-
lingsbescherming en biologische veiligheid.
Met instemming van de medewerkers, de medezeggenschap en
de besturen werd de afdeling ondergebracht bij het directoraat
HRM van het LUMC. De verandering heeft voordelen op het
gebied van continuïteit en efficiency, maar ook op het gebied van
kwaliteitsborging.

Risicobeheersing
In de besturingsfilosofie van de Universiteit Leiden is de zorg voor
goede arbeidsomstandigheden vooral een verantwoordelijkheid
van faculteiten en expertisecentra. Het College van Bestuur ziet
er op toe dat deze zorg is gewaarborgd in de vorm van een plan-
do-check-act cyclus, bestaande uit risico-evaluaties (RI&E),
plannen van aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrapportages en
directiebeoordelingen. De afdeling Veiligheid, Gezondheid en
Milieu heeft in / opnieuw een audit uitgevoerd naar het
functioneren van de decentrale zorgsystemen.
Daaruit bleek dat de meeste faculteiten en expertisecentra niet
alleen hun verplichtingen nakomen, maar ook proactief werken
aan goede arbeidsomstandigheden. Een scoresysteem toont de
vooruitgang in de loop van een aantal jaren (maximale score is ).
Eenheden die achterblijven bij het gemiddelde hebben verbeter-
afspraken gemaakt. In  vindt een nieuwe audit plaats.

Brandveiligheid
Risicobeheersing is gericht op het voorkomen van calamiteiten.
Maar als de preventie faalt, is een goede crisisorganisatie van
belang. De universiteit heeft als uitgangspunt dat bij calamiteiten
als brand of explosie de veiligheid van studenten en medewerkers
de eerste prioriteit heeft. In de universitaire gebouwen en in de
organisatie van de bedrijfshulpverlening wordt er alles aan
gedaan om een snelle en veilige ontruiming mogelijk te maken.
De bedrijfshulpverlening wordt daar speciaal voor opgeleid en in
 is het opleidingsprogramma aangepast aan deze visie op
brandveiligheid. In  heeft de universiteit de opleiding Euro-
pees aanbesteed. Resultaat van deze activiteiten is een betere en
relatief goedkopere opleiding.
Buiten kantoortijden is meestal maar een beperkt aantal bedrijfs-
hulpverleners in de universitaire gebouwen aanwezig, terwijl er
wel veel onderwijsactiviteiten zijn. Buiten kantoortijden zullen
onderwijsgevenden daarom een belangrijke taak hebben bij
eventuele ontruimingen. Om hen daarop voor te bereiden is er
in  een e-learning programma ontwikkeld voor universitaire
docenten (www.ontruiming.leidenuniv.nl). Dit programma is

sinds september  operationeel voor docenten in de facultei-
ten Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Rechtsge-
leerdheid en de Campus Den Haag.
De centrale crisisorganisatie (het centraal crisisteam) is in 

geëvalueerd. In grote lijnen blijft de organisatie ongewijzigd,
maar er wordt een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd.

Safety en security
De laatste jaren wordt duidelijk dat niet alleen de klassieke veilig-
heidsaspecten als brand, explosie, blootstelling van medewerkers
en studenten (‘safety’) belangrijk zijn. In toenemende mate moe-
ten ook beveiligingsaspecten (‘security’) worden beoordeeld.
In  hebben de deskundigen van het expertisecentrum Vast-
goed en de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu zich gebo-
gen over de risico’s van misbruik van gevaarlijke stoffen, radio-
actief materiaal en biologisch materiaal (‘dual use’). Bij de
Universiteit Leiden zijn deze risico’s klein en beheersbaar. Wel zal
er aandacht besteed worden aan de bewustwording van onder-
zoekers en laboratoriumpersoneel met betrekking tot deze risi-
co’s. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de KNAW ‘Code of
conduct for biosecurity’.

Milieu
De Universiteit Leiden is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden, ook als het gaat om de bescherming van
ons milieu. In  is een milieubeleidsplan voorbereid. Daaruit
komt het energiegebruik naar voren als de belangrijkste milieu-
factor.
In  heeft de universiteit met het Ministerie van Economische
Zaken de Meer Jaren Afspraak Energie (MJA) ondertekend.
Hierin werd afgesproken dat het energieverbruik van de univer-
siteit in  % lager zou liggen dan in . Deze doelstelling
is door diverse oorzaken niet helemaal gehaald. De hoeveelheid
aardgas is met ca. % gedaald, het elektriciteitsgebruik met ca.
%. Deze beperkte daling is vooral veroorzaakt door de sterke
toename van het aantal pc’s en de extra koeling die daarvoor
nodig is.
In  heeft de VSNU namens alle Nederlandse universiteiten
de MJA ondertekend, die eind  is omgezet in de MJA. De
MJA vraagt van de aangesloten partijen een extra inspanning ten
aanzien van duurzaamheid en energiebesparing.
In het kader van deze meerjarenafspraken heeft de universiteit in
 een energie-efficiencyplan opgesteld met concrete maatre-
gelen en doelstellingen voor energiebesparing. Op verzoek van de
UniversiteitsRaad zullen de maatregelen voor ‘vergroening’ van
de energievoorziening nog verder worden uitgewerkt in .
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Medewerkertevredenheid
De Universiteit Leiden heeft de afgelopen jaren ervaring opge-
daan met kleinschalig medewerkertevredenheidsonderzoek. Een
tweetal interventieonderzoeken (respectievelijk bij de Informati-
seringsgroep en het Universitair Facilitair bedrijf) werden in 

geëvalueerd en positief beoordeeld. Een grootschaliger onder-
zoek bij de Faculteit Sociale Wetenschappen werd kritischer
beoordeeld.
In  zullen de afdeling HRM en de afdeling Veiligheid,
Gezondheid en Milieu onderzoek doen naar de wenselijkheid en
de mogelijkheid van een universiteitsbreed onderzoek.
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Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Sinds  vertoont het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden
een licht stijgende lijn. Het verzuimpercentage bevond zich in
 op het laagste niveau sinds het begin van de registratie. De
kleine stijging behoeft dus geen verontrusting te wekken. Ander-
zijds zijn de directe kosten, verbonden aan ziekteverzuim, zoda-
nig hoog dat alertheid geboden is. In  was het verzuimper-
centage ,% en dat komt overeen met een bedrag van € ,
miljoen aan directe kosten.
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De inspanningen van leidinggevenden, P&O en bedrijfsartsen
hebben overigens nog steeds een gunstig effect op het langdurig
verzuim. Ook in  daalde het aantal langdurig zieken (langer
dan een jaar ziek) tot minder dan  per  werknemers. Deze
daling is bij alle eenheden zichtbaar. De voortdurende daling wijst
er op dat de verzuimbegeleiding nog steeds zorgvuldig gebeurt.
Er blijft echter een grote spreiding in de verzuimfrequentie van
faculteiten en expertisecentra. Op het gebied van kortdurend ver-
zuim is er daarom nog steeds verbetering mogelijk.

De afdelingen HRM en Veiligheid, Gezondheid en Milieu hebben
daarom in  een proef gedaan met het aanbieden van ver-
zuimtrainingen voor leidinggevenden. Daarin wordt aandacht
besteed aan de visie op verzuim (verzuim en gedrag, verzuim en
ziekte), verplichtingen leidinggevenden (gesprekken, plan van
aanpak), verplichtingen bedrijfsarts (probleemanalyse) en
gespreksvaardigheden. De trainingen werden positief geëvalu-
eerd en zullen – onder meer in het licht van het stijgend verzuim
– ook in  worden aangeboden.


















 












 







 





Financiën

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële resultaten 

en de financiële positie van de universiteit ultimo . De cijfers
zijn ontleend aan de jaarrekening.
Voorts worden de externe ontwikkelingen beschreven die van
invloed zijn op de baten en lasten in de komende periode.
Tenslotte wordt stilgestaan bij de financiële sturing en prognoses
voor de komende jaren.

Financieel resultaat  en financiële positie
ultimo 

Het geconsolideerde resultaat over  bedraagt -/- M€ ,.
Begroot was een negatief resultaat van M€ ,. Het negatieve
resultaat over  wordt veroorzaakt door de vorming van een
aantal reorganisatievoorzieningen, een nieuwe voorziening voor
asbestverwijdering en een lagere marktwaarde van de effecten in
de Beheerstichting.
Zonder deze voorzieningen zou het resultaat beter zijn dan
begroot. Stringente financiële planning en control en de realisa-
tie van een verlaging van de kosten van de universitaire infra-
structuur hebben geleid tot beter dan begrote resultaten in de
gewone bedrijfsvoering van faculteiten en expertiscentra.

Op hoofdlijnen kan het boekjaar  als volgt worden weerge-
geven (gebaseerd op de enkelvoudige universitaire cijfers):
� De baten zijn toegenomen tot M€  (: M€ ). De toe-
name wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de
Rijksbijdrage met M€  (inclusief loon- en prijsstelling) en
een stijging van de baten werken in opdracht van derden (e en
e geldstroomonderzoek, contractonderwijs) met M€ .

� De lasten zijn toegenomen tot M€  (: M€ ). De toe-
name wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de
personele lasten met M€ . Deze stijging komt voor het over-
grote deel voor rekening van de dotaties aan de personele voor-
zieningen voor reorganisaties.

� De materiële vaste activa zijn toegenomen tot M€  (:
M€ ). In  is M€  geïnvesteerd in gebouwen en M€
 in inventaris en apparatuur.

� Het eigen vermogen is gedaald met het negatieve resultaat over
 en komt daardoor op M€ . Inclusief de Beheerstichting
is het eigen vermogen M€ .

[  ]

Stelselwijziging

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gewij-
zigd ten opzichte van . Met ingang van het boekjaar  is
de nieuwe regeling jaarverslaglegging onderwijs van toepassing.
De gevolgen van de invoering van de nieuwe regeling zijn als
(retrospectieve) stelselwijziging verwerkt. Dit houdt in dat het
verschil tussen het eigen vermogen ultimo  voor en na de stel-
selwijziging is verwerkt als mutatie in het eigen vermogen per 
januari .

Door de invoering van de nieuwe richtlijn is het geconsolideerde
eigen vermogen van de universiteit per  januari  met M€
, neerwaarts bijgesteld, als gevolg van:
� De afwaardering van vastgoedinvesteringen van voor het jaar

, waarvoor nu ook de componentenmethode als grond-
slag is bepaald (-/- M€ ,);

� Het buiten de consolidatiekring plaatsen van Stichting Univer-
sitaire Woonwijk Boerhaave (-/- M€ ,);

� De opwaardering van de effectenportefeuille naar markt-
waarde, waar deze voorheen tegen verkrijgingsprijs dan wel
lagere marktwaarde gewaardeerd moest worden (M€ ,).

Het effect van de toepassing van de richtlijn is verwerkt in de
geconsolideerde balans en staat van baten en lasten over 

voor vergelijkingsdoeleinden.

De belangrijke wijzigingen in de geconsolideerde staat van baten
en lasten ten gevolg van de toepassing van de nieuwe richtlijn zijn:
� De Rijksbijdragen OCW zijn verminderd met de bijdrage die
de universiteit ontvangt voor de academische werkplaatsfunc-
tie bij het LUMC (-/- M ,) en de bijdrage voor het Afrika
Studiecentrum (-/- M€ ,); voorheen werden deze bijdragen
opgenomen onder de lasten (inkomensoverdrachten);

� De baten werk in opdracht van derden van de onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten van de Faculteit Geneeskunde die zijn
ondergebracht bij het LUMC (M€ ,) zijn nu toegevoegd
aan de baten werk in opdracht van derden van de universiteit,
waar deze voorheen niet in de geconsolideerde jaarrekening
van de universiteit werden opgenomen; de lasten van dit werk
voor derden van het LUMC zijn toegevoegd aan de personele
lasten, de afschrijvingen, de huisvestingslasten en de overige
lasten;
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� De baten en lasten van de Stichting Boerhaave worden niet
meer geconsolideerd;

� Door de toepassing van de componentenmethode op de vast-
goedinvesteringen van voor  zijn de afschrijvingslasten op
vastgoed enigszins gedaald.

Resultaat gewone bedrijfsvoering en incidentele
posten

Het netto-resultaat over het verslagjaar bedraagt M€ , nega-
tief, begroot was een bedrag van M€ , negatief. Het begrote
negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat bij het vaststellen
van de middelenverdeling voor  deels volgens de meerjaren-
planning meer aan middelen aan de faculteiten zijn gealloceerd
dan beschikbaar aan algemene middelen (in verband met de
time-lag in de overheidsfinanciering) en deels eerdere tegenval-
lers in de inkomstenkant (zie jaarverslag ) niet binnen de al
zeer krappe marges van de begroting  konden worden
gecompenseerd.
Het resultaat is beïnvloed door een veelheid aan incidentele
posten. In het volgende overzicht is het genormaliseerde resultaat
weergegeven (in miljoenen euro’s).

Uit de analyse blijkt dat het genormaliseerde resultaat over 

nagenoeg nihil is. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat
het resultaat op de genormaliseerde bedrijfsvoering beter is dan
begroot, ten gevolge van en dankzij de resultaten van de operatie
Verlaging Kosten Infrastructuur en een strakke sturing op de
financiën door de diverse faculteiten en expertisecentra.

In de tabel op de volgende pagina wordt de realisatie  (gecon-
solideerd) vergeleken met de begroting . Deze begroting is
eind  vastgesteld door het College van Bestuur. De cijferop-
stelling van de begroting is in verband met de nieuwe richtlijnen
voor de jaarverslaggeving aangepast door de rubricering van een
aantal posten te wijzigen.
De belangrijkste wijzigingen houden verband met de financiële
relatie met het LUMC. De bijdrage voor de werkplaatsfunctie bij
het academisch ziekenhuis wordt in mindering gebracht op de
rijksbijdrage, de post ‘ inkomensoverdracht’ onder de lasten die
daarmee samenhing is vervallen. De subsidie aan het LUMC voor
de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is in onderstaande
opstelling niet meer verantwoord onder de inkomensoverdrach-
ten, maar verdeeld over de personeelslasten, huisvestingslasten en
overige lasten.

In de vastgestelde begroting is geen rekening gehouden met de
baten werken voor derden en de daarmee samenhangende lasten
die behoren bij de O&O activiteiten van het LUMC, in de reali-
satie echter wel. Bij de post baten werk in opdracht van derden
en bij alle lastenposten is daardoor de realisatie flink hoger dan
de begroting. De baten werk in opdracht van derden en de daar-
aan verbonden lasten bij het LUMC bedragen circa M€ .

Vermogenspositie en treasury

In  is het Eigen Vermogen van de universiteit geconsolideerd
gedaald van M€ , (na de stelselwijziging) naar M€ ,. Deze
afname wordt geheel veroorzaakt door het negatieve exploitatie-
resultaat.

De solvabiliteit (het eigen vermogen als percentage van het totale
vermogen) bedraagt geconsolideerd na de stelselwijziging ultimo
 ,%.

De universiteit hanteert een (onder) signaleringsgrens van de sol-
vabiliteit van %, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen vóór
de stelselwijziging. Het Ministerie van OCW hanteert een
(boven) signaleringsgrens van %, eveneens vóór de stelselwij-
ziging. De nieuwe onder- en bovengrenzen na de stelselwijziging
dienen opnieuw te worden vastgesteld.

Resultaat 

Resulaat  (15,7)

Voorziening reorganisatie IBL 5,8

Voorziening reorganisatie CML 1,5

Voorziening reorganisatie Letteren 4,7

Voorziening reorganisatie Kunsten 0,5

Voorziening reorganisatie UB (aanvulling) 0,1

Vrijval voorziening herstructurering Bestuursbureau (0,4)

Voorziening asbestverwijdering 2,6

Vrijval voorziening verlieslatende contracten (0,8)

Vrijval voorziening studentenhuisvesting (0,2)

Afboeking effecten Beheersstichting 2,7

Saldo incidentele baten en (lasten) 16,5

Genormaliseerd resultaat 0,8
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De voorzieningen zijn toegenomen van M€ , tot M€ , (na
stelselwijziging). De solvabiliteit in ruime zin (solvabiliteit :
eigen vermogen plus voorzieningen als percentage van het totale
vermogen) is in  gedaald van % naar %.

De afname van de solvabiliteit is voornamelijk het gevolg van het
negatieve resultaat over  dat in het eigen vermogen is ver-
werkt (M€ ,) en de toename van de kortlopende schulden als
gevolg van de opgenomen lening ten behoeve van de investerin-
gen in Vastgoed.

Op grond van de verwachte liquiditeitspositie is in  langlo-
pende externe financiering aangetrokken. Met de Bank Neder-
landse Gemeenten (BNG) is een overeenkomst gesloten waarbij
een bedrag van M€  meerjarig beschikbaar is. Hiervan is in
 M€  opgenomen als vastrentende lening met een loop-
tijd van  jaar. M€  is nog beschikbaar als rekening-courant
krediet faciliteit. Ultimo  is daarvan m€  ingezet. Voor
 en verder wordt een toename van het gebruik voorzien, ten
behoeve van de investeringen in huisvesting.

Met ingang van oktober  wordt voor een bedrag van M€ 

de rente gefixeerd voor een termijn van  jaar door middel van
een renteswap. In de loop van  wordt nagegaan of het wen-
selijk is ook voor de alsdan resterende M€  de rente voor lan-
gere tijd vast te leggen.

Voor zover nodig worden middelen die gedurende korte termijn
beschikbaar zijn, belegd in deposito’s, conform het Treasury sta-
tuut. Het statuut is gebaseerd op de ministeriële regeling ‘Beleg-
gen en Belenen’, waarin is bepaald dat publieke middelen risico-
mijdend belegd moeten worden.

Het beheer van de private middelen van de Beheerstichting is
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Belegd wordt met
een neutraal risicoprofiel. Als gevolg van de gedaalde beurskoer-
sen is het vermogen van de Beheerstichting afgenomen tot M€
,.

Realisatie  M€ Begroting  M€

Baten

Rijksbijdragen 255,2 255,0

Collegegelden 28,0 26,1

Baten werk in opdracht van derden 119,5 58,7

Overige baten 33,6 27,7

Totaal baten 436,3 367,5

Lasten

Personeelslasten 289,3 250,4

Afschrijvingen 27,6 22,4

Huisvestingslasten 34,8 26,5

Overige lasten 95,4 75,9

Totaal lasten 447,1 375,2

Saldo Baten en Lasten -10,8 -7,7

Financiële baten en lasten -2,1 -1,1

Resultaat -12,9 -8,8

Aandeel derden in resultaat 2,8 –

Netto resultaat -15,7 -8,8
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Externe ontwikkelingen

In de universitaire wereld is veel veranderd. De afgelopen jaren
zijn de referentieramingen voor de studentenaantallen meerdere
malen naar beneden bijgesteld, waardoor het macrobudget
onderwijs is verkleind.
De universiteiten worden niet volledig gecompenseerd voor
gestegen prijzen.
Een belangrijk deel van de onderzoeksmiddelen is overgeheveld
naar NWO.
Deze ontwikkelingen hebben voor de Universiteit Leiden geleid
tot een niet voorzienbare budgetreductie van circa M€ . Met
het niet toekennen van prijscompensatie wordt bij het opstellen
van de begroting rekening gehouden.

Weliswaar heeft het Ministerie van OCW voor de komende peri-
ode substantiële additionele middelen ten behoeve van de uni-
versiteiten begroot in de zogenoemde enveloppemiddelen, maar
deze zijn voor een belangrijk deel geoormerkt voor nieuwe acti-
viteiten.

Voorts is in het geheel niet zeker dat deze middelen de komende
jaren zullen worden toegekend, gezien de bezuinigingsmaatrege-
len die het kabinet gedwongen is te nemen ten gevolge van de eco-
nomische crisis.

De voor ons liggende jaren worden gekenmerkt door grote onze-
kerheden.

Het kabinet heeft in het kader van de economische crisis forse
bezuinigingen aangekondigd. Deze zullen in de komende peri-
ode verder worden uitgewerkt door de Ministeries. Aangenomen
moet worden dat de in de zogenoemde enveloppe middelen aan-
gekondigde extra toewijzingen (die overigens bij het Ministerie
van Financiën zijn ‘geparkeerd’) onder sterke druk van de bezui-
nigingen komen. Verdere ingrepen in het budget Hoger Onder-
wijs zijn zeker niet uitgesloten, direct dan wel indirect. Met com-
pensatie voor gestegen lonen en prijzen hoeft, naar het zich nu
laat aanzien, niet gerekend te worden.

Het ABP is gedwongen een herstelplan voor de pensioenen op te
stellen en te realiseren. Het laat zich aanzien dat aan een verho-
ging van de premies niet valt te ontkomen. Voor de universiteit
als werkgever moet worden gerekend met een premiestijging van
%, waarvan % mogelijk niet wordt gecompenseerd.

In  zal het Ministerie van OCW volgens de huidige planning
een nieuw bekostigingsmodel invoeren. In dit nieuwe model
dalen de vaste bekostigings voeten van de universiteiten drastisch
en wordt het belang van marktaandeel aanzienlijk vergroot. Het
marktaandeel wordt voornamelijk gemeten op het aandeel inge-
schreven studenten gedurende hun nominale studieduur. Het
belang van het relatieve aandeel in het aantal getuigschriften blijft
bestaan, maar wordt sterk gereduceerd ten opzichte van de hui-
dige situatie. Dit brengt – op dit moment nog niet te kwantifice-
ren – risico’s met zich mee. De analogie met de overgang naar het
huidige BaMA-bekostigingssysteem dringt zich op. Dit heeft
enerzijds geleid tot onbedoelde en ongewenste budgetreallocaties
tussen universiteiten. Anderzijds is de prijs per getuigschrift
zodanig gedaald dat het macrobudget ruim M€  lager is over
de periode -dan in het geval dat de prijs per getuigschrift
zou zijn gehandhaafd op het oorspronkelijke niveau.

De markt voor vastgoed is onvoorspelbaar geworden. Zichtbaar
effect is dat de offerteprijzen voor aanbestedingen van nieuw-
bouw- en renovatieprojecten een neerwaartse trend vertonen.
Het voordeel dat de universiteit hieruit behaalt, wordt evenwel
geheel of gedeeltelijk teniet gedaan doordat projectontwikkelaars
moeite hebben hun projecten te financieren, met negatieve con-
sequenties voor de universitaire opbrengsten uit grondexploita-
tie. Financiers kiezen een kritische houding ten aanzien van ver-
mogensverschaffing en eisen een hogere risicovergoeding op
leningen.

Door de genoemde ontwikkelingen is sprake van toenemende
risico’s, ten opzichte van de gebruikelijke risico’s ten gevolge van
de volatiliteit van studenteninstroom, energieprijzen e.d.

De universiteit speelt hierop in met een strategie die gericht is op
verhoging van het marktaandeel op alle fronten, door vergroting
van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het opleidingsaan-
bod en ons onderzoek.
Teneinde voldoende middelen vrij te spelen om de daarvoor
noodzakelijke aanloopinvesteringen te kunnen betalen is een
gericht programma van prioteitstelling en kostenbesparing inge-
zet en staan het Vernieuwingsfonds en het Fonds Profileringsge-
bieden ter beschikking. Voorts zijn in het nieuwe interne bekosti-
gingsmodel AEG de incentives opgenomen die het bereiken van
de gestelde strategische doelen bevorderen.
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De interne beheersorganisatie is er inmiddels op ingericht om
adequaat om te gaan met de eisen die de geschetste ontwikkelin-
gen stellen aan risicomanagement, planning & control, business-
plannen, treasury en liquiditeitsbeheer, projectbeheer en scena-
rioplanning. De vorming van sterke facultaire clusters en een
-tal integraal verantwoordelijke instituten, ondersteund door
onder meer het nieuw gevormde Financial Shared Service Cen-
tre, is een belangrijke asset in het risicomanagement.

Vooruitblik  en verder

Het is noodzakelijk de baten en lasten van de universiteit blijvend
in evenwicht te brengen en te houden. Het eigen vermogen moet
worden versterkt en er dient ruimte te worden gecreëerd om toe-
komstige risico’s op te vangen.
Begin  is het project ‘Naar een Nieuw Financieel Perspectief ’
gestart met als doel te komen tot een structurele verbetering van
de financiële exploitatie met M€  per jaar.

De contouren van de maatregelen in het kader van deze operatie
zijn opgenomen in de Kadernota  en verwerkt in de begro-
ting  en verder. De hoofdpunten zijn:
� Ten gevolge van de overheveling van onderzoekmiddelen van
de universiteiten naar NWO wordt de toewijzing van onder-
zoeksmiddelen uit de eerste geldstroom aan de faculteiten en
het LUMC verlaagd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij
daarvoor compensatie zoeken door het actief werven van
onderzoekmiddelen bij NWO en Europese en andere fondsen.
Ter ondersteuning daarvan wordt het universitaire expertise-
centrum LURIS uitgebreid.

� De tweede pijler onder het plan bestaat uit maatregelen om de
doelmatigheid te vergroten. In dat kader worden activiteiten
die niet tot de kerntaken van de universiteit behoren beëindigd.
Het aantal afzonderlijke opleidingen wordt gereduceerd door
verbreding en samenvoeging van kleine opleidingen. De
ondersteunende universiteitsbrede functies, zoals bibliothe-
ken, ICT-ondersteuning, en administraties worden efficiënter
georganiseerd.

� Langs diverse wegen worden additionele middelen geworven.
Daarbij gaat het zowel om subsidies voor nieuwe of bestaande
activiteiten als om extra inkomsten door een groei van het aan-
tal studenten en promoties, de verbetering van het studiesuc-
ces en een vergroting van het aantal betalende buitenlandse
studenten. Het ontwikkelen van een aantrekkelijk onderwijs-
aanbod is hierbij ondersteunend.

Elk van de drie genoemde groepen van maatregelen dient een bij-
drage van M€  te leveren in de verbetering van de financiële
exploitatie.

De exploitatiebegroting voor  vertoont een positief resultaat
van M€ ,. Om dit blijvend te waarborgen zijn in een aantal een-
heden reorganisaties ingezet. Voor de kosten die daaruit voort-
vloeien zijn ten laste van het resultaat  voorzieningen getrof-
fen ter grootte van M€ ,.

Voor  en de jaren daarna blijft het begrotingsbeeld relatief
gunstig, in vergelijking met de achterliggende jaren. Daarvoor
zijn enerzijds de ingezette maatregelen verantwoordelijk, ander-
zijds profiteert de universiteit in  naar verwachting eenmalig
van het positieve effect van de hogere studenteninstroom van een
zestal jaren geleden, de zogenoemde ‘BaMa bult’.

In de Kadernota - is dit effect in detail uitgewerkt. Daarin
is voor de jaren  en verder een gematigde groei van het markt-
aandeel geprognotiseerd, die door de ingezette batenstrategie
gerealiseerd dient te worden.

In de Kadernota - zijn reserveringen opgenomen voor
de risico’s van de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem
en voor de risico’s die de huidige economische crisis en de daar-
uit voortvloeiende bezuinigingen en lastenverzwarende maatre-
gelen met zich mee brengen.

In totaal is voor de periode - aan risicoreserveringen
circa M€  opgenomen. Het gedeelte daarvan dat niet ingezet
hoeft te worden zal worden gebruikt om het eigen vermogen en
de solvabiliteit te versterken en de kosten van de in  getrof-
fen voorzieningen te compenseren.



Begroting (geconsolideerd)  (in M€)

Baten

Rijksbijdragen 260,5

Collegegelden 28,2

Baten werk in opdracht van derden 60,2

Overige baten 34,8

Totaal baten 383,7

Lasten

Personeelslasten 247,0

Afschrijvingen 23,3

Huisvestingslasten 29,8

Overige lasten 79,9

Totaal lasten 380,0

Saldo Baten en Lasten 3,7

Financiële baten en lasten -2,3

Netto resultaat 1,4

Bijzondere verantwoording

Op grond van de zogenaamde helderheidsnotities dient in het
jaarverslag op een aantal specifieke punten informatie te worden
verstrekt. Hierna wordt ingegaan op: de aanwending van de Rijks-
bijdrage voor private activiteiten, uitwisselingsovereenkomsten
en uitbesteding van onderwijs aan private organisaties en andere
instellingen. Tevens is in deze paragraaf de verantwoording van
de door OCW verstrekte huisvestingssubsidie opgenomen.

Een belangrijk deel van de private activiteiten van de universiteit
loopt via de verbonden partijen, in het bijzonder Libertatis Ergo
Holding BV (LEH) en Leiden University International Office
Finance BV (LIOF). Deze onderbrenging bevordert de trans-
parantie van geldstromen. Bepaalde vormen van contractonder-
wijs en contractonderzoek lopen wel via de faculteiten en insti-
tuten, waarbij de projectadministratie overzicht biedt. Er is een
interne instructie over de wijze van omgaan met private en
publieke middelen. Verder is sprake van aanwending van de
Rijksbijdrage voor private activiteiten, maar uitsluitend binnen
de grenzen van de richtlijn. Het gaat hierbij om activiteiten die in
lijn zijn met de kerntaken van de universiteit en waarvoor de
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Rijksbijdrage is bedoeld. Introductie van de methodiek van inte-
grale kostencalculatie zal de transparantie verder vergroten.

Informatie over uitwisselingsovereenkomsten is in dit jaarverslag
te vinden.

De universiteit biedt in samenwerking met de TU Delft haar stu-
denten enkele gemeenschappelijke opleidingen aan (waarover
eveneens in dit jaarverslag informatie is opgenomen). Uitbeste-
ding van in het CROHO geregistreerde opleidingen aan private
organisaties heeft zich niet voorgedaan.

Bij brief d.d.  juli  is door het Ministerie van OCW M€ 

aan subsidie toegekend in verband met noodzakelijke investerin-
gen in de huisvesting, vanuit de ‘overweging dat universiteiten
recht dienen te doen aan de eisen die vanuit de diverse overheids-
vergunningen worden gesteld, zoals gebruiksvergunning, bouw-
vergunning, milieuvergunning, arbowet en warenwet’. Naast de
jaarlijkse verantwoording in de respectievelijke jaarrekeningen
dient in het jaarverslag  de eindverantwoording opgenomen
te worden, waarin het totaal aan toegekende middelen wordt
gerelateerd aan de aanvankelijk genoemde en eventueel later
noodzakelijk geachte investeringen.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de exploi-
tatiekosten respectievelijk investeringsprojecten die gedurende
de subsidieperiode ten laste gebracht zijn van deze doelsubsidie.
Van het totaal van M€  is M€ , rechtstreeks verwekt in de
lasten, M€ , is besteed aan investeringsprojecten. De middelen
zijn besteed aan maatregelen op het gebied van veiligheid, arbo
en milieu (RI&E, NEN, legionella, asbestsaneringen). De uitga-
ven in de exploitatiemaatregelen betreffen een veelheid aan klei-
nere en grotere opdrachten/projecten die alle direct gerelateerd
zijn aan veiligheid, arbo en milieu.

In  zijn hiermee vooral uitgaven bekostigd ten behoeve van
asbestsaneringen en maatregelen tengevolge van de eisen in het
kader van gebruiksvergunningen. Van de in het overzicht ver-
melde projecten is in alle gevallen de aanleiding terug te vinden
in de beoogde doelstellingen van de doelsubsidie, zoals in de
kolom ‘aanleiding’ is aangegeven. In geval van het project reno-
vatie Academiegebouw is een aandeel van (ca) % van de reno-
vatiekosten t.l.v. de doelsubsidie gebracht, in verband met de aan-
gescherpte eisen die vanuit de bouw- en gebruiksvergunning
werden gesteld.



Tenslotte dient vermeld te worden dat de kosten die gedurende
de subsidieperiode ten laste van de doelsubsidie zijn verant-
woord, slechts een gedeelte omvatten van de totale kosten die de
Universiteit Leiden in genoemde periode heeft besteed aan de op
de subsidie betrekking hebbende aandachtsgebieden. Bij wijze
van voorbeeld kan hier worden vermeld dat alleen al in  in
totaal voor ruim M€ , aan asbestsaneringen en ca k€  aan
maatregelen t.b.v. gebruiksvergunningen is uitgegeven. Hiervan
is (slechts) M€ , bekostigd uit de doelsubsidie. Daarnaast is en
wordt nog uitvoering gegeven aan een scala aan investeringspro-
jecten, welke wel hun oorsprong vinden in de genoemde aan-
dachtsgebieden, maar niet ten laste van de doelsubsidie zijn c.q.
kunnen worden gebracht.

Financiële bedrijfsvoering

In de reguliere planning & controlcyclus is bij het vaststellen van
de financiële kaders een belangrijke wijziging aangebracht; begin
 is het nieuwe Allocatiemodel Eerste Geldstroom (AEG)
geïntroduceerd en voor de eerste keer gebruikt bij de vaststelling
van de financiële kaders voor . In de loop van  is gewerkt
aan een belangrijke aanpassing van het model, zodat met ingang
van  studiepunten (ECTS) gebruikt kunnen worden voor de
berekeningen. Eind  zijn de uitgangspunten voor release 
van AEG vastgesteld door het College.

Voor de bekostiging van de faculteit Geneeskunde, waarvan de
activiteiten integraal zijn ondergebracht bij het LUMC, is in 
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Exploitatiekosten 

Besteed aan Aanleiding (k€)

Exploitatiemaatregelen Arbo, veiligheid, legionella, asbest 5.219

Renovatie KOG: sprinklerinstallatie Brandveiligheid 587

Snellius: Gevelbeplating Veiligheid/asbest 267

Snellius: Veiligheidsvoorzieningen dak Veiligheid 26

Lipsius: Brandcompartimentering Brandveiligheid/gebruiksvergunning 225

Lipsius: upgrading installaties Brandveiligheid/binnenklimaat (RI&E/Arbo) 238

Lipsius: Veiligheidsvoorzieningen daken Veiligheid 10

Kantoor Hortus: diverse aanpassingen Asbest en brandveiligheid 3

Pieter de la Court: Verbouwing restaurant Warenwet 988

Pieter de la Court: upgrading installaties Brandveiligheid/binnenklimaat (RI&E/Arbo) 468

Algemeen: Personen-zoek-installatie Veiligheid 489

PJ Veth: Nieuw ketelhuis Eisen gebruiksvergunning en milieu 385

UB: sprinklerinstallatie Brandveiligheid 1.157

UB: aanpassen verlichting/ Arbo 226

Pieter de la Court: Gevelwasinstallatie Arbo 306

Infrastructuur Gorlaeuscomplex Brandveiligheid 127

Renovatie Academiegebouw: aandeel 5% Eisen bouw- en gebruiksvergunning 329

Subtotaal investeringen 5.831

Totaal doelsubsidie 11.050



overleg gevoerd met het LUMC over een bekostigingsovereen-
komst voor de periode -.

In  is het integrale kostprijsmodel verder ontwikkeld. De
integrale kostprijs moet onder andere worden gebruikt voor het
indienen van subsidieaanvragen binnen het zevende kaderpro-
gramma van de EU. In het kader van een doelmatige bedrijfsvoe-
ring zal de integrale kostprijs een plaats vinden in de calculatie
van al het werk dat voor derden wordt verricht.

In  is verder gewerkt aan de vorming van een Financieel Sha-
red Service Centre (FSSC). In maart  gaat FSSC daadwerke-
lijk van start. Met het FSSC wordt een verhoging van kwaliteit en
doelmatigheid van de nu gedecentraliseerde financiële admi-
nistraties beoogd, door introductie van standaardwerkwijzen en
onderlinge vervangbaarheid.

De invoering van het FSSC wordt aangegrepen om een aantal
processen te automatiseren. Zo is in  een proef uitgevoerd
met de introductie van digitale factuurverwerking, waarbij fac-
turen centraal worden geregistreerd en digitaal ter accordering
aan budgethouders worden voorgelegd. Eenzelfde automatise-
ring zal plaatsvinden voor reisdeclaraties.

De inkoopfunctie bij het Universitair Facilitair Bedrijf is volledig
operationeel. Europese aanbestedingen vinden planmatig plaats.
Zo is in  een aanbesteding voor de accountantscontrole uit-
gevoerd, waarin na een zorgvuldige selectie KPMG accountants
opnieuw is benoemd tot accountant van de universiteit voor een
periode van drie jaar.
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Deel II
Jaarrekening 
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.. M€ .. M€1)

Vaste activa

Materiële vaste activa 217,3 184,5

Financiële vaste activa 6,2 6,0

223,5 190,5

Vlottende activa

Voorraden 1,1 1,1

Vorderingen 53,3 47,5

Effecten 13,5 15,5

Liquide middelen 21,7 34,0

89,6 98,1

Totaal 313,1 288,6

Groepsvermogen

Eigen vermogen 80,5 96,2

Minderheidsbelang derden 0,2 0,2

80,7 96,4

Voorzieningen 32,2 26,8

Langlopende schulden 42,0 38,1

Kortlopende schulden 158,2 127,3

Totaal 313,1 288,6
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Jaarrekening (geconsolideerd)

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)

1) In verband met een doorgevoerde stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Zie voor een toelichting op de stelselwijziging de paragraaf grondslagen.



Geconsolideerde staat van baten en lasten

 M€ Begroting  2) M€  3)M€

Baten

Rijksbijdragen 255,2 255,0 239,8

Collegegelden 28,0 26,1 26,7

Baten werk in opdracht van derden 119,5 58,7 112,7

Overige baten 33,6 27,7 34,1

Totaal baten 436,3 367,5 413,3

Lasten

Personeelslasten 289,3 250,4 270,1

Afschrijvingen 27,6 22,4 23,8

Huisvestingslasten 34,8 26,5 32,5

Overige lasten 95,4 75,9 97,9

Totaal lasten 447,1 375,2 424,3

Saldo baten en lasten -10,8 -7,7 -11,0

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

Resultaat -12,9 -8,8 -9,8

Aandeel derden in resultaat - 2,8 – -1,6

Nettoresultaat -15,7 -8,8 -11,4
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2) De begroting  is gebaseerd op de door het College van Bestuur vastgestelde begroting . De cijfers zijn aangepast in verband met een doorgevoerde stelselwijzi-

ging. In de begroting is echter geen rekening gehouden met de baten werken voor derden van het LUMC en de daaraan verbonden lasten, omdat geen afspraken zijn

gemaakt met het LUMC over de aanlevering van de begroting. De begrotingscijfers zijn daardoor niet goed vergelijkbaar met de realisatie . 
3) In verband met een doorgevoerde stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Zie voor een toelichting op de stelselwijziging de paragraaf grondslagen.



Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 M€  M€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat -15,7 -11,4

Gecorrigeerd voor:

� Afschrijvingen (excl. LUMC) 24,3 20,9

� Mutatie voorzieningen 5,4 -4,4

29,7 16,5

Veranderingen in vlottende middelen

� Voorraden -0,1

� Vorderingen -5,8 1,2

� Effecten 2,0

� Kortlopende schulden 30,9 7,3

27,1 8,4

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 41,1 13,5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -66,8 -27,7

Desinvesteringen materiële vaste activa 9,7 0,0

(Des)investeringen financiële vaste activa -0,2 0,6

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -57,3 -27,1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden 3,9 36,9

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3,9 36,9

Mutatie liquide middelen -12,3 23,3

Beginstand 34,0 10,7

Mutatie -12,3 23,3

Eindstand liquide middelen 21,7 34,0
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen
De Universiteit Leiden bezit rechtspersoonlijkheid op grond van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW), artikel 1.8 b. In de WHW is aangegeven dat de univer-
siteit jaarlijks een jaarverslag dient op te stellen, waarvoor de
Minister van OCW richtlijnen kan geven. Deze richtlijnen zijn
opgenomen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van 
december . In deze regeling is vastgelegd dat een instelling
als bedoeld in artikel . van de Wet op het Hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek de jaarverslaggeving dient in te rich-
ten overeenkomstig Titel  Boek  van het Burgerlijk Wetboek en
de in de regeling aangegeven afwijkende bepalingen. In het bij-
zonder wordt verwezen naar de richtlijnen ,  en  van
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stelselwijziging
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is voor het eerst van toe-
passing op het boekjaar . De toepassing van de nieuwe rege-
ling brengt een stelselwijziging met zich mee, die verschillende
effecten heeft op de beginbalans  en de vergelijkende cijfers
. Deze effecten zijn verwerkt in de cijfers die in deze jaarre-
kening zijn gepresenteerd. In onderstaande tabel worden de
gevolgen van de stelselwijziging voor de activa, het eigen en
vreemd vermogen per  januari , alsmede de baten en lasten

van de vergelijkende cijfers , zichtbaar gemaakt. De invloed
op het resultaat  is beperkt.

Toelichting

1. Consolidatiekring (Boerhaave)
Met ingang van  is de Stichting Universitaire Woonwijk
‘Boerhaave’ niet meer opgenomen in de consolidatiekring. Op
grond van de relatie met deze Stichting is besloten gebruik te
maken van de mogelijkheid consolidatie achterwege te laten
omdat de betekenis van de stichting te verwaarlozen is (zie toe-
lichting bij consolidatiegrondslagen). De bezittingen, schul-
den en eigen vermogen maken derhalve geen deel meer uit van
de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit. Het eigen
vermogen begin  neemt hierdoor af met M€ ,.

2. Waardering vastgoed
Voor de waardering van de gebouwen is voor de investeringen
vanaf  de componentenmethode toegepast. De nieuwe
richtlijnen schrijven voor dat voor de waardering van alle
gebouwen één methode wordt toegepast. Gekozen is voor het
toepassen van de componentenmethode; de waardering van
de investeringen in gebouwen vóór  is derhalve aange-
past. Het eigen vermogen begin  neemt hierdoor af met
M€ , (betreft vastgoed van de Universiteit Leiden en ULH
B.V.).
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Activa Groepsvermogen Vreemd vermogen Baten Lasten

Jaarrekening  (in M€) 294,4 120,1 174,3 420,8 433,9

1. Consolidatiekring (Boerhaave) -6,4 -5,8 -0,6 -1,2 -0,9

2. Waardering vastgoed -19,2 -19,2 -1,3

3. Waardering effecten 1,3 1,3

4. Baten en lasten LUMC 57,8 56,1

5. Inkomensoverdrachten (LUMC, ASC) -64,3 -64,3

6. Onderhanden werk 16,0 16,0

7. Overige aanpassingen 2,5 2,5 0,2 0,8

Totaal aanpassingen -5,8 -23,7 17,9 -7,5 -9,6

Cijfers  in jaarrekening  288,6 96,4 192,2 413,3 424,3



3. Waardering effecten
Tot en met was het gebruikelijk de effectenportefeuille te
waarderen tegen de aanschafwaarde, dan wel de beurskoers
indien deze lager was. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving
schrijven voor dat effecten waarvoor een koers beschikbaar is,
ultimo het verslagjaar worden gewaardeerd tegen de markt-
waarde. Het eigen vermogen begin  neemt hierdoor toe
met M€ ,.

4. Baten en lasten LUMC
De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de Faculteit
Geneeskunde zijn ondergebracht bij het LUMC. Het LUMC
ontvangt daarvoor jaarlijks een bijdrage uit de universitaire
middelen. Tot en met werd deze bijdrage verantwoord als
een inkomensoverdracht. Volgens de nieuwe richtlijnen die-
nen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksacti-
viteiten van het LUMC te worden opgenomen in de staat van
baten en lasten van de Universiteit Leiden. Het LUMC ver-
strekt daartoe een opgave waarin is aangegeven welke lasten
zijn verbonden aan de bijdrage van de universiteit. Daarnaast
wordt een opgave verstrekt van de baten werken voor derden
en de daaraan verbonden lasten. De lasten worden toegere-
kend op basis van het aandeel van de onderwijs- en onder-
zoeksactiviteiten in de totale baten. In de overeenkomst tus-
sen LUMC en de universiteit is afgesproken dat een verschil
tussen de baten en de lasten voor rekening komt van het
LUMC. Dit verschil wordt verantwoord als ‘resultaat derden’
en heeft derhalve geen invloed op het nettoresultaat dat gepre-
senteerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening.

5. Inkomensoverdrachten (LUMC, ASC)
De subsidie die de universiteit ontvangt voor de academische
werkplaatsfunctie bij het academisch ziekenhuis moet onver-
wijld worden doorbetaald aan het academisch ziekenhuis. In
de richtlijnen is daarom voorgeschreven dat deze subsidie in
mindering moet worden gebracht op de rijksbijdrage OCW.
De baten worden daarom met dit bedrag verlaagd; daar staat
tegenover dat aan de lastenkant de inkomensoverdracht
waarin de betaling aan het academisch ziekenhuis tot uitdruk-
king werd gebracht, komt te vervallen. De bijdrage voor het
Afrika Studie Centrum (ASC) wordt op grond van de nieuwe
richtlijnen met ingang van  op dezelfde wijze verwerkt.

6. Onderhanden werk
Het onderhanden werk dient volgens de richtlijnen in de
balans te worden gesplitst in ‘vooruit ontvangen termijnen’ en
‘vooruitbetaalde kosten’. Deze splitsing leidt tot een toename
van de vlottende activa en de kortlopende schulden.

7. Overige aanpassingen
In relatie tot de stelselwijziging is een aantal geringere aanpas-
singen doorgevoerd, zoals onder meer het gelijktrekken van
de waardering van de erfpacht van in vroegere jaren uitgege-
ven percelen. 

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens
van de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin
de universiteit een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoe-
fend. Op deze gronden zijn, naast de universiteit zelf, de volgende
rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening:
� Universiteit Leiden Holding B.V. (de gebouwen van ULH B.V.
zijn eind  overgedragen aan de universiteit. In de loop van
 zal de B.V. worden opgeheven).

� Libertatis Ergo Holding B.V. (en de daaraan verbonden deel-
nemingen).

� Leiden International Office Finance B.V.
� Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden; hiertoe behoren

 stichtingen.

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

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waar de gezamenlijke
betekenis van te verwaarlozen is 4), blijft achterwege. In het over-
zicht ‘Verbonden Partijen’ is een overzicht opgenomen van par-
tijen waarvan verbondenheid is vastgesteld.
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4) Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan % van het geconsolideerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen in

het overzicht verbonden partijen (zie de Overige gegevens).



De activiteiten van de Faculteit Geneeskunde zijn ondergebracht
in het LUMC. Het LUMC ontvangt voor de onderwijs- en onder-
zoeksactiviteiten een jaarlijkse bijdrage. In de geconsolideerde
jaarrekening zijn conform RJ . de baten en lasten van de
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het LUMC verwerkt.

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

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-
schijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw baar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
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 vast-
gesteld.

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

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

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerap-
porteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerke lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt her-
zien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevol-
gen heeft.

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

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

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

Afgeleide financiële instrumenten
Universiteit Leiden maakt gebruik van een forward starting ren-
teswap ten aanzien van de kredietfaciliteit. Hiermee wordt het
risico van rentewijzigingen van een variabel rentende lening afge-
dekt door middel van een renteswap die de rente vastzet. Deze
renteswap wordt gewaardeerd op basis van ‘kostprijs hedge
accounting’. Bij de toepassing van ‘kostprijs hedge accounting’ is
het uitgangspunt dat de renteswap wordt gewaardeerd tegen
kostprijs. De kostprijs van de renteswap is nihil.

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

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

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. Met ingang van  wordt rente
toegerekend aan de vastgoedprojecten in uitvoering.

Investeringssubsidies worden als schuld gepresenteerd onder
vooruitontvangen investeringssubsidies. Vrijval ten gunste van de
exploitatie vindt plaats tegenover de afschrijvingen die het gevolg
zijn van de betreffende investeringen. 

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

Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven voor gebieds-
ontwikkeling geactiveerd onder de post Vastgoedontwikkeling.
Het betreft hier ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de uitgifte
van gronden in erfpacht of de verkoop van de betreffende gron-
den. Indien sprake is van uitgifte van de gronden in erfpacht dan
worden de geactiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven over
dezelfde termijn als de duur van de erfpachtovereenkomst. De
geactiveerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe kosten
van de ontwikkeling, de toeslagen voor indirecte ontwikkelings-
kosten en de aan derden betaalde rente gedurende de periode van
ontwikkeling.

Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvings-
percentages:

Soort Actief Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen

� algemeen 0%

� uitgaven aanleg sportterreinen 10%

� Overige terreinvoorzieningen 3,33%

Gebouwen

� Casco 1,67%

� Afbouw 3,33%

� Inbouwpakket 6,67%

� Technische installaties 6,67%

Vastgoedontwikkeling Naar rato van de duur van de erfpacht-

overeenkomst.

Investeringen in huurpanden 10%, bij kortere huurtermijn dan  jaar 

naar rato van het aantal huurjaren.

Groot onderhoud Bij groot onderhoud vindt activering 

plaats vanaf k€ .

Inventaris en apparatuur Activering vindt plaats vanaf k€ ,

Inventaris 10%

Wetenschappelijke apparatuur 20%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%

Computer hardware 33,3%

Software 33,3%

Concerninformatiesystemen 14,2%

Boeken en Collecties Aanschaffingen van boeken en collecties 

worden rechtstreeks ten laste van de

exploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto -
vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde
worden de waarderings grond slagen van de universiteit gehan-
teerd. Deelnemingen met een negatieve netto vermogens waarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant
staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een
voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste
van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het
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overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de
door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte
betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deel neming.

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

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaal-
baar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de peri-
ode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve ren-
tevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of
verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.

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

Vorderingen
Zie ook de toelichting onder financiële instrumenten.

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

Effecten
Zie de toelichting bij financiële instrumenten.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de
bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschik-
king staan van het College van Bestuur of faculteitsbesturen.
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisa-
tie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de

beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht,
dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Binnen het
eigen vermogen is een onderscheid aangebracht tussen publieke
en private middelen.

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

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

� waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden
gemaakt; en

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

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

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen
tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn
opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de con-
tante waarde is er van uitgegaan dat het renteniveau ultimo ,
waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan, gelijk
is aan de te verwachten indexering de komende jaren.

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

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

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

Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling
getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de
RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boek-
jaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De
risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrende-
ment op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekom-
stige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioen-
fonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans
opgenomen voorziening.

Grondslagen van Baten en Lasten

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

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

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden
(contractonderwijs, contractonderzoek 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.
Een eventueel positief resultaat wordt genomen na voltooiing van
de gehele transactie. Voor een eventueel verwacht negatief resul-
taat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als
voorziening verlieslatende contracten.

Grondslagen voor het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode. Kasstromen in buiten landse valuta’s zijn herleid naar
euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omreke -
nings koersen voor de betreffende periodes.
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Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In  is voor een bedrag van M€ , (M€ , plus M€ ,)
geïnvesteerd in gebouwen. De renovatie van het Academiege-
bouw (M€ ,) en de verbouwing van het Sylvius (M€ ) nemen
daarvan een belangrijk deel voor hun rekening. Aan bouwrente
is een bedrag van M€ , geactiveerd. 

Inventaris en apparatuur
In  is voor M€ , geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
De reguliere afschrijvingen op inventaris en apparatuur bedroe-
gen in  M€ ,. Inclusief de afschrijving bij het LUMC
bedraagt de afschrijving M€ ,. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Gebouwen Inventaris Gebouwen Vastgoed- Totaal
en terreinen en apparatuur in uitvoering ontwikkeling M€

M€ M€ M€ M€

Stand per  januari 

Aanschafprijs t/m  444,2 68,6 17,3 5,6 535,7

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 306,2 45,0 – – 351,2

Boekwaarde 138,0 23,6 17,3 5,6 184,5

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 30,0 19,0 15,8 2,0 66,8

Desinvesteringen 5,4 4,3 – – 9,7

Afschrijvingen (exclusief LUMC) 11,1 13,1 – 0,1 24,3

Saldo 13,5 1,6 15,8 1,9 32,8

Stand per  december 

Aanschafprijs t/m  468,8 83,3 33,1 7,6 592,8

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 317,3 58,1 – 0,1 375,5

Boekwaarde 151,5 25,2 33,1 7,5 217,3

Vastgoedontwikkeling
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe voor M€ , geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedu-
rende de looptijd afgeschreven. In  is een aantal percelen in
erfpacht uitgegeven. De ontvangsten zijn verantwoord onder de
langlopende schulden en vallen eveneens gedurende de looptijd
van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.

Materiële vaste activa
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Financiële vaste activa

Minderheids- Vorderingen op Overige Totaal
deelnemingen verbonden partijen vorderingen M€

M€ M€ M€

Stand per  januari  0,6 0,8 4,6 6,0

Bij: Investeringen en verstrekte leningen 0,3 – – 0,3

Af: Desinvesteringen en afgeloste leningen – 0,1 0,1 0,2

Bij: Resultaat deelnemingen 0,1 – – 0,1

Stand per  december  1,0 0,7 4,5 6,2

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

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

Voorraden

.. M€ .. M€

Gebruiksgoederen 1,1 1,1

Totaal 1,1 1,1

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

magazijn zijn opgenomen. Deze voorraden zijn min of meer con-
stant.



Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€ , (: M€
,). De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een toe-
name van de debiteuren in verband met ingediende einddeclara-
ties bij verschillende subsidiegevers.

De vordering op OCW omvat een kaskorting (M€ ,) en de nog
door OCW over te maken bijdrage  van M€ , voor het
ISIM.

De post vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op kosten
gemaakt voor projecten in uitvoering, welke nog niet in rekening
zijn gebracht bij de opdracht- of subsidiegever.
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Vorderingen

.. M€ .. M€

Debiteuren 17,2 16,2

OCW 0,9 -

Studenten/deelnemers/cursisten 12,1 11,5

Overige overheden

� Personeel – 0,3

� Overige 1,3 1,0

1,3 1,3

Overige vorderingen

� Vooruitbetaalde kosten 15,0 16,0

� Verstrekte voorschotten 1,3 1,3

� Overige 0,1 –

16,4 17,3

Overlopende activa 6,4 5,1

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 1,0 3,9

Totaal 53,3 47,5

De voorzieningen wegens oninbaarheid nemen af met M€ ,;
dit bedrag was opgenomen onder de debiteuren als vordering op
de belastingdienst vanwege een ingediend verzoek om teruggave
van omzetbelasting over de periode - en tegelijkertijd
voorzien. In  is het verzoek door de belastingdienst afgewe-
zen en is besloten deze vordering en de voorziening te laten ver-
vallen.

De vordering op OCW vanwege de kaskorting is langlopend, de
rest van de kortlopende vorderingen heeft een looptijd korter dan
één jaar. 
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Effecten

Obligaties M€ Aandelen M€ Totaal M€

Stand per  januari  8,6 6,9 15,5

Aankopen 3,4 4,1 7,5

Verkopen -3,4 -3,4 -6,8

Koersverschillen – -2,7 -2,7

Stand per  december  8,6 4,9 13,5

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

en aandelen is met name door de gedaalde aandelenkoersen in
 met M€  afgenomen tot M€ ,.

De liquide middelen van de universiteit bedragen ultimo 

M€ ,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit. Van
dit bedrag wordt M€ , aan liquide middelen aangehouden
door de verbonden partijen LEH BV (M€ ,) en LIOF (M€
,). De daling met M€ , is voornamelijk het gevolg van de
investeringen het afgelopen jaar in gebouwen en vastgoedontwik-
keling.

De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaci-
liteit van M€ . Een deel van deze kredietfaciliteit is in de vorm
van een langlopende lening van M€  opgenomen (zie langlo-
pende schulden). Ultimo  is een bedrag van M€ , opge-
nomen van de resterende ruimte van M€  van deze kredietfa-
ciliteit bij de BNG (opgenomen onder de kortlopende schulden).

Liquide middelen

.. M€ .. M€

Kasmiddelen 0,1 0,2

Banken 18,9 15,2

Deposito’s 2,7 18,6

Totaal 21,7 34,0



Het groepsvermogen neemt door het negatieve resultaat van 
M€ , af tot een bedrag van M€ ,.

Het groepsvermogen vermogen is opgebouwd uit:
� De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV, LIOF BV
en de faculteitsbesturen zijn begrepen. De algemene reserve is
in  door het negatieve resultaat en de bestemming daar-
van met M€ , afgenomen naar M€ ,.

� Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Ver-
nieuwingsfonds, die niet besteed zijn. Deze middelen zullen
door de betreffende eenheden de komende jaren worden inge-
zet. Deze bestemmingsreserve bestaat uit publieke middelen.
Deze reserve neemt met M€ , af tot M€ ,.
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Groepsvermogen

Saldo Stelsel- Saldo Bestemming Overige Saldo
.. wijziging .. Expl.saldo mutaties ..
M€ M€ M€ M€ M€ M€

Eigen vermogen

Algemene reserve 98,8 -25,0 73,8 -12,8 61,0

Bestemmingsreserve (publiek)

� Vernieuwingsfonds 5,9 5,9 -0,2 5,7

Bestemmingsfonds (privaat)

� Beheerstichting 15,2 1,3 16,5 -2,7 13,8

Minderheidsbelang derden 0,2 0,2 0,2

Totaal 120,1 -23,7 96,4 -15,7 80,7

� Een bestemmingsfonds waarin het eigen vermogen van de
Beheerstichting is opgenomen. Gezien de herkomst (deze
middelen zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden
deze middelen als privaat vermogen gepresenteerd. Aan het
bestemmingsfonds wordt M€ , onttrokken, waardoor
ultimo  het bestemmingsfonds een bedrag van M€ ,

omvat. 
� Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden ver-
kocht belang van % in een deelneming van LEH wordt weer-
gegeven (M€ ,).



Voorzieningen

Mutaties  Verdeling saldi op ..

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
.. M€ M€ M€ .. <  jaar >  jaar
M€ M€ M€ M€

Personeelsvoorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen 5,9 2,0 3,0 4,9 1,2 3,7

Voorziening Pemba 0,9 0,4 0,4 0,9 0,1 0,8

Jubileumgratificaties 0,9 0,9 0,1 0,8

Afkoopsommen RGUS 3,0 0,7 2,3 0,7 1,6

Herstructurering best.bureau 0,4 0,4

Reorganisatie FWN 1,4 0,8 0,6 0,6

Reorganisatie IBL 5,8 5,8 1,2 4,6

Reorganisatie CML 1,5 1,5 0,3 1,2

Reorganisatie Letteren 4,7 4,7 0,9 3,8

Reorganisatie Kunsten 0,5 0,5 0,1 0,4

Reorganisatie UB 1,9 0,1 0,9 1,1 0,6 0,5

Uitstroombeleid FdL 1,4 0,4 1,0 0,4 0,6

Personele voorziening UFB 0,6 0,4 0,2 0,2

Totaal 16,4 15,0 6,6 0,4 24,4 6,4 18,0

Overige voorzieningen

Verlieslatende contracten 1,7 0,1 0,8 1,0 0,2 0,8

Schade Academiegebouw 0,7 0,7

Asbestverwijdering 2,5 2,6 3,3 1,8 1,0 0,8

Samenwerkingsverbanden 3,2 0,1 3,1 0,1 3,0

Studentenhuisvesting 0,4 0,2 0,2

Garantiestelling DUWO 1,9 1,9 1,9

Totaal 10,4 2,7 4,3 1,0 7,8 1,3 6,5

Totaal 26,8 17,7 10,9 1,4 32,2 7,7 24,5
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De voorzieningen zijn toegenomen tot een bedrag van M€ ,.
Met name de benodigde dotaties aan verschillende voorzienin-
gen voor nieuwe reorganisaties veroorzaken deze stijging. In
totaal is hier M€ , voor gedoteerd. Hierna worden de voorzie-
ningen afzonderlijk toegelicht.



Personele voorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtin-
gen voor de in de komende jaren door de universiteit te betalen
wachtgelden. Van de door de uitvoeringsinstellingen berekende
maximale verplichting bij het totale bestand aan bestaande deel-
nemers aan de wachtgeldregeling, is geschat welk percentage
daadwerkelijk zal worden uitbetaald. Deze schattingswijziging
leidt tot een lagere dotatie (M€ ,) dan bij de oude berekening,
waarbij werd uitgegaan van de maximale verplichting.

Voorziening Pemba (eigenrisicodragerschap WAO)
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste
vier jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In  is 
M€ , aan de voorziening gedoteerd. De uitkeringen bedroegen
in deze periode M€ ,.

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

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

Herstructurering Bestuursbureau
De voorziening herstructurering werd gecreëerd voor kosten
voortvloeiend uit de reorganisatie van het Bestuursbureau, als
onderdeel van het project Verlaging Kosten Infrastructuur. De
reorganisatie is in  afgerond, waarbij is gebleken dat een
beroep op de voorziening niet nodig is. De voorziening kan
daarom vervallen, waarbij het saldo van M€ , vrijvalt ten gun-
ste van het resultaat.
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Reorganisatie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
De voorziening is getroffen in verband met in  en  door-
gevoerde reorganisaties. De voorziening wordt ingezet voor de
dekking van de kosten wegens afkoopsommen in verband met
pensioenbreuk, kosten wegens de aanvulling FPU en salarisbeta-
lingen.

Reorganisatie IBL
In  heeft de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
besloten een reorganisatie door te voeren bij het Institute of Bio-
logy Leiden (IBL). De reorganisatie heeft als doel de kosten in
overeenstemming te brengen met de door het instituut gegene-
reerde inkomsten uit de e en e/e geldstroom. Voor de beoogde
uitstroom van medewerkers is deze voorziening getroffen.

Reorganisatie CML
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden wordt per 
januari ingebed als instituut in de Faculteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen. De reorganisatie heeft als doel het instituut als
een financieel gezond onderdeel van de faculteit in te bedden.
Voor de beoogde uitstroom van medewerkers is deze voorziening
getroffen.

Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Letteren
Reorganisatie van de faculteit is noodzakelijk vanwege de afname
van de beschikbare middelen, onder meer door de aanpassing in
de middelen die door het CvB ter beschikking worden gesteld.
Door de afnemende studentenaantallen en een aanpassing van de
zogenaamde ‘nullast’ was een herstructurering noodzakelijk. In
de loop van  is de Faculteit der Letteren opgegaan in de
nieuwe Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW). De beoogde
uitstroom zal in  en  zijn beslag krijgen.

Reorganisatie Faculteit der Kunsten
De positie van de Faculteit der Kunsten wordt gewijzigd. De facul-
teit wordt opgeheven en taken op het gebied der Kunsten worden
ondergebracht in een instituut binnen de Faculteit der Geestes-
wetenschappen. Hierbij wordt de inhoudelijke taakstelling van
het instituut beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reor-
ganisatie is om de taken van de nieuwe organisatie in te vullen en
de financiering in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
taakstelling.



Reorganisatie UB
In  is een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteits-
bibliotheek is omgevormd van een intern naar een extern gerichte
dienst, die relevante diensten levert ter ondersteuning van onder-
wijs en onderzoek. De organisatie van de UB diende optimaal
geschikt gemaakt te worden om haar faciliterende rol adequaat te
kunnen vervullen. Een aanvullende dotatie van M€ , bleek
nodig ultimo .

Uitstroombeleid Faculteit der letteren
In  is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Lette-
ren, waarbij met gebruikmaking van de bestaande uitstroomre-
geling de formatie werd teruggebracht naar een gewenst niveau.
In  is M€ , aan de voorziening onttrokken voor het
afkopen van pensioenverplichtingen en het uitkeren van aanvul-
lingen.

Personele voorziening UFB
Binnen het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) wordt een oplos-
sing gezocht voor een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering.
Een onderdeel hiervan betreft het zoeken naar oplossingen voor
ziekteverzuim en productiviteit. Voor de kosten van het flanke-
rend beleid is een voorziening gevormd. In  is een bedrag van
M€ , aan de voorziening onttrokken.

Overige voorzieningen

Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking van verliezen op
lopende e en e geldstroom projecten waarvan duidelijk is dat
sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. Een deel van de voor-
ziening was bedoeld voor mogelijke verliezen op projecten gefi-
nancierd door de EU. Op grond van de ervaringen van de afge-
lopen jaren is besloten dit deel van de voorziening te laten
vrijvallen (M€ ,).

Schade Academiegebouw
In  is een begin gemaakt met het herstel van de schade aan-
bracht door de bonte knaagkever. Het herstel van de schade wordt
gecombineerd met een uitgebreide renovatie. In  is de schade
volledig hersteld en is derhalve de voorziening per jaareinde nihil.
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Asbestverwijdering
Deze voorziening is getroffen om de in universitaire gebouwen
aangetroffen asbest te verwijderen. In  zijn saneringen uitge-
voerd in het Sylvius en Gorlaeus. In de loop van  bleek dat
de met deze saneringen gemoeide kosten de oorspronkelijke
ramingen overschreden; bovendien bleek het nodig op meer
plekken asbest te saneren. Daarom is in  een bedrag van 
M€ , gedoteerd aan de voorziening.

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

Studentenhuisvesting
De Universiteit Leiden heeft zich in het verleden garant gesteld
voor de kosten die voortkomen uit de leegstand van beschikbaar
gestelde studentenwoningen bij de woningcorporaties SLS en
DUWO. De huidige overeenkomst met SLS loopt tot en met het
jaar  en heeft geen claims opgeleverd, waardoor de voorzie-
ning kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

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



Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in  langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van 
M€ . Hiervan is in  M€  opgenomen als vastrentende
lening met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald.

Voor een volgend deel van dit krediet (M€ ) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een forward starting renteswap.
Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober  t/m oktober 

de variabele rente op het krediet tegen een door de universiteit te
betalen vast rentepercentage (,%). De renteswap wordt
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Langlopende schulden

Boekwaarde Mutaties  Boekwaarde Looptijd in Resterende %
.. .. >  jaar >  jaar
M€ Bij M€ Af M€ M€ M€ M€

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

Erfpachten 8,1 3,9 0,2 11,8 0,8 11,0

Afkoopsommen 0,2 0,2 0,2

Totaal 38,1 4,1 0,2 42,0 1,0 41,0

gewaardeerd tegen kostprijs (nihil). De marktwaarde van de swap
bedraagt M€ , negatief ultimo .

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsma-
tige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de univer-
siteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten ken-
nen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit
een bedrag ineens (in  M€ ,). Dit bedrag valt gedurende
de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat 
(M€ , in ).



De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ ,. Van de
eerder genoemde rekening-courant kredietfaciliteit is eind 

M€ , opgevraagd. De rest van de toename wordt grotendeels
veroorzaakt door het hogere openstaande crediteurensaldo 
(M€ ,) en een toename van vooruit ontvangen termijnen voor
contractonderzoek (M€ ,).
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Kortlopende schulden

.. M€ .. M€

� Kredietinstellingen 18,0

� Crediteuren 25,2 17,8

� Loonheffing 7,1 6,2

� Omzetbelasting -0,1 -0,2

� Premies sociale verzekeringen 3,0 2,7

� Belastingen/premies sociale verzekeringen 10,0 8,7

� Schulden terzake van pensioenen 2,7 2,4

� Vooruitontvangen collegegelden 19,2 18,7

� Vooruitontvangen subsidies OCW 2,9 1,5

� Vooruitontvangen investeringssubsidies 5,1 5,4

� Vooruitontvangen termijnen contractonderzoek 38,0 34,0

� Vakantiegeld- en dagen 25,3 28,0

� Overige posten 11,8 10,8

102,3 98,4

Totaal 158,2 127,3

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; ca M€  van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
De vooruitontvangen investeringssubsidies hebben een looptijd
die gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de desbetreffende
activa (gemiddeld  jaar).



Specificatie vooruitontvangen subsidies OCW[  ]
















 












 







 





Toegewezen Ontvangen Besteding Saldo Ontvangen Besteding Besteding Saldo
bedrag tot en met tot en met .. in  in  investerings- ..
M€  M€  M€ M€ M€ subsidies M€

Ruim baan voor talent
BGS/UGE-/ U d.d. .. 0,303 0,303 0,171 0,132 0,132

Nederl. Inst. V. Ac. Studies Damascus
BVH/BHO-/ U d.d. .. 0,898 0,588 0,434 0,154 0,310 0,283 0,181
BVH/BHO-/ M d.d. ..

Nederlands Instituut in Turkije
BVH/BHO-/ U d.d. .. 1,681 1,109 0,833 0,276 0,572 0,601 0,247
BVH/BHO-/ M d.d. ..

Subsidie Huisvestingsgelden 
BVH/BHO-/ M dd .. 11,050 7,350 8,803 -1,453 3,700 0,794 1,453

Sectorplan Letteren
WO/BS// 1,540 1,540 1,296 0,244 0,149 0,095

BAMA Geschiedenis
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,055 0,055 0,055

Vernieuwing promotie trajecten
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,655 0,655 0,052 0,603 0,042 0,561

Islamitische Theologie
BVH/BHO-/ M d.d. .. 2,360 0,944 0,338 0,606 0,472 0,234 0,844

Encompass
BVH/BHO-/ m d.d. .. 1,250 0,750 0,374 0,376 0,500 0,399 0,477

Allochtonen beleid
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,171 0,114 0,157 -0,043 0,057 0,014

Samenwerking Australian University
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,225 0,225 0,225 0,040 0,185

Studenten met functiebeperking
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,908 0,120 0,064 0,056 0,061 0,103 0,014

Uitbreiding Campus Den Haag
BVH/BHO-/ M d.d. .. 0,500 0,500 0,260 0,240 0,240

Academic Freedom
BGS/UBT-/ d.d. .. 0,185 0,185 0,185

Universe Awereness Programma
BVH/BHO-- M d.d. .. 0,375 0,125 0,070 0,055 0,001 0,054

Nationaal Herbarium
BEK/BPR-/ U d.d. .. 1,184 1,184

Cherpa
HO&S/BL/ d.d. .. 0,300 0,052 0,248

Totaal 22,156 14,563 13,092 1,471 7,156 4,268 1,453 2,906



Niet in de balans opgenomen verplichtingen

� De Universiteitsbibliotheek is voor een bedrag van M€ , aan
toekomstige verplichtingen inzake licentieovereenkomsten
aangegaan.

� De I-Groep is toekomstige verplichtingen voor een bedrag van
M€ , aangegaan voor licenties en onderhoudscontracten
voor ‘Voice Over IP’ telefonie.

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

M€ ,.

� De universiteit heeft de energieprijzen voor het komende jaar
() gefixeerd.

� In het kader van de normale bedrijfsvoering heeft de univer-
siteit voorts garanties afgegeven, huur- en leasecontracten als-
mede licentieovereenkomsten gesloten.

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

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

[  ]
















 












 







 







Toelichting op de geconsolideerde staat van baten
en lasten

Vergelijking realisatie met begroting  op
hoofdlijnen
Het netto-resultaat over het verslagjaar bedraagt M€ , nega-
tief, begroot was een bedrag van M€ , negatief. Het begrote
negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat bij het vaststellen
van de middelenverdeling voor  deels volgens de meerjaren-
planning meer aan middelen aan de faculteiten zijn gealloceerd
dan beschikbaar aan algemene middelen (in verband met de
time-lag in de overheidsfinanciering) en deels doordat eerdere
tegenvallers aan de inkomstenkant niet binnen de al zeer krappe
marges van de begroting  konden worden gecompenseerd.

De begroting  is eind  vastgesteld door het College van
Bestuur. De cijferopstelling van de begroting is in verband met
de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving aangepast door
de rubricering van een aantal posten te wijzigen. De belangrijk-
ste wijzigingen houden verband met de financiële relatie met het
LUMC. De bijdrage voor de werkplaatsfunctie bij het academisch
ziekenhuis wordt in mindering gebracht op de rijksbijdrage, de
post ‘inkomensoverdracht’ onder de lasten die daarmee samen-
hing is vervallen. De subsidie aan het LUMC voor de onderwijs-
en onderzoeksactiviteiten wordt niet meer verantwoord onder de
inkomensoverdrachten, maar verdeeld over de personeelslasten,
huisvestingslasten en overige lasten.

In de vastgestelde begroting is geen rekening gehouden met de
baten werken voor derden en de daarmee samenhangende lasten
die behoren bij de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het
LUMC, in de realisatie zijn deze echter wel opgenomen. Bij de
post baten werk in opdracht van derden en bij alle lastenposten
is daardoor de realisatie flink hoger dan de begroting. De ‘baten
werk in opdracht van derden’ en de daaraan verbonden lasten bij
het LUMC bedragen ca M€ .

De afwijking van het begrote resultaat is met name het gevolg van
de diverse dotaties aan reorganisatievoorzieningen. Als gevolg
van de toenemende druk op de beschikbare middelen zijn binnen
verschillende eenheden van de universiteit maatregelen tot her-
structurering genomen. Bij de faculteit Wis- en Natuurkunde
(IBL), bij de faculteit Geesteswetenschappen (voormalig Lette-
ren), het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) en de voor-
malige faculteit der Kunsten zijn reorganisatievoorzieningen
getroffen, in totaal voor een bedrag van M€ ,.
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Daarnaast heeft de daling van de waarde van de aandelenporte-
feuille van de Beheerstichting een negatief effect op het resultaat
voor een bedrag van M€ ,.

De resultaten uit gewone bedrijfsvoering van de meeste facultei-
ten en expertisecentra zijn in grote lijnen overeenkomstig de
begroting . Bij de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en
de meeste expertisecentra was sprake van een aanzienlijk beter
resultaat dan begroot. Bij FSW is de geplande inzet van de finan-
ciële reserves getemporiseerd. Bij de ondersteunende eenheden
zijn de goede resultaten in belangrijke mate het gevolg van de
operatie kostenverlaging infrastructuur. Bij de faculteit Geestes-
wetenschappen en het Centrum voor Milieuwetenschappen was
daarentegen sprake van forse tegenvallers. Zowel via de reorgani-
saties als door versterking van het financieel beheer zijn maatre-
gelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorko-
men.



De rijksbijdrage OCW, na aftrek van de rijksbijdrage voor de
werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis
(LUMC) en het Afrika Studie Centrum (ASC), bedroeg in 

M€ ,. De groei van de Rijksbijdrage met M€ , is vooral te
danken aan de compensatie voor de gestegen lonen en prijzen
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Rijksbijdrage OCW

 M€  M€

Normatieve Rijksbijdrage 316,5 297,8

Geoormerkte OCW subsidies 4,3 5,3

Investeringssubsidies OCW 1,4 1,0

Totaal overige subsidies OCW 5,7 6,3

Rijksbijdrage LUMC 63,9 61,3

Rijksbijdrage ASC 3,1 3,0

Af: inkomensoverdrachten -67,0 -64,3

Totaal 255,2 239,8

(M€ ,). Daarnaast is in  de rijksbijdrage eenmalig met M€
, verhoogd in verband met de gevolgen van de invoering van de
bachelor-masterstructuur en zijn extra middelen ontvangen,
onder meer voor het CWTS (M€ ,).

Collegegelden

 M€  M€

Wettelijk tarief 23,4 22,2

Instellingstarief 4,6 4,5

Totaal 28,0 26,7

De groei van de baten uit collegegelden met M€ , wordt ver-
klaard door een toename van het aantal studenten dat tegen wet-
telijk collegegeld studeert en een lichte stijging van het college-

geld van € . naar € . (M€ ,). De baten uit het instel-
lingstarief zijn vrijwel gelijk gebleven aan die over .
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Baten werk in opdracht derden

 M€  M€

Contractonderwijs

� PAO/Nascholing 5,4 4,6

Contractonderzoek

� Internationale organisaties (EU/ERC) 21,5 13,8

� Nationale overheden 8,5 8,7

� NWO (incl. Zon MW) 45,9 49,5

� KNAW 0,2 0,2

� Overige non-profitorganisaties 19,2 24,4

� Bedrijven 18,8 11,5

114,1 108,1

Totaal 119,5 112,7

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

danken aan de groei van contractonderzoek voor internationale
organisaties (waaronder de EU) en bedrijven.

Overige baten

 M€  M€

Verhuur onroerende zaken 3,3 1,5

Detachering personeel 1,1 1,1

Schenking en sponsoring 0,1 0,1

Overige 29,1 31,4

Totaal 33,6 34,1

In de overige baten zijn onder meer begrepen de opbrengsten van
leveringen en diensten (M€ ,), zoals de (externe) omzet van
de catering (M€ ,) en verkoop van drukwerk (M€ ,), de

opbrengsten van goodwill, octrooien en licenties (M€ ,) en
overige subsidies en bijdragen (M€ ,).
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De personele lasten zijn in  met M€ , toegenomen naar
M€ ,. Een belangrijk deel van deze stijging wordt veroor-

zaakt door de dotaties aan personele voorzieningen die in verge-
lijking met  M€ , hoger uitvallen.

Bezetting ultimo 

 fte’s  fte’s

Wp 1.809,5 1.839,0

Obp 1.470,4 1.515,0

Totaal 3.279,9 3.354,0

Personele lasten

 M€  M€

Lonen, salarissen, sociale lasten

Lonen en salarissen 217,1 206,3

Sociale lasten 8,7 7,0

Pensioenpremies 27,8 26,4

253,6 239,7

Overige personele lasten

Dotatie personeelsvoorzieningen 14,6 4,3

Personeel niet in loondienst 12,7 13,6

Overige 9,4 13,3

36,7 31,2

Af: Uitkeringen -1,0 -0,8

Totaal 289,3 270,1

Bovenstaande bezetting is de bezetting van de universiteit ultimo
, inclusief de medewerkers van het LUMC waarvan het sala-
ris nog via de universiteit wordt betaald (ultimo :  fte,
ultimo :  fte). De overige medewerkers van het LUMC,

verbonden aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, en de
medewerkers van de geconsolideerde verbonden partijen, zijn
niet in deze stand opgenomen. Ze zijn wel begrepen in de hier-
voor vermelde personeelslasten.
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Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Regeling verslaggeving onderwijs en RJ is
het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het
College van Bestuur en van de Raad van Toezicht te vermelden.

Gemeld kan worden dat de heren Wellink en Reibestein hebben
aangegeven af te zien van bezoldiging.

 €  €

College van Bestuur

D.D. Breimer – 23.783

T. van Haaften – 117.560

P.F. v.d. Heijden 200.314 171.626

M.C.E. van Dam-Mieras 172.303 57.888

H.W. te Beest 190.426 180.777

Totaal College van Bestuur 563.043 551.634

Raad van Toezicht

M. Tabaksblat – 12.444

H.J. Brouwer 4.577 9.955

A.H.E.M. Wellink (voorzitter) – -

R.S. Reneman 10.021 9.955

A.G.Z. Kemna 10.021 9.955

R.W.P. Reibestein – –

M. Sijmons 4.865

Totaal Raad van Toezicht 29.484 42.309



Afschrijvingen

 M€  M€

Gebouwen 11,3 12,4

Inventaris en Apparatuur 16,2 11,4

Vastgoedontwikkeling 0,1

Totaal 27,6 23,8
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Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens
Op grond van de ‘Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens’ (in het vervolg: ‘Wet Topinkomens’)
dienen organisaties die in aanzienlijke mate uit publieke midde-
len gefinancierd worden, beloningen die het gemiddelde belast-
bare loon per jaar van een minister te boven gaan, openbaar te
maken. De universiteit valt onder de reikwijdte van deze wet. De
beloning in de zin van deze wet bestaat uit het belastbare loon

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



Dienstverband Belastbaar loon (€)
Beloningen Beloningen

Functie Aanvang Einde Fte Regulier loon Eenmalig op termijn (€) totaal (€)

Voorzitter CvB 1.2.2007 100% 159.856 40.458 200.314

Vice-voorzitter CvB 1.9.2005 100% 152.343 38.083 190.426



Dienstverband Belastbaar loon (€)
Beloningen Beloningen

Functie Aanvang Einde Fte Regulier loon Eenmalig op termijn (€) totaal (€)

Obp 16.6.1976 31.12.2007 0% 77.794 253.405 17.634 348.833

Hoogleraar 1.9.2002 100% 96.865 120.000 22.478 239.343

Voorzitter CvB 1.2.2007 92% 137.505 34.121 171.626

Vice-voorzitter CvB 1.9.2005 100% 146.279 34.498 180.777

De afschrijvingen op materiële vaste activa stijgen in  naar
M€ , als gevolg van een toename van afschrijvingen op inven-
taris en apparatuur. Van het bedrag aan afschrijvingen heeft M€
, betrekking op afschrijvingen binnen het LUMC voor de

onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Bij de toelichting op de
materiële vaste activa wordt daarom een bedrag van M€ 24,3
onder de afschrijvingen verantwoord.
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Huisvestingslasten

 M€  M€

Huur 3,5 2,3

Verzekeringen 0,8 0,7

Onderhoud 8,9 8,6

Energie en water 8,1 8,3

Schoonmaakkosten 3,8 4,1

Heffingen 2,4 2,5

Dotatie voorzieningen 2,4 1,0

Overige 4,9 5,0

Totaal 34,8 32,5

De huisvestingslasten zijn toegenomen met M€ , naar M€
,. De toename van de huurlasten en de dotatie aan de asbest-
voorziening zijn hiervoor de belangrijkste verklaring. De schoon-
maakkosten zijn gedaald in vergelijking met  als gevolg van

een (europese) aanbesteding van de schoonmaakdiensten begin
. De dotatie voorzieningen is een saldo van de dotatie aan de
voorziening asbest (M€ ,) en de vrijval van de voorziening stu-
dentenhuisvesting (M€ ,).

Overige lasten

 M€  M€

Administratie- en beheerslasten 11,9 11,3

Inventaris en apparatuur 11,4 10,2

Overige 72,1 76,4

Totaal 95,4 97,9
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Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald van M€ ,
positief in  naar M€ , negatief in . De daling is met
name het gevolg van de negatieve waardeontwikkeling van de
effectenportefeuille van de Beheerstichting Fondsen Universiteit
Leiden. De rentelasten zijn toegenomen vanwege de rente op de
lening van M€  die eind  is verstrekt door de BNG. Tevens

Specificatie post overige

 M€  M€

Reis- en verblijfkosten 8,7 9,2

Telefoon-, porti- en vrachtkosten 1,7 0,9

Collectievorming 4,2 3,9

Hulpmiddelen/grondstoffen 7,5 11,9

Publiciteit en voorlichting 3,1 2,7

Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,0 1,1

Werkzaamheden door derden 25,5 24,8

Representatie 2,5 2,7

Catering 1,8 1,8

Advieskosten 1,6 1,0

Accountantskosten 0,6 0,6

Subsidies 7,4 7,7

Diversen 6,5 8,1

Totaal 72,1 76,4

Financiële baten en lasten

 M€  M€

Rentebaten 1,7 1,9

Waardeveranderingen effecten -2,7 0,2

Overige opbrengsten effecten 0,7 –

Rentelasten -2,9 -0,9

Toegerekende bouwrente aan investeringen 1,1 –

Totaal -2,1 1,2

is in de loop van het jaar een beroep gedaan op de rekening-cou-
rant kredietfaciliteit bij de BNG. In verband met de afgesloten
lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, is besloten vanaf 

bouwrente toe te rekenen. In  is daarvoor een rentepercen-
tage van ,% gehanteerd. 



Jaarrekening (enkelvoudig)

Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)

.. M€ .. M€

Vaste activa

Materiële vaste activa 217,1 178,9

Financiële vaste activa 18,1 23,0

235,2 201,9

Vlottende activa

Voorraden 1,1 1,1

Vorderingen 50,7 46,4

Liquide middelen 7,8 20,8

59,6 68,3

Totaal 294,8 270,2

Eigen vermogen 66,7 79,7

Voorzieningen 32,0 26,8

Langlopende schulden 42,0 38,1

Kortlopende schulden 154,1 125,6

228,1 190,5

Totaal 294,8 270,2
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

 M€ Begroting  M€  M€

Baten

Rijksbijdragen 255,2 255,0 239,8

Collegegelden 28,0 26,1 26,7

Baten werk in opdracht van derden 64,1 58,7 55,0

Overige baten 29,1 26,6 30,9

Totaal baten 376,4 366,4 352,4

Lasten

Personeelslasten 219,0 212,0 204,8

Afschrijvingen 23,7 20,7 20,2

Huisvestingslasten 30,4 24,2 28,0

Overige lasten 117,5 118,2 112,0

Totaal lasten 390,6 375,1 365,0

Saldo Baten en Lasten -14,2 -8,7 -12,6

Financiële baten en lasten 0,2 -1,9 0,7

Resultaat -14,0 -10,6 -11,9

Resultaat deelnemingen 1,0 1,0 1,0

Nettoresultaat -13,0 -9,6 -10,9

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen
Zie de grondslagen geconsolideerde jaarrekening; in de enkelvou-
dige jaarrekening zijn de faculteiten en expertisecentra verwerkt,
exclusief de Faculteit Geneeskunde. Met het LUMC is een over-
eenkomst gesloten, op grond waarvan jaarlijks een subsidie wordt
toegekend aan het LUMC voor onderwijs- en onderzoeksacti-
viteiten. Deze subsidie is verantwoord onder de overige lasten.



Toelichting op de enkelvoudige balans[  ]
















 












 







 





Materiële vaste activa

Gebouwen Inventaris Gebouwen Vastgoed- Totaal
en terreinen en apparatuur in uitvoering ontwikkeling M€

M€ M€ M€ M€

Stand per  januari 

Aanschafprijs t/m  430,2 68,3 17,3 5,6 521,4

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 297,6 44,9 – – 342,5

Boekwaarde 132,6 23,4 17,3 5,6 178,9

Mutaties in boekwaarde

Investeringen 30,0 19,0 15,8 2,0 66,8

Desinvesteringen 0,6 4,3 – – 4,9

Afschrijvingen 10,5 13,1 – 0,1 23,7

Saldo 18,9 1,6 15,8 1,9 38,2

Stand per  december 

Aanschafprijs t/m  459,6 83,0 33,1 7,6 583,3

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 308,1 58,0 – 0,1 366,2

Boekwaarde 151,5 25,0 33,1 7,5 217,1

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In  is voor een bedrag van M€ , (M€  plus M€ ,)
geïnvesteerd in gebouwen. De renovatie van het Academiege-
bouw (ca M€ ,) en de verbouwing van het Sylvius (ca M€ )
nemen daarvan een belangrijk deel voor hun rekening. Eind 

zijn de gebouwen van ULH B.V. overgedragen aan de universiteit.
Aan bouwrente is een bedrag van M€ , geactiveerd.

Inventaris en apparatuur
In  is voor M€  geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
De reguliere afschrijvingen op inventaris en apparatuur bedroe-
gen in  M€ ,.

Vastgoedontwikkeling
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen
in erfpacht. In  is daartoe voor M€ , geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedu-
rende de looptijd afgeschreven. In  is een aantal percelen in
erfpacht uitgegeven. De ontvangsten zijn verantwoord onder de
langlopende schulden en vallen eveneens gedurende de looptijd
van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.
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Financiële vaste activa

Boekwaarde Mutaties  Resultaat Boekwaarde
.. M€ ..
M€ Bij M€ Af M€ M€

Deelnemingen 12,2 0,3 1,0 12,9

Leningen aan verbonden partijen 6,3 5,6 0,7

Overige leningen u/g 4,5 4,5

Totaal 23,0 5,9 1,0 18,1

Deelnemingen Boekwaarde Mutaties  Resultaat Boekwaarde
.. M€ ..
M€ Bij M€ Af M€ M€

LEH B.V. 11,4 0,3 0,9 12,0

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

Universiteit Leiden Holding B.V.

Totaal 12,2 0,3 1,0 12,9

Leningen aan verbonden partijen Boekwaarde Mutaties  Boekwaarde % Resterende
.. .. looptijd
M€ Afboeking leningen Aflossingen M€ in jaren

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling 0,8 0,1 0,7 0 12

Universiteit Leiden Holding B.V. 5,5 0,2 5,3 0,0 0

Totaal 6,3 0,2 5,4 0,7

Overige leningen u/g Boekwaarde Mutaties  Boekwaarde % Resterende
.. .. looptijd
M€ Verstrekte leningen Aflossingen M€ in jaren

LUMC 4,4 4,4 4 24

Overige 0,1 0,1

Totaal 4,5 – – 4,5

Aan de stichting Leidse Infrastructuur Bundeling is in  een
lening verstrekt met als doel de financiering van data infrastruc-
tuur. Over de lening wordt geen rente in rekening gebracht. De
lening wordt afgelost met de kosten van het gebruik van de data
infrastructuur door de universiteit.

In  zijn de activa (gebouwen) van Universiteit Holding B.V.
overgedragen aan de universiteit. De lening is daarmee afgelost.

De lening aan het LUMC betreft het saldo (M€ ,) van de activa
en passiva van de Faculteit Geneeskunde bij de overdracht aan
het LUMC in . Dit saldo wordt na een periode van  jaar
betaald aan de universiteit. Over de lening wordt een rente van
% in rekening gebracht.
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Meerderheidsdeelneming (BV)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Expl.saldo Omzet Verklaring Consoli- Deel-
vorm zetel activiteit vermogen   artikel : datie name

.. ja/nee ja/nee

Libertatis Ergo Holding B.V. B.V. Leiden 4 11,9 0,9 7,3 nee ja 100%

Universiteit Leiden Holding B.V. B.V. Leiden 3 0,0 -0,2 0,5 nee ja 100%

Leiden International Office Finance B.V. B.V. Leiden 4 0,9 0,1 0,3 nee ja 100%

Totaal 12,8 0,8 8,1

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Expl.saldo Omzet Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit vermogen   artikel : datie

.. ja/nee ja/nee

Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden stichting Leiden 4 13,8 -2,7 0,6 nee ja

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave stichting Leiden 3 5,9 0,3 1,0 nee nee
(betreft cijfers jaarverslag )

Sackler Stichting   stichting Leiden 4 2,4 0,0 0,1 nee nee

Sackler Stichting   stichting Leiden 4 1,6 0,0 0,1 nee nee

Stichting Praesidium Libertatis stichting Leiden 4 0,5 0,0 0,0 nee nee

Stichting Mandela Studiefonds stichting Leiden 4 0,0 0,0 0,0 nee nee

Totaal 24,2 -2,4 1,8

Verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische Statutaire Code
vorm zetel activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research stichting Leiden 2

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation stichting Leiden 4

Stichting Campagne voor Leiden stichting Leiden 4

Stichting Leiden – Life meets Science stichting Leiden 4

Stichting Life Sciences Incubator stichting Leiden 4

Stichting SLIB stichting Leiden 4

Stichting Valk stichting Leiden 4

Toelichten activiteitencodes:

1 = contractonderwijs, 2 = contractonderzoek, 3 = onroerende zaken, 4 = overig
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Voorraden

.. M€ .. M€

Gebruiksgoederen 1,1 1,1

Totaal 1,1 1,1

Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€ , (: M€
,). De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een toe-
name van de debiteuren in verband met ingediende einddeclara-
ties bij verschillende subsidiegevers.
De vordering op OCW omvat een kaskorting (M€ ,) en de nog
door OCW over te maken bijdrage  van M€ , voor het
ISIM.
De post vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op kosten
gemaakt voor projecten in uitvoering, welke nog niet in rekening
zijn gebracht bij de opdracht- of subsidiegever.

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

magazijn zijn opgenomen. Deze voorraden zijn min of meer con-
stant.

De voorzieningen wegens oninbaarheid nemen af met M€ ,;
dit bedrag was opgenomen onder de debiteuren als vordering op
de belastingdienst vanwege een ingediend verzoek om teruggave
van omzetbelasting over de periode - en tegelijkertijd
voorzien. In  is het verzoek door de belastingdienst afgewe-
zen en is besloten deze vordering en de voorziening te laten ver-
vallen.
De vordering op OCW vanwege de kaskorting (M€ ,) heeft een
looptijd langer dan één jaar. De overige vorderingen hebben een
looptijd korter dan één jaar. 

Vorderingen

.. M€ .. M€

Debiteuren 15,4 16,2

OCW 0,9 0,0

Studenten/deelnemers/cursisten 12,1 11,5

Overige overheden

� Personeel 0,0 0,3

� Overige 1,3 1,0

1,3 1,3

Overige vorderingen

� Vooruitbetaalde kosten 15,0 15,1

� Verstrekte voorschotten 1,3 1,2

� Overige 0,1 0,0

16,4 16,3

Overlopende activa 5,6 5,0

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 1,0 3,9

Totaal 50,7 46,4
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Liquide middelen

.. M€ .. M€

Kasmiddelen 0,1 0,2

Banken 7,7 2,6

Deposito’s – 18,0

Totaal 7,8 20,8

De liquide middelen van de universiteit bedragen ultimo 

M€ ,. Deze zijn ter vrije beschikking van de universiteit. De
daling met M€  is voornamelijk het gevolg van de investerin-
gen het afgelopen jaar in gebouwen en vastgoedontwikkeling.
De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaci-

liteit van M€ . Een deel van deze kredietfaciliteit is in de vorm
van een langlopende lening van M€  opgenomen (zie langlo-
pende schulden). Ultimo  is een bedrag van M€ , opge-
nomen van de resterende ruimte van M€  van deze kredietfa-
ciliteit bij de BNG (opgenomen onder de kortlopende schulden).

Eigen vermogen

Saldo Stelsel- Saldo Bestemming Overige Saldo
.. wijziging .. nettoresultaat mutaties ..
M€ M€ M€ M€ M€ M€

Algemene reserve 93,0 -19,2 73,8 -12,8 61,0

Bestemmingsreserve (publiek)

� Vernieuwingsfonds 5,9 0,0 5,9 -0,2 5,7

Totaal 98,9 -19,2 79,7 -13,0 66,7

Het eigen vermogen neemt door het negatieve resultaat van M€
, af tot een bedrag van M€ ,.

Het eigen vermogen is opgebouwd uit:
� De algemene reserve, waarin onder meer de reserves van de
faculteitsbesturen zijn begrepen. De algemene reserve is in
 door het negatieve resultaat en de bestemming daarvan
met M€ , afgenomen naar M€ ,.

� Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College gedane toekenningen uit het Vernieuwingsfonds,
die niet besteed zijn. Deze middelen zullen door de betreffende
eenheden de komende jaren worden ingezet. Deze bestem-
mingsreserve bestaat uit publieke middelen. Aan deze reserve
wordt M€ , onttrokken, waardoor het saldo ultimo M€
, bedraagt.
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Verschil ten opzichte van groepsvermogen

Saldo Stelsel- Saldo Bestemming Overige Saldo
.. wijziging .. expl.saldo mutaties ..
M€ M€ M€ M€ M€ M€

Eigen vermogen enkelvoudig 98,9 -19,2 79,7 -13,0 66,7

Eigen vermogen St. Boerhaave 5,8 -5,8

Bestemmingsfonds (privaat)

� Beheerstichting 15,2 1,3 16,5 -2,7 13,8

Minderheidsbelang derden 0,2 0,2 0,2

Totaal 120,1 -23,7 96,4 -15,7 80,7



Voorzieningen

Mutaties  Verdeling saldi op ..

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo <  jaar >  jaar
.. M€ M€ M€ .. M€ M€
M€ M€

Personeelsvoorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen 5,9 2,0 3,0 4,9 1,2 3,7

Voorziening Pemba 0,9 0,4 0,4 0,9 0,1 0,8

Jubileumuitkeringen 0,9 0,9 0,1 0,8

Afkoopsommen RGUS 3,0 0,7 2,3 0,7 1,6

Herstructurering best. bureau 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Reorganisatie FWN 1,4 0,8 0,6 0,6

Reorganisatie IBL 0,0 5,8 5,8 1,2 4,6

Reorganisatie CML 0,0 1,5 1,5 0,3 1,2

Reorganisatie Letteren 0,0 4,7 4,7 0,9 3,8

Reorganisatie Kunsten 0,0 0,5 0,5 0,1 0,4

Reorganisatie UB 1,9 0,1 0,9 1,1 0,6 0,5

Uitstroombeleid FdL 1,4 0,4 1,0 0,4 0,6

Personele voorziening UFB 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0

Totaal 16,4 15,0 6,6 0,4 24,4 6,4 18,0

Overige voorzieningen

Verlieslatende contracten 1,7 0,0 0,9 0,8 0,2 0,6

Schade Academiegebouw 0,7 0,7 0,0

Asbestverwijdering 2,5 2,6 3,3 1,8 1,0 0,8

Samenwerkingsverbanden 3,2 0,1 3,1 0,1 3,0

Studentenhuisvesting 0,4 0,2 0,2 0,0

Garantiestelling DUWO 1,9 1,9 1,9

Totaal 10,4 2,6 4,3 1,1 7,6 1,3 6,3

Totaal 26,8 17,6 10,9 1,5 32,0 7,7 24,3
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De voorzieningen zijn toegenomen tot een bedrag van M€ ,.
Met name de benodigde dotaties aan verschillende voorzienin-
gen voor nieuwe reorganisaties veroorzaken deze stijging. In
totaal is hier M€ , voor gedoteerd.

Voor een toelichting op de verschillende voorzieningen wordt
verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. 
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Langlopende schulden

Mutaties 

Boekwaarde Bij Af Boekwaarde Looptijd in Resterende %
.. M€ M€ .. >  jaar >  jaar
M€ M€ M€ M€

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

Erfpachten 8,1 3,9 0,2 11,8 0,8 11,0

Afkoopsommen 0,2 0,2 0,2

Totaal 38,1 4,1 0,2 42,0 1,0 41,0

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voort-
vloeiende liquiditeitsontwikkeling is in  langlopende externe
financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€
. Hiervan is in  M€  opgenomen als vastrentende
lening met een termijn van  jaar. De lening moet op  oktober
 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opei-
sing van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde faci-
liteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de %. Ultimo
 bedroeg de solvabiliteitsratio ,%.

Voor een volgend deel van dit krediet (M€ ) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een forward starting renteswap.
Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober  t/m oktober 

de variabele rente op het krediet tegen een door de universiteit te
betalen vast rentepercentage (,%). De renteswap wordt
gewaardeerd tegen kostprijs (nihil). De marktwaarde van de swap
bedraagt M€ , negatief ultimo .

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest, en zet zich actief in om op deze terreinen bedrijfsma-
tige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de univer-
siteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen
worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten ken-
nen een looptijd van  jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit
een bedrag ineens (in  M€ ,). Dit bedrag valt gedurende
de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat (M€
, in ).



Kortlopende schulden

.. M€ .. M€

Kredietinstellingen 18,0 –

Crediteuren 22,5 17,8

� loonheffing 6,9 6,2

� omzetbelasting -0,2 -0,2

� premies sociale verzekeringen 3,0 2,7

Belastingen/premies sociale verzekeringen 9,7 8,7

Schulden terzake van pensioenen 2,6 2,4

� vooruitontvangen collegegelden 19,2 18,7

� vooruitontvangen subsidies OCW 2,9 1,5

� vooruitontvangen investeringssubsidies 5,1 5,4

� vooruitontvangen termijnen 37,5 33,7

� vakantiegeld- en dagen 25,1 27,8

� overige posten 11,5 9,6

Overlopende passiva 101,3 96,7

Totaal 154,1 125,6
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De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ ,. Van de
eerder genoemde rekening-courant kredietfaciliteit is eind 

M€  opgevraagd. De rest van de toename wordt grotendeels
veroorzaakt door het hogere openstaande crediteurensaldo (M€
,) en een toename van vooruit ontvangen termijnen voor
contractonderzoek (M€ ).

Het merendeel van de kortlopende schulden heeft een looptijd
korter dan één jaar; ca M€  van de vooruitvangen subsidies
OCW is bestemd voor activiteiten die doorlopen in  en .
De vooruitontvangen investeringssubsidies hebben een looptijd
die gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de desbetreffende
activa (gemiddeld  jaar).



Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en
lasten

Verschil met geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaar-
rekening en die opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
betreft met name de baten werken in opdracht van derden gere-
aliseerd bij het LUMC. Het verschil bij de personele lasten is met
name te verklaren door de personeelslasten die gerelateerd zijn
aan de werken in opdracht van derden bij het LUMC. De overige
lasten zijn in de enkelvoudige jaarrekening hoger dan in de gecon-
solideerde jaarrekening omdat de subsidie aan het LUMC voor
de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in de enkelvoudige jaar-
rekening onder de overige lasten wordt verantwoord, terwijl deze
in de geconsolideerde jaarrekening wordt verantwoord onder de
verschillende rubrieken binnen de lasten.

Vergelijking realisatie met begroting  op
hoofdlijnen
Het netto-resultaat over het verslagjaar bedraagt M€ , nega-
tief, begroot was een bedrag van M€ , negatief. Het begrote
negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat bij het vaststellen
van de middelenverdeling voor  deels volgens de meerjaren-
planning meer aan middelen aan de faculteiten zijn gealloceerd
dan beschikbaar aan algemene middelen (in verband met de
time-lag in de overheidsfinanciering) en deels eerdere tegenval-
lers in de inkomstenkant (zie jaarverslag ) niet binnen de al
zeer krappe marges van de begroting  konden worden
gecompenseerd.

De begroting  is eind  vastgesteld door het College van
Bestuur. De cijferopstelling van de begroting is in verband met
de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving aangepast door
de rubricering van een aantal posten te wijzigen. De belangrijk-
ste wijzigingen houden verband met de financiële relatie met het
LUMC. De bijdrage voor de werkplaatsfunctie bij het academisch
ziekenhuis wordt in mindering gebracht op de rijksbijdrage, de
post ‘inkomensoverdracht’ onder de lasten die daarmee samen-
hing is vervallen.

De afwijking van het begrote resultaat is met name het gevolg van
de diverse dotaties aan reorganisatievoorzieningen. Als gevolg
van de toenemende druk op de beschikbare middelen zijn binnen
verschillende eenheden van de universiteit maatregelen tot her-
structurering genomen. Bij de faculteit Wis- en Natuurkunde
(IBL), bij de faculteit Geesteswetenschappen (voormalig Lette-
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ren), het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) en de voor-
malige faculteit der Kunsten zijn reorganisatievoorzieningen
getroffen, in totaal voor een bedrag van M€ ,.

De resultaten uit gewone bedrijfsvoering van de meeste facultei-
ten en expertisecentra zijn in grote lijnen overeenkomstig de
begroting . Bij de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en
de meeste expertisecentra was sprake van een aanzienlijk beter
resultaat dan begroot. Bij FSW is de geplande inzet van de finan-
ciële reserves getemporiseerd. Bij de ondersteunende eenheden
zijn de goede resultaten in belangrijke mate het gevolg van de
operatie kostenverlaging infrastructuur. Bij de faculteit Geestes-
wetenschappen en het Centrum voor Milieuwetenschappen was
daarentegen sprake van forse tegenvallers. Zowel via de reorgani-
saties als door versterking van het financieel beheer zijn maatre-
gelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorko-
men.
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Rijksbijdrage

 M€  M€

Normatieve Rijksbijdrage 316,5 297,8

Geoormerkte OCW subsidies 3,1 4,2

Investeringssubsidies OCW 2,6 2,1

Totaal overige subsidies OCW 5,7 6,3

Rijksbijdrage LUMC 63,9 61,3

Rijksbijdrage ASC 3,1 3,0

Af: inkomensoverdrachten -67,0 -64,3

Totaal 255,2 239,8

De rijksbijdrage OCW, na aftrek van de rijksbijdrage voor de
werkplaatsfunctie bestemd voor het academisch ziekenhuis
(LUMC) en het Afrika Studie Centrum (ASC), bedroeg in 

M€ ,. De groei van de Rijksbijdrage met M€ , is vooral te
danken aan de compensatie voor de gestegen lonen en prijzen

(M€ ,). Daarnaast is in  de rijksbijdrage eenmalig met M€
, verhoogd in verband met de gevolgen van de invoering van de
bachelor-masterstructuur en zijn extra middelen ontvangen,
onder meer voor het CWTS (M€ ,).

Collegegelden

 M€  M€

Wettelijk tarief 23,4 22,2

Instellingstarief 4,6 4,5

Totaal 28,0 26,7

De groei van de baten uit collegegelden met M€ , wordt ver-
klaard door een toename van het aantal studenten dat tegen wet-
telijk collegegeld studeert en een lichte stijging van het college-

geld van € . naar € . (M€ ,). De baten uit het instel-
lingstarief zijn vrijwel gelijk gebleven aan .
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Baten werk in opdracht van derden

 M€  M€

Contractonderwijs

� PAO/Nascholing 5,4 4,6

Contractonderzoek

� Internationale organisaties (EU/ERC) 13,9 6,9

� Nationale overheden 8,5 8,8

� NWO 30,5 28,3

� KNAW 0,2 0,0

� Overige non-profitorganisaties 3,2 2,1

� Bedrijven 2,4 4,3

Totaal Contractonderzoek 58,7 50,4

Totaal 64,1 55,0

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

danken aan onder meer de groei van contractonderzoek voor
internationale organisaties (waaronder de EU).

Overige baten

 M€  M€

Verhuur onroerende zaken 2,8 1,5

Detachering personeel 1,1 1,1

Schenking en sponsoring 0,1 0,1

Overige 25,1 28,2

Totaal 29,1 30,9

In de overige baten zijn onder meer begrepen de opbrengsten van
leveringen en diensten (M€ ,), zoals de (externe) omzet van
de catering (M€ ,) en verkoop van drukwerk (M€ ,), de

opbrengsten van goodwill, octrooien en licenties (M€ ,) en
overige subsidies en bijdragen (M€ ,).



Personele lasten

 M€  M€

Lonen, salarissen, sociale lasten

Lonen en salarissen 164,9 158,7

Sociale lasten 4,6 3,8

Pensioenpremies 21,6 20,6

191,1 183,1

Overige personele lasten

Dotatie personeelsvoorzieningen 14,6 4,3

Personeel niet in loondienst 11,1 10,9

Overige 3,2 7,3

28,9 22,5

Af: Uitkeringen -1,0 -0,8

Totaal 219,0 204,8

Bezetting ultimo 

 fte’s  fte’s

Wp 1.716,3 1.713,9

Obp 1.457,5 1.508,3

Totaal 3.173,8 3.222,2
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Bovenstaande bezetting is de bezetting ultimo  van de facul-
teiten, ondersteunende diensten, het International Institute for

Asian Studies (IIAS) en het Islam Instituut (ISIM). Het aantal fte
WP stijgt met ,, het aantal fte OBP daalt met , fte.

Afschrijvingen

 M€  M€

Gebouwen 10,5 10,3

Inventaris en apparatuur 13,1 9,9

Vastgoedontwikkeling 0,1

Totaal 23,7 20,2



Huisvestingslasten

 M€  M€

Huur 3,2 2,4

Verzekeringen 0,6 0,6

Onderhoud 7,9 7,0

Energie en water 7,4 7,6

Schoonmaakkosten 3,4 3,7

Heffingen 2,1 2,3

Dotatie voorzieningen 2,4 3,1

Overige 3,4 1,3

Totaal 30,4 28,0
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Overige lasten

 M€  M€

Administratie- en beheerslasten 4,0 3,8

Inventaris, aparatuur 11,4 10,2

Overige 102,1 98,0

Totaal 117,5 112,0



Financiële baten en lasten

 M€  M€

Rentebaten 1,0 0,7

Waardeveranderingen financiële vaste activa -0,2 –

Rentelasten -1,7 –

Toegerekende bouwrente aan investeringen 1,1 –

Totaal 0,2 0,7
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Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald van M€ ,

in  naar M€ , in . De rentelasten zijn toegenomen
vanwege de rente op de lening van M€  die eind  is ver-
strekt door de BNG. Tevens is in de loop van het jaar een beroep

gedaan op de rekening-courant kredietfaciliteit bij de BNG. In
verband met de afgesloten lening, bestemd voor de bouwacti-
viteiten, is besloten vanaf  bouwrente toe te rekenen. In 

is daarvoor een rentepercentage van ,% gehanteerd. 

Specificatie post overige

 M€  M€

Reis- en verblijfkosten 8,6 9,0

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

Collectievorming 4,2 3,9

Hulpmiddelen/grondstoffen 4,4 3,8

Publiciteit en voorlichting 3,1 2,7

Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,0 1,1

Werkzaamheden door derden 8,9 7,3

Representatie 2,5 2,7

Catering 1,8 1,8

Advieskosten 1,5 0,9

Accountantskosten 0,6 0,6

Subsidies (LUMC, ASC) 57,1 55,4

Diversen 6,8 7,2

Totaal 102,1 98,0
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Honoraria accountant
De volgende honoraria van KPMG zijn in  ten laste gebracht van de universiteit.

 (k€)  (k€)

Onderzoek van de jaarrekening 320 458

Andere controleopdrachten 212 156

Adviesdiensten op fiscaal terrein 72 –

Totaal 604 614
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Overige gegevens

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening van Uni-
versiteit Leiden te Leiden bestaande uit de geconsolideerde en
enkelvoudige balans per december december  en de gecon-
solideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 

met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de universiteit is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarver-
slaggeving onderwijs (WJZ//). Tevens is het bestuur
van de universiteit verantwoordelijk voor de financiële rechtma-
tigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstem-
ming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen. Deze verantwoordelijkheden omvatten
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een
intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat,
zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante
wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel .,
derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstem-
ming met Nederlands recht en het controleprotocol OCW 2008.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat.Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de
uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele

oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn
beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede
het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving rele-
vante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die
onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet
tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het
interne beheersingssysteem van de universiteit. Tevens omvat een
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van
de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van
de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de universiteit
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Universiteit
Leiden per  december  en van het resultaat over  in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(WJZ//). Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaar-
rekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 

voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in
dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het con-
troleprotocol OCW  zijn vermeld. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel : lid
 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals ver-
eist in artikel : lid  BW.

Den Haag,  juni 

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

G.A. Maranus RA
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan
met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van
de universiteit.

Voorstel voor resultaatbestemming

Het boekjaar  wordt afgesloten met een negatief resultaat
(geconsolideerd) van M€ ,. In gevolge artikel . lid  van de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves
van de instelling.

Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor het vernieuwings-
fonds wordt een bedrag onttrokken van M€ ,. Aan de bestem-
mingsreserve (privaat) van de Beheerstichting wordt een bedrag
onttrokken van M€ ,.

Het resterende saldo van M€ , wordt in mindering gebracht
op de algemene reserve.
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Bijlagen
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Bijlage A
Faculteiten en instituten

[  ]
















 












 







 





Faculteiten Instituten

Archeologie Archeologie

Geesteswetenschappen Academie der Kunsten

Instituut voor Culturele Disciplines

Instituut voor Geschiedenis

Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Leids Instituut voor Regiostudies

[Leiden University Centre for Linguistics]

Instituut voor Wijsbegeerte

Rechtsgeleerdheid Instituut voor Privaatrecht

Instituut voor Publiekrecht

Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Instituut voor Metajuridica

Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Sociale Wetenschappen Bestuurskunde

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Pedagogische Wetenschappen

Politieke Wetenschap

Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen Mathematisch instituut

[Leiden Institute of Advanced Computer Science]

Sterrewacht Leiden

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

[Leiden Amsterdam Center for Drug Research]

Instituut Biologie Leiden

Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing
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Bijlage B
Kerngegevens

Universiteit Leiden

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 3.811 3.902 3.660 3.597 3.873

Percentage deeltijd 7,7% 7,3% 13,6% 18,3% 14,0%

Eerstejaarsinstroom master 2.338 2.269 2.072 1.349 519

Percentage buitenlandse vooropleiding 15,0% 15,7% 16,4% 17,3% 27,4%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 18.026 17.616 17.630 17.568 17.251

Waarvan bacheloropleidingen 11.766 10.919 10.573 10.065 8.896

Waarvan masteropleidingen 3.991 3.295 2.678 1.560 762

Waarvan doctoraalopleidingen 2.005 3.132 4.080 5.642 7.253

Waarvan artsenopleiding 264 270 299 301 340

Percentage vrouw 61,7% 61,4% 61,3% 61,4% 61,6%

Percentage deeltijd 9,6% 10,8% 13,0% 14,3% 14,9%

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 2.592 2.709 2.609 2.544 2.515

Doctoraaldiploma’s 759 1.208 1.760 1.649 1.780

Postdoctoraaldiploma’s 379 332 316 343 317

Bachelordiploma’s 1931 1909 1443 806 193

Masterdiploma’s 1729 985 480 231 51

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 64% 65% 57% 60% 59% 2.646

Bachelorrendement in  jaar 39% 43% 41% 2.445

Bachelorrendement in  jaar 54% 52% 2.430

Bachelorrendement in  jaar 58% 2.279

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 61% 63% 59% 1.626

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 78% 74% 1.657

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 81% 1.560

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 302 269 302 289 240

Wetenschappelijke publicaties (1) 4.954 4.735 4.167 4.337 4.126

Onderzoeksinzet in fte (2) 1.053 1.057 1.010 1.001 970
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Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

925 418 45% 595 69%

Gem. promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(-jaars gemiddelden o.b.v. jaar promotie)

5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 688

Personeel in dienst (fte) ultimo excl. LUMC     

Wetenschappelijk personeel 1.131,7 1.124,8 1.107,1 1.079,9 1.096,4

Promovendi 585,6 589,2 557,5 533,8 527,3

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 339,2 342,2 345,2 345,5 203,5

Ondersteunend personeel 1.095,9 1.126,1 1.157,3 1.129,3 1.241,1

Student assistenten 32,1 39,9 43,5 40,9 54,9

Totaal fte 3.184,5 3.222,2 3.210,5 3.129,4 3.123,3

Totaal personen 3.938 4.015 3.987 3.916 3.936

Financiën (in M€) (3)     

Totale baten (4) 436,3 413,3 411,9 405,0 382,6

Waarvan werk voor derden (5) 119,5 112,7 53,6 47,2 41,7

Lasten 447,1 424,3 415,9 400,2 375,0

Netto resultaat -15,7 -11,4 -4,0 4,8 7,6

Eigen vermogen 80,5 96,2 130,4 133,0 128,2

Totaal vermogen 313,1 288,6 265,7 268,5 261,3

Solvabiliteitsratio 25,7 33,3 49,1 49,5 49,1

Aandeel werk voor derden op totale baten 27,4% 27,3% 13,0% 11,7% 10,9%

Huisvesting     

Nuttig oppervlak (x  m2 ) (6) 218,2 218,8 219,5 217,9 218,1

[  ]
















 












 







 





(1) Het verschil tussen deze getallen ten opzichte van de in voorgaande jaren gepubliceerde gegevens wordt veroorzaakt door verandering van meet- en definitiesystematiek

bij LUMC.

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

(3) De tweede en de derde geldstroomomzet van het LUMC is vanaf  opgenomen in de universitaire financiën. Dit veroorzaakt de grote verschillen in  en 

ten opzichte van  en eerdere jaren.

(4) Inclusief buitengewone baten en exclusief saldo financiële baten en lasten.

(5) Werk voor derden betreft inkomsten uit de e en e geldstroom.

(6) Het ruimtebestand wordt uitgedrukt in nuttig oppervlak, peildatum  december.
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Faculteit der Archeologie

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 80 73 89 101 88

Eerstejaarsinstroom master 80 60 53 62 40

Totaal ingeschrevenen 444 423 467 440 380

Waarvan masters 127 80 92 69

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 65 66 79 66 51

Doctoraaldiploma’s 8 11 21 21 40

Bachelordiploma’s 69 47 50 32

Masterdiploma’s 42 30 20

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 61% 80% 60% 73% 56% 76

Bachelorrendement in  jaar 44% 47% 38% 72

Bachelorrendement in  jaar 56% 61

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 67% 61% 49% 52

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 69% 45

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 4 4 8 2 3

Wetenschappelijke publicaties 167 128 107 110 66

Vakpublicaties 6 6 8 3 15

Onderzoeksinzet in fte 33 31 22 23 18

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

5 2 40% 5 100%

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

7,4 7,0 7,2 5,7 6,4 8

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 34,9 34,1 30,0 27,2 25,0

Promovendi 13,0 13,5 13,8 11,6 11,6

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 10,4 10,5 8,9 9,1 8,8

Ondersteunend personeel 8,4 7,2 6,8 5,9 5,7

Totaal fte inclusief student-assistenten 68,1 65,9 61,4 54,3 52,6

Financiën (in M€)     

Omzet 5,5 5,2 4,3 3,9 3,4

Personele lasten 4,3 4,1 3,3 3,1 2,9

Materiële lasten 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6



Faculteit der Geesteswetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 1.072 1.178 1.160 973 954

Eerstejaarsinstroom master 556 492 419 288 70

Totaal ingeschrevenen 4.414 4.312 4.147 3.885 3.733

Waarvan masters 806 549 398 197

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 715 738 609 509 510

Doctoraaldiploma’s 153 230 363 362 359

Bachelordiploma’s 421 392 286

Masterdiploma’s 309 186

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 58% 57% 49% 52% 54% 657

Bachelorrendement in  jaar 30% 33% 34% 612

Bachelorrendement in  jaar 50% 591

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 50% 52% 51% 380

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 73% 393

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 49 45 68 53 43

Wetenschappelijke publicaties 764 844 719 688 722

Vakpublicaties 133 147 203 330 301

Onderzoeksinzet in fte 217 221 219 208 205

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

149 59 40% 91 63%

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

6,9 6,6 6,6 6,5 6,5 116

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 326,9 336,4 335,2 320,9 332,7

Promovendi 112,4 113,2 112,2 107,0 111,8

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 22,1 23,8 22,9 22,3 18,1

Ondersteunend personeel 100,6 109,7 115,4 111,8 102,6

Totaal fte 568,3 593,4 602,3 575,8 578,0

Financiën (in M€)     

Omzet 49,0 48,9 44,8 42,8 40,2

Personele lasten 40,3 41,7 36,2 35,0 35,9

Materiële lasten 10,2 8,9 8,4 6,3 5,4
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Leids Universitair Medisch Centrum totaal

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 113 96 117 93 81

Wetenschappelijke publicaties (1) 1554 1463 1374 1333 1167

Aio/oio-rendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

234 89 38% 144 66%

Gemiddelde promotieduur aio’s/oio’s - - - - - N -
(5-jaars gemiddelden o.b.v. jaar promotie)

5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 167

Personeel in dienst in fte ultimo (2)    

Promovendi 124,1 167,7 169,0 164,4

Omzet in M€     

50,5 49,0 45,8 41,8 35,5

(1) Het verschil tussen deze getallen ten opzichte van de in voorgaande jaren gepubliceerde gegevens wordt veroorzaakt door verandering van meet- en

definitiesystematiek bij LUMC.

(2) Alleen promovendi. De promovendi van de LUMC worden vanaf 2007 niet meer in het personeelsregistratiesysteem van de Universiteit geregistreerd.

Opleiding Geneeskunde

Studenten / / / / /

Eerstejaars opleiding-instelling-propedeuse 310 313 307 309 310

Totaal ingeschrevenen 2.102 2.059 2.029 1.917 1.808

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 264 285 307 277 327

Doctoraaldiploma’s 239 228 194 174 199

Postdoctoraaldiploma’s 264 223 181 202 209

Rendementen onderwijs Cohorten / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 87% 91% 82% 88% 85% 281

Cohorten / / / / /

Studierendement in  jaar 44% 52% 60% 56% 69% 190

Postpropedeuserendement in  jaar 47% 57% 63% 65% 76% 175

Cohorten / / / / /

Postdoctoraalrendement in  jaar (arts) 81% 73% 74% 77% 73% 157
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Opleiding Biomedische Wetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaars opleiding-instelling-propedeuse 67 62 65 62 61

Totaal ingeschrevenen bachelor 203 195 200 200 205

Totaal ingeschrevenen M Biomedical Sciences 99 88 79 79 83

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 42 49 40 47 45

Doctoraaldiploma’s 4 7 9 17 22

Bachelordiploma’s (1) 33 69 18 39 60

Masterdiploma’s (M Biomed. Sciences) 35 27 27 39 8

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 68% 73% 68% 72% 76% 61

Bachelorrendement in  jaar 56% 54% 64% 61

Bachelorrendement in  jaar 67% 58

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 75% 71% 82% 46

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 87% 45

(1) De forse verschillen in aantallen uitgereikte Bachelordiploma’s per academisch jaar worden deels veroorzaakt doordat studenten regelmatig het

Bachelorprogramma weliswaar in het ene academisch jaar afronden maar de datum van het Bachelorprogramma pas in het volgende academisch jaar wordt

vastgesteld. Deze datering is namelijk gekoppeld aan de vergadering van de Examencommissie. 
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 897 879 774 780 961

Eerstejaarsinstroom master 535 542 507 310 39

Totaal ingeschrevenen 4.187 4.021 4.167 4.286 4.313

Waarvan masters 909 654 487

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 624 553 606 624 539

Doctoraaldiploma’s 179 361 472 457 495

Bachelordiploma’s 574 537 334

Masterdiploma’s 385 197

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 62% 59% 56% 57% 53% 589

Bachelorrendement in  jaar 33% 37% 30% 611

Bachelorrendement in  jaar 53% 546

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 47% 54% 43% 411

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 76% 374

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 19 20 15 25 10

Wetenschappelijke publicaties 525 524 523 491 461

Vakpublicaties 469 484 435 505 575

Onderzoeksinzet in fte 86 88 82 76 80

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

74 14 19% 32 47%

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

6,7 6,4 6,1 6,0 6,1 34

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 128,6 128,9 131,3 119,0 122,7

Promovendi 50,7 59,2 60,6 56,4 50,6

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 13,2 14,7 16,4 16,4 13,4

Ondersteunend personeel 79,2 80,8 85,9 84,8 87,4

Totaal fte inclusief student-assistenten 290,3 302,7 313,0 291,7 289,1

Financiën (in M€)     

Omzet 26,3 25,7 25,6 23,9 22,3

Personele lasten 20,6 20,3 19,9 18,5 18,5

Materiële lasten 5,2 5,4 5,3 4,9 3,6
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Faculteit der Sociale Wetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 1.040 1.028 936 1.098 1.221

Eerstejaarsinstroom master 757 894 814 477 183

Totaal ingeschrevenen 4.749 4.700 4.785 5.025 5.000

Waarvan masters 1378 1225 987 479

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 653 800 759 857 846

Doctoraaldiploma’s 137 286 560 512 536

Bachelordiploma’s 678 718 650 409

Masterdiploma’s (1) 665 427 166

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 63% 65% 54% 59% 60% 831

Bachelorrendement in  jaar 47% 53% 51% 901

Bachelorrendement in  jaar 62% 846

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 75% 73% 72% 617

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 86% 601

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 25 28 18 22 25

Wetenschappelijke publicaties 600 586 583 536 522

Vakpublicaties 109 122 115 131 188

Onderzoeksinzet in fte 192 192 179 163 143

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

90 41 46% 56 67%

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

5,7 5,7 5,8 5,7 5,9 62

Personeel in dienst in fte ultimo     

Wetenschappelijk personeel 211,8 210,1 211,7 206,3 203,3

Promovendi 92,3 88,8 89,1 83,5 69,2

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 38,3 37,8 35,0 37,0 40,5

Ondersteunend personeel 93,2 92,9 96,0 89,0 89,5

Totaal fte inclusief student-assistenten 437,0 433,1 432,7 420,5 421,2

Financiën (in M€)     

Omzet 33,3 33,5 32,4 31,5 29,6

Personele lasten 29,5 28,4 27,0 26,2 23,7

Overige lasten 5,9 5,5 5,5 4,6 4,7

(1) Het aantal masterdiploma’s in studiejaar / is exclusief  masterdiploma’s van Master International Relations and Diplomacy. 



Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor 345 369 329 274 278

Eerstejaarsinstroom master 231 249 233 191 158

Totaal ingeschrevenen 1.642 1.619 1.573 1.514 1.484

Waarvan masters 486 438 400 311 265

Diploma’s / / / / /

Propedeusediploma’s 229 218 209 164 197

Doctoraaldiploma’s 39 82 141 106 130

Bachelordiploma’s 156 146 105 51

Masterdiploma’s (1) 199 121 111 97

Rendementen onderwijs / / / / / N (gemiddelde)

Propedeuserendement in  jaar 60% 69% 59% 58% 50% 179

Bachelorrendement in  jaar 37% 35% 30% 190

Bachelorrendement in  jaar 42% 178

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 54% 54% 52% 122

Postpropedeuserendement bachelor in  jaar 73% 103

Onderzoek     

Aantal promoties (bij LEI) 89 74 67 90 75

Wetenschappelijke publicaties 1.164 1.080 717 1.066 1.108

Onderzoeksinzet in fte (2) 495 495 476 488 490

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

352 209 59% 258 79%

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

5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 289

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel 364,9 347,9 334,3 341,8 342,2

Promovendi 300,9 294,4 259,0 252,3 257,8

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 166,9 167,9 175,7 172,8 27,3

Ondersteunend personeel 172,5 172,9 169,9 171,6 318,4

Totaal fte inclusief student-assistenten 1.008,7 987,7 942,2 942,3 949,6

Financiën (in M€)     

Omzet 86,8 79,9 74,7 73,7 67,8

Personele lasten 58,0 53,9 51,5 49,3 48,7

Materiële lasten 28,5 23,9 20,7 21,7 17,6

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

(2) In  heeft Wiskunde en Natuurwetenschappen de telling van onderzoeksinzet verder aangescherpt door het onderwijsgenietende deel van de promovendi af te

trekken van onderzoeksinzet. Het grote verschil tussen  en  wordt grotendeels hierdoor veroorzaakt, omdat  en eerdere jaren niet zijn herberekend. 
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Personeel

inclusief

Nationaal

Herbarium en

Hortus

Botanicus



Campus Den Haag

Studenten / / / / /

Eerstejaarsinstroom bachelor nvt 57 115 144 174

Eerstejaarsinstroom master 53 73 52 30

Totaal ingeschrevenen 337 447 525 534 537

Waarvan masters 134 90 65 30

Diploma’s / / / /

Propedeusediploma’s 47 79 104 94

Bachelordiploma’s 71 67 50 39

Doctoraaldiploma’s 9 19 42 21

Masterdiploma’s 34 18 8 1

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel (1) 8,8 8,2 6,2 1,8 1,0

Ondersteunend personeel 24,0 25,3 18,5 13,2 11,9

Totaal fte inclusief student-assistenten 33,7 34,9 25,7 16,9 15,0

Omzet in M€     

5,5 3,9 3,0 2,3 1,9

(1) Het onderwijs wordt grotendeels verzorgd door WP in dienst van de faculteiten der Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML)

Onderzoek     

Promoties 1 1 6 4 3

Wetenschappelijke publicaties 71 78 60 73 61

Vakpublicaties 24 23 31 23 37

Onderzoeksinzet in fte 20 18 19 30 26

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

6 4 67% 5 83%

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel 17,9 16,9 19,9 24,7 26,8

Promovendi 6,0 6,0 5,0 4,0 4,2

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 2,9 3,6 3,4 4,4 2,8

Ondersteunend personeel 5,5 6,6 6,1 6,1 6,5

Totaal fte inclusief student-assistenten 32,2 33,2 34,7 39,3 40,6

Omzet in M€     

2,6 3,1 3,1 3,4 3,0
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Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

Studenten     

Eerstejaarsinstroom (1) 124 135 128 163 190

Diploma’s     

Diploma’s lerarenopleiding 125 95 133 123 98

Onderzoek     

Promoties 2 1 3 0 0

Wetenschappelijke publicaties 109 32 84 40 19

Vakpublicaties 95 32 24 48 35

Onderzoeksinzet in fte 11 13 13 14 8

Promotierendement Instr. - Promot. <  jaar Rendem. <  jaar Promoties totaal Rendement totaal aantal promoties

5 0 0% 3 60%

Personeel in dienst in fte per ultimo     

Wetenschappelijk personeel 23,0 24,9 24,4 24,4 24,8

Promovendi 8,6 9,7 8,5 9,2 7,6

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 13,5 15,8 16,2 14,5 15,0

Ondersteunend personeel 23,7 28,6 28,1 27,9 26,3

Totaal fte inclusief student-assistenten 68,9 78,9 77,2 76,4 74,5

Omzet in M€     

6,5 6,8 6,2 6,2 5,8

(1) De instroom- en diplomagegevens kennen een andere definitie dan bij de overige faculteiten/eenheden. De gegevens t/m  betreffen de cijfers t.b.v. externe

bekostiging conform opgaaf aan OCW. De cijfers over  komen uit een telling die qua definitie past bij de reeks t/m . Voor de telling van instroom- en

diploma’s wordt een andere studiejaar gehanteerd dan gebruikelijk:  betreft de periode .. t/m .. etc.
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Definities en bronnen kerncijfers

Eerstejaars bachelor
Eerstejaars opleiding-instelling-propedeuse volgens de -decem-
bertelling uit ISIS. Het betreft de instroom in de propedeutische
fase van de bacheloropleidingen en van de doctoraalopleiding
Geneeskunde.

Eerstejaars master
Eerstejaars opleiding-instelling-master volgens de cijferHO-tel-
ling, voor recent studiejaar aangevuld met vergelijkbare telling uit
ISIS. Het betreft instroom in de masteropleidingen gedurende
geheel studiejaar (volumetelling). Recentst studiejaar betreft
voorlopige cijfers t/m  maart . De instroom in studiejaar
/ is inclusief de lerarenmasters.

Totaal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt, inclusief extraneï), volgens
de -decembertelling uit ISIS.

Diploma’s
Aantal diploma’s op basis van de EéncijferHO-gegevens uit
CRIHO per studiejaar (een studiejaar is de periode vanaf  sep-
tember t/m  augustus, met uitzondering van lerarenopleiding,
waar vanaf  oktober t/m  september wordt geteld).

Rendementen onderwijs (bachelor-/doctoraal)
Gebaseerd op de EéncijferHO-gegevens uit CRIHO die door het
CBS voor de universiteiten worden bewerkt. De cohorten van de
instroomjaren zijn berekend volgens een nieuwe interne stan-
daardselectie: voltijdse instroom in de propedeuse met één
inschrijving in het Hoger Onderwijs binnen betreffend studie-
jaar. Bij postpropedeuserendement wordt het cohort vervolgens
beperkt tot de studenten die geslaagd zijn voor de propedeuse. N
geeft het gemiddeld aantal studenten van de getoonde cohorten
waar het rendementscijfer betrekking op heeft. Om een zuiver
beeld te verkrijgen van rendementen is bij cijfers per faculteit en
universitair totaal gekozen voor de definitie Eerstejaars Instelling:
studenten die in het cohortjaar voor het eerst aan de Universiteit
Leiden komen studeren. Hiermee wordt voorkomen dat over-
stappers binnen de universiteit de cijfers vertroebelen. Bij oplei-
dingsrendementen is eerstejaars opleiding-instelling gekozen.
Standaard is gekozen voor rendementen van bacheloropleidin-
gen (dus vanaf cohort -), behalve bij de opleiding
Geneeskunde, die bij de getoonde cohorten nog niet was overge-
stapt naar Ba-ma.

De propedeuserendementen betreffen overal het rendement
binnen de opleiding. Bij de overige rendementscijfers is per geval
de meest voor de hand liggende keuze gemaakt:
� rendement per faculteit betref het rendement in eigen HOOP-
gebied (voor de meeste faculteiten is dat rendement binnen
eigen faculteit);

� rendement van de universiteit als geheel betreft rendement
binnen de universiteit;

� de rendementscijfers van de apart getoonde opleidingen
Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen betreffen
uiteraard het rendement binnen de opleiding zelf.

Postdoctoraalrendement (Geneeskunde) betreft het percentage
studenten van een instroomcohort in de propedeuse dat binnen
een bepaald aantal jaren na de eerste inschrijving voor de oplei-
ding Geneeskunde het artsendiploma heeft gehaald.

Aantal promoties
Alleen promoties aan de Universiteit Leiden zijn geteld; de gege-
vens zijn afkomstig van de pedel.

Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties volgens opgaaf van facul-
teiten/eenheden. Vanaf verslagjaar  zijn de cijfers met uit-
zondering voor LUMC/Geneeskunde gebaseerd op het onder-
zoeksinformatiesysteem METIS (peildatum  april). LUMC/
Geneeskunde heeft een nieuwe meet- en definitiesystematiek
gekozen in  en de publicaties vanaf  opnieuw geteld
(bron: CWTS). Hierdoor wijken de aantallen publicaties in dit
jaarverslag af van de in voorgaande jaren gepubliceerde gegevens.

Vakpublicaties
Aantal vakpublicaties volgens opgaaf van faculteiten/eenheden.
Vanaf verslagjaar  zijn de cijfers gebaseerd op het onder-
zoeksinformatiesysteem METIS (peildatum  april). Voor Wis-
kunde en Natuurwetenschappen en LUMC/Geneeskunde zijn
geen cijfers over vakpublicaties beschikbaar.

Onderzoeksinzet in fte
De arbeidstijd die het WP (zowel in dienst als niet-in-dienst, alle
geldstromen) aan onderzoek besteedt volgens opgave door facul-
teiten. Wordt berekend op basis van gemiddelde capaciteit over
het jaar.
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Promotierendementen
Betreft de rendementen van promovendi in dienst van de univer-
siteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotiege-
gevens van pedel).

Gemiddelde promotieduur
Betreft de promotieduur van promovendi in dienst van de uni-
versiteit (promovendi uit SAP/HR in combinatie met promotie-
gegevens van pedel). De berekening is gebaseerd op het promo-
tiejaar, niet op instroomjaar. Bij eenheden waar het totaal aantal
gepromoveerden van de geselecteerde categorie (promovendi in
dienst) in  t/m  lager dan vijf is, is geen promotieduur
opgenomen.

Personeel in dienst in fte ultimo
Personeel in dienst van de universiteit (in fte) per  december
van betreffend jaar, uit personeelsregistratiesysteem SAP/HR.
Het totaal is inclusief het deel van student-assistenten dat nog in
dienst is van de universtiteit (deze categorie wordt in toenemende
mate via uitzendbureau’s ingehuurd en wordt niet in SAP/HR
geregistreerd als zijnde in dienst).

Financiën
Cijfers uit SAP/FI, berekend door FEZ conform richtlijnen jaar-
rekening.
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Bijlage C
Opleidingenaanbod

Bacheloropleidingen
Studiepunten zijn weergegeven volgens het ECTS-systeem.

Faculteit Naam van de opleiding Graad Studiepunten Start

Archeologie Archeologie Bachelor of Arts 180 2002

Geesteswetenschappen Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen Bachelor of Arts 180 2002

Duitse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Egyptische taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Engelse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Franse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Geschiedenis Bachelor of Arts 180 2002

Godgeleerdheid Bachelor of Arts 180 2002

Griekse en Latijnse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Hebreeuwse en Aramese talen en culturen Bachelor of Arts 180 2002

Islamitische theologie Bachelor of Arts 180 2006

Italiaanse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Kunstgeschiedenis Bachelor of Arts 180 2002

Literatuurwetenschap Bachelor of Arts 180 2002

Nederlandkunde/Dutch Studies Bachelor of Arts 180 2002

Nederlandse taal en cultuur Bachelor of Arts 180 2002

Ruslandkunde Bachelor of Arts 180 2002

Slavische talen en culturen Bachelor of Arts 180 2002

Taalwetenschap Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Afrika Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van China Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van India en Tibet Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Indonesië Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Japan Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Korea Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans Bachelor of Arts 180 2002

Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië Bachelor of Arts 180 2002

Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap Bachelor of Arts 180 2002

Wereldgodsdiensten Bachelor of Arts 180 2002

Wijsbegeerte Bachelor of Arts 180 2002
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Faculteit Naam van de opleiding Graad Studiepunten Start

Geneeskunde Biomedische wetenschappen Bachelor of Science 180 2002

Geneeskunde 5) Bachelor of Science 180 2008

Rechtsgeleerdheid Criminologie Bachelor of Science 180 2002

Fiscaal recht Bachelor of Laws 180 2002

Notarieel recht Bachelor of Laws 180 2002

Rechtsgeleerdheid Bachelor of Laws 180 2002

Sociale Wetenschappen Bestuurskunde Bachelor of Science 180 2002

Culturele antropologie/ontwikkelingssociologie Bachelor of Arts 180 2002

Pedagogische wetenschappen Bachelor of Science 180 2002

Politicologie Bachelor of Arts 180 2002

Psychologie Bachelor of Science 180 2002

Wiskunde en Natuurwetenschappen Bio-Farmaceutische wetenschappen Bachelor of Science 180 2002

Biologie Bachelor of Science 180 2002

Informatica Bachelor of Science 180 2002

Life Science and Technology Bachelor of Science 180 2002

Molecular Science and Technology Bachelor of Science 180 2005

Natuurkunde Bachelor of Science 180 2002

Scheikunde 6) Bachelor of Science 180 2002

Sterrenkunde Bachelor of Science 180 2002

Wiskunde Bachelor of Science 180 2002

Masteropleidingen
Studiepunten zijn weergegeven volgens het ECTS-systeem.

Faculteit Naam van de opleiding Graad Studiepunten Start

Archeologie Archaeology Master of Arts 60 2002

Archaeology (research) MPhil/Mof Arts 120 2004

Geesteswetenschappen Afrikaanse Taalkunde Master of Arts 60 2004

Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen Master of Arts 60 2004

Boek en digitale media Master of Arts 60 2004

Duitse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

Egyptische taal en cultuur Master of Arts 60 2004

Engelse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

European Union Studies Master of Arts 60 2004

Franse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

[  ]
















 












 







 





5) Per .. zijn de Geneeskundeopleidingen van de Universiteit Leiden gepositioneerd in de bachelor-master-structuur.
6) Datum einde instroom ...



Faculteit Naam van de opleiding Graad Studiepunten Start

Geesteswetenschappen (vervolg) Geschiedenis Master of Arts 60 2004

Godgeleerdheid Master of Arts 60 2004

Griekse en Latijnse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

Hebreeuwse en Aramese talen en culturen Master of Arts 60 2004

Indian and Tibetan Studies Master of Arts 60 2004

Indonesian Studies Master of Arts 60 2004

Islamic Studies Master of Arts 60 2002

Islamic Theology 7) Master of Arts 60 2006

Italiaanse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

Kunstgeschiedenis Master of Arts 60 2004

Literatuurwetenschap Master of Arts 60 2004

Nederlandkunde/Dutch Studies Master of Arts 60 2003

Nederlandse taal en cultuur Master of Arts 60 2004

Photographic Studies Master of Arts 60 2005

Ruslandkunde Master of Arts 60 2004

Slavische talen en culturen Master of Arts 60 2004

Taalwetenschap Master of Arts 60 2004

Talen en culturen van Afrika Master of Arts 60 2004

Talen en culturen van China Master of Arts 120 2004

Talen en culturen van Indiaans Amerika Master of Arts 60 2004

Talen en culturen van Japan Master of Arts 120 2004

Talen en culturen van Korea Master of Arts 120 2004

Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans Master of Arts 60 2004

Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië Master of Arts 60 2004

Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap Master of Arts 60 2004

Wereldgodsdiensten Master of Arts 60 2004

Wijsbegeerte Master of Arts 60 2003

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Master of Arts 120 2004

African Studies (research) MPhil/MA 120 2005

Asian Studies (research) MPhil/MA 120 2005

History: Societies and Institutions (research) MPhil/MA 120 2004

Latin American and Amerindian Studies (research) MPhil/MA 120 2005

Linguistics: Structure and Variation in the Languages of the World (research) MPhil/MA 120 2005

Literature (research) MPhil/MA 120 2005

Middle Eastern Studies (research) MPhil/MA 120 2005

[  ]
















 












 







 





7) De opleiding heette tot .. Islamitische theologie.



Faculteit Naam van de opleiding Graad Studiepunten Start

Geesteswetenschappen (vervolg) Philosophy: Rationality (research) MPhil/MA 120 2005

Religious Studies (research) MPhil /MA 120 2005

Western and Asian Art History in Comparative Perspective (research) MPhil/MA 120 2005

Geneeskunde 8) Biomedical Sciences Master of Science 120 2002

Rechtsgeleerdheid Criminologie Master of Science 60 2004

Fiscaal recht Master of Laws 60 2005

Notarieel recht Master of Laws 60 2005

Rechtsgeleerdheid Master of Laws 60 2005

Air and Space Law Master of Laws (Adv) 60 2007

European and International Business Law 9) Master of Laws (Adv) 60 2007

International Tax Law Master of Laws (Adv) 60 2007

Public International Law Master of Laws (Adv) 60 2007

Sociale Wetenschappen Cultural Anthropology and Development Sociology Master of Arts 60 2004

Education and Child Studies Master of Science 60 2003

Political Science Master of Arts 60 2002

Psychology Master of Science 60 2002

Public Administration Master of Science 60 2004

International Relations and Diplomacy Master of Arts 120 2007

Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and 
Self Regulated Learning (research) MPhil/MSc 120 2005

Political Science Research: Institutional Analysis (research) MPhil/MA 120 2005

Psychology: Decision Making and Action Control in Self-Regulation of 
Human Behaviour (research) MPhil/MSc 120 2005

Public Administration: Institutional Change and Reform (research) MPhil/MSc 120 2005

Wiskunde en Natuurwetenschappen Astronomy Master of Science 120 2002

Bio-Pharmaceutical Sciences Master of Science 120 2002

Biology Master of Science 120 2002

Chemistry Master of Science 120 2002

Computer Science Master of Science 120 2002

ICT in Business Master of Science 120 2002

Life Science and Technology Master of Science 120 2002

Mathematics Master of Science 120 2002

Mediatechnology Master of Science 120 2002

Nanoscience Master of Science 120 2005

Physics Master of Science 120 2002

[  ]
















 












 







 





8) Instroon in de masteropleiding Geneeskunde is mogelijk vanaf ...

9) De opleiding heette tot .. European Business Law.
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10) Sinds de registratie in  in CROHO worden de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen (ULO’s) als volwaardig eenjarige masteropleidingen in de bachelor-

master-structuur gepositioneerd.

Universitaire Lerarenopleidingen 10)

Opleidingsnamen Graad Studiepunten Start

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene economie Master of Science 60 2007

Biologie Master of Science 60 2007

Duits Master of Arts 60 2007

Engels Master of Arts 60 2007

Filosofie Master of Arts 60 2007

Frans Master of Arts 60 2007

Geschiedenis en staatsinrichting Master of Arts 60 2007

Godsdienst en levensbeschouwing Master of Arts 60 2007

Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming Master of Arts 60 2007

Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst algemeen Master of Arts 60 2007

Maatschappijleer Master of Arts 60 2007

Management en Organisatie Master of Science 60 2007

Nederlands Master of Arts 60 2007

Natuurkunde Master of Science 60 2007

Scheikunde Master of Science 60 2007

Spaans Master of Arts 60 2007

Turks Master of Arts 60 2007

Wiskunde Master of Science 60 2007

Biologie and Education Master of Science 120 2008

Chemistry and Education Master of Science 120 2008

Mathematics and Education Master of Science 120 2008

Physics and Education Master of Science 120 2008

Overige

CROHO Opleiding Einde instroom Vorm

6551 Doctoraalopleiding Geneeskunde 31.08.2008 vt



[  ]
















 












 







 







[  ]
















 












 







 





Bijlage D
Hoogleraren: benoemingen en oraties

Benoemingen

Faculteit der Geesteswetenschappen

�� V �M Prof.dr. M.S. Berger LL.M Oosterse studiën, in het bijzonder ter bestudering van de Islam in de hedendaagse Westerse wereld, Sultan of 
Oman-leerstoel

�� V �M Prof.dr. M. Davies Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel (Europees?) verschijnsel, vanwege de Nederlandse Orde van 
Vrijmetselaren

�� V �M Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers Middeleeuwse geschiedenis

�� V �M Prof.dr. W.L. Idema Chinese letterkunde

�� V �M Prof.dr. A.F. de Jong Vergelijkende godsdienstwetenschappen

�V �� M Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg Geschiedenis van het moderne wereldchristendom, i.h.b. het Midden-Oosten

�V �� M Prof.dr. P.M. Sijpestein Arabische taal en Cultuur

Leids Universitair Medisch Centrum

�� V �M Prof.dr. P.H.J. Aarts Thoraxanesthesiologie

�V �� M Prof.dr. W. Bergman Dermatologie, i.h.b. op het gebied van het onderwijs en voorlichting betreffende het melanoom

�� V �M Prof.dr. N.A. Blom Kindercardiologie, i.h.b. Hartritmestoornissen bij kinderen

�V �� M Prof.dr. H.A. Delemarre-van de Waal Kindergeneeskunde

�� V �M Prof.dr. S.J.H. van Deventer Translationele gastero-enterologie

�� V �M Prof.dr. J. Gusseklo Eerstelijnsgeneeskunde, de wetenshcappelijke onderbouwing van de klinische praktijk

�� V �M Prof.dr. J.B.A.G. Haanen Translationele immunotherapie van kanker

�� V �M Prof.dr. A.M. Hemert Epidemiologie van geestelijk gezondsheidszorg

�� V �M Prof.dr.R.J.M. Klautz Thoraxchirurgie

�� V �M Prof.dr.ir. A.J. Koster Ultrastructurele en moleculaire beeldvorming

�� V �M Prof.dr. J.M.M. van Lith Obstetrie

�� V �M Prof.dr. C.A.M. Marijnen Klinische radiotherapie

�V �� M Prof.dr. C.L. Mummery Ontwikkelingsbiologie

�V �� M Prof.dr. S. Osanto Oncologie, i.h.b. De epidemiologische en vasculaire aspecten van kanker en kankertherapie

�� V �M Prof.dr. N.E. Schalij-Delfos Oogheelkunde, i.h.b. De kinderoogheelkunde

�� V �M Prof.dr. I.B. Schipper Ongevalschirurgie

�� V �M Prof.dr. F.J.T. Staal Moleculaire stamcelbiologie



[  ]
















 












 







 





Faculteit der Rechtsgeleerdheid

�V �� M Prof.dr. J.P. van der Leun Criminologie

�� V �M Prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon Lucht- en ruimterecht

Faculteit der Sociale Wetenschappen

�� V �M Prof.dr. C.A. van Bochove Wetenschapsbeleid

�� V �M Prof.dr. H. Dekker Politieke socialisatie en integratie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

�� V �M Prof.dr. F.S. de Boer Software correctheid

�� V �M Prof.dr. D. van Delft Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen

�� V �M Prof.dr. A. van Duijn Plantenelectrofysiologie

�� V �M Prof.dr. M.A. Garratt Radiotechnieken in de sterrenkunde

�� V �M Prof.dr. P.D. Grünwald Statistisch leren

�� V �M Prof.dr. M.L. van Hecke Organisatie van de wanordelijke materie

�� V �M Prof.dr. J. den Hertog Moleculaire ontwikkelingsbiologie

�� V �M Prof.dr.ir. B. Koren Numerieke wiskunde

�� V �M Prof.dr. J. Kuiper Therapeutische immunomodulatie

�� V �M Prof.dr. P. Punt Industriële biotechnologie

�� V �M Prof.dr. V. Sidoravicius Toegepaste kansrekening

�� V �M Prof.dr. H. van Vlijmen Computational drug discovery

�� V �M Prof.dr. P.C. van Welzen Tropische plantenbiografie

Oraties 

Faculteit der Archeologie

�� V �M Prof.dr. M. van Kolfschoten Het is een kwestie van kiezen

�V �� M Prof.dr. C.L. Hofman Indianenverhalen. Het kwetsbare verleden van de Antillen

�� V �M Prof.dr. R.T.J. Cappers Akkers in muren. De reconstructie van vroege akkerbouw in het Nabije Oosten

Faculteit der Geesteswetenschappen

�V �� M Prof.dr. M.E. de Bruijn De telefoon heeft benen gekregen. Mobiele communicatie en sociale verandering in de marges van Afrika

�V �� M Prof.dr. R.A.G. d'Alessandro Comparative Italian

�� V �M Prof.dr. M. van Oostendorp De duivel zit in het verschil tussen d en t 

�� V �M Prof.dr. M.S. Berger LL.M Islam and the Uncertainty Principle

�� V �M Prof.dr. M.A. Meadow Kunst en materiële cultuur in de vroegmoderne periode

�� V �M Prof.dr. O.J. Praamstra De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur



[  ]
















 












 







 





�� V �M Prof.dr. M.G. Davies ‘Sons of Reason and Children of Light’: Towards a new historiography of Freemasonry 

�� V �M Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers Malgoverno of Good Lordship? De moeizame geboorte van de vroegmoderne staat in de late middeleeuwen

�� V �M Prof.dr. H. Beukers (Niet bekend)

Faculteit der Kunsten

�V �� M Prof.dr. hc S.C. Meiselas MA In dialogue with history

�� V �M Prof. L.J. Andriessen Het verhaal van Letter from Cathy. Over muziek en vertelkunst

�� V �M Prof.dr. J. Bor En toen was er wereldmuziek en werelddans 

Faculteit der Letteren

�� V �M Prof.dr. M.J.P. Deuze Guerilla winkels, het SoCo Experiment en een volgende Big Bang; Over de rol van nieuwe media en de toekomst van 
journalistiek in een vloeibare samenleving

�� V �M Prof.dr. A. Quak Echt Oudnederlands?

�� V �M Prof.dr. I.B. Smits Niet gezien

�� V �M Prof.dr. J.A. Silk Lies, Slander and the study of Buddhism

�V �� M Prof.dr. J.S. Pollmann Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

�V �� M Prof.mr. L. Zegveld Rechtsherstel voor slachtoffers van schendingen van het internationaal humanitair recht

�� V �M Prof.mr. R.P. Raas Harmoniseren herdefiniëren

�� V �M Prof.dr. h.c. L.J. Brinkhorst Europese Unie en nationale soevereiniteit

�V �� M Prof.mr.drs. W. den Ouden Het wankele evenwicht tussen Europees en Nederlands subsidierecht bij de uitvoering van de Europese structuurfondsen

�� V �M Prof.dr. H. Vording Koppelingen in de sociale zekerheid -

�� V �M Prof.mr. B. Wessels Internationaal Insolventierecht

�� V �M Prof.mr. J. Cartwright Anglo-Amerikaans privaatrecht

�V �� M Prof.dr. R.C. Tobler LL.M. Being a third-country national in the European Union. How simple things have become complex and complex things 
have become simple

�� V �M Prof.mr. A.G. Castermans De burger in het burgerlijk recht, of De eigenschappen van perensap

�� V �M Prof.mr. J.L.M. Gribnau Soevereiniteit en legitimiteit; grenzen aan (fiscale) regelgeving

Faculteit der Sociale Wetenschappen

�� V �M Prof.dr. B.G.J. de Graaff De wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van radicalisering en 
terrorisme

�V �� M Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld Kansen van de kindertijd

�� V �M Prof.dr. E.M. Scholte Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs.

�� V �M Prof.dr. J.S. van der Meulen Accidental neighbours. Japanese and Dutch troops in Iraq

�V �� M Prof.dr. M.O. Hosli Can academics help? Research in international relations

�V �� M Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg Genen in Ontwikkeling: Voer voor Pedagogen

�� V �M Prof.dr. C.A. van Bochove De hele olifant



Faculteit der Wijsbegeerte

�� V �M Prof.dr. E.P. Bos e eeuwse logici over de propositie, termen, betekenis en waarheid

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 

�� V �M Prof.dr. J.H. van Driel Van een lerende vakdocent leer je het meest

�� V �M Prof.dr. M. de Jong Het standaardmodel en de kenniseconomie

Leids Universitair Medisch Centrum

�� V �M Prof.dr. G.P.M. Luyten Anders leren kijken

�� V �M Prof.dr. J.W.A. Smit Overvloed en onbehagen. Uitdagingen voor de moderne endocrinologie

�V �� M Prof.dr. J.H. Meijer Een kwestie van tijd

�V �� M Prof.dr. A.M. Stiggelbout Kiezen of delen? Patiënten, percepties en preferenties

�� V �M Prof.dr. B.A.M. van der Zeijst Voorkomen is beter dan genezen

�� V �M Prof.dr. C.W.G.M. Löwik Zien is geloven en zien is genezen

�V �� M Prof.dr. R.C. van der Mast Hersenspinsels bij veroudering

�� V �M Prof.dr. J.J. van Hilten Stilstaan bij bewegen 

�� V �M Prof.dr. B.J.C. Middelkoop Pleidooi voor een public health zonder aanzien des persoons

�� V �M Prof.dr. P.H.A. Quax Sleutelen aan vaten

�� V �M Prof.dr. J. Morreau Lessen uit erfelijke vormen van kanker

�� V �M Prof.dr. P.H. Reitsma Stoller in hart en nieren

�� V �M Prof.dr. R.J.M. Klautz Beter worden door beter meten

�V �� M Prof.dr. W. Bergman Verbeeldingskracht

�� V �M Prof.dr. H. Pijl In het land van bitterbal en boterkoek
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Bijlage E
Promoties bij de Universiteit Leiden

Faculteit Promoties

Archeologie 4

Centrum voor Milieuwetenschappen 1

Geesteswetenschappen 18

Godsdienstwetenschappen 3

ICLON 2

Letteren 27

LUMC/Geneeskunde 113

Rechtsgeleerdheid 19

Sociale Wetenschappen 25

Wiskunde en Natuurwetenschappen 89

Wijsbegeerte 1

Totaal 302

Promovendus Titel promotie Promotor(en)

Centrum Milieuwetenschappen Leiden

�� V �M D. Tsetse Opportunity and Problem in Context (OPiC) Prof.dr.ir. W.T. de Groot

Faculteit der Archeologie

�� V �M B. Voormolen Ancient hunters, modern butchers Prof.dr. J.W.M. Roebroeks 

�V �� M M. Gkiasta The historiography of landscape research in Crete Prof.dr. J.L. Bintliff 

�� V �M H. Barnard Eastern desert ware Prof.dr. J.L. Bintliff

�� V �M S. Arnoldussen A Living Landscape. Bronze Age settlement sites in the Dutch river area Prof.dr. H. Fokkens 
(c. - BC)

Faculteit der Geesteswetenschappen 11)

�� V �M J.T. King A Grammar of Dhimal Prof.dr. G.L. van Driem

�V �� M E.M.A. Mauder Pronoun use in Latin-American Spanish Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven

�V �� M J.M. de Wit Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen Prof.dr. J.R. Bruijn

�� V �M G.A. Noordzij Het beest dat Gelre riep Prof.dr. W.P. Blockmans

�V �� M L.L.C. Pronk The English Political Broadside Ballad in the Second Half of the Seventeenth Century Prof.dr. R.K. Todd

[  ]
















 












 







 





11) Promoties in de Godsdienstwetenschappen, Kunsten, Letteren en Wijsbegeerte vallen sinds  september  onder de Faculteit der Geesteswetenschappen.



Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M M. Kogure National Prestige and Economic Interest - Dutch diplomacy towards Japan - Prof.dr. J.L. Blussé van Oud 
Alblas 

�� V �M W.R. ter Bruggen Hugenholtz De landrentebelasting op Java - Prof.dr. J.L. Blussé van Oud 
Alblas 

�� V �M J.A. Nijdam Cum Laude Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland Prof.dr. J.A. Mol

�V �� M E. Tribushinina Cum Laude Cognitive reference points Prof.dr. A. Verhagen

�� V �M M. Ali Muslim Opposition to Logic and Theology in the Light of the Works of Prof.dr. P.S. van Koningsveld 
Jalal al-Din al-Suyuti (/)

�� V �M J.L. Lopéz Ulloa Entre aromas de Incienso y pólvora Prof.dr. P. Silva

�V �� M H.J. Marijnissen From transparency to artificiality: modern chinese poetry from taiwan after  Prof.dr. M. van Crevel

�� V �M J.C. Nierstrasz In the shadow of the company Prof.dr. J.L. Blussé van Oud 
Alblas 

�V �� M Ç. Günay-Erkol Cold War Masculinities in Turkish Literature: A Survey of March  Novels Prof.dr. E.J. van Alphen

�� V �M I.H. Kadi Natives and Interlopers: Competition between Ottoman and Dutch merchants in Prof.dr. E.J. Zürcher
the eighteenth century

�� V �M J.J. Brunner Ried Cum Laude Educación superior en Chile Prof.dr. P. Silva

�� V �M J.H.C. Kern Denken over Rusland Prof.dr. M.E.H.N. Mout

�V �� M M.A. Leigh Building the image of modern art Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

Faculteit der Godgeleerdheid 12)

�� V �M M. Ghaly Islam and Disabillity Prof.dr. P.S. van Koningsveld 

�� V �M U. Ryad Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the Works of Prof.dr. P.S. van Koningsveld 
Muhammad Rashı̄d Ri.dā and His Associates (-)

�V �� M C. van der Leest Conversion and conflict in Palestine Prof.dr. H.L. Murre-
Van den Berg 

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

�V �� M M.J. Nijveldt Validity in teacher assessment Prof.dr. N. Verloop

�� V �M M.E.J. Bakker Design and evaluation of video portfolios Prof.dr. N. Verloop

Faculteit der Letteren 13)

�� V �M H. Courtz A Carib grammar and dictionary Prof.dr. W.F.H. Adelaar

�� V �M R.J. Kuty Studies in the syntax of Targum Jonathan to Samuel Prof.dr. T. Muraoka

�� V �M H. Martirosyan Studies in Armenian etymology with special emphasis on dialects and culture Prof.dr. J.J.S. Weitenberg

�� V �M R. Bakker Reizen en de kunst van schrijven Prof.dr. M.E.H.N. Mout

�� V �M W.J.J. Mertens Meubeltapisserieën in de Nederlanden en Frankrijk vanaf de late middeleeuwen Prof.dr. C.W. Fock
tot 
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12) Promoties in de Godsdienstwetenschappen vallen tot  september  onder de Faculteit der Godgeleerdheid, na  september  onder de Faculteit der 

Geesteswetenschappen.
13) Promoties in de Letteren vallen tot  september  onder de Faculteit der Letteren, na  september  onder de Faculteit der Geesteswetenschappen.



Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M L. Gesterkamp The Heavenly Court: A Study on the Iconopraxis of Daoist Temple Painting Prof.dr. B.J. ter Haar

�� V �M G.C. Kruijtzer Xenophobia and Consciousness in Seventeenth-Century India Prof.dr. D.H.A. Kolff 

�� V �M S.E.A. van Galen Arakan and Bengal Prof.dr. D.H.A. Kolff 

�� V �M J.C.A. Schokkenbroek Trying-out. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in the Nineteenth Century, Prof.dr. F.S. Gaastra
-

�� V �M A. van den Belt Het VOC-bedrijf op Ceylon Prof.dr. F.S. Gaastra

�� V �M R. Paesie Lorrendrayen op Africa Prof.dr. F.S. Gaastra

�� V �M W. Peeters Recht auf Geschwätz Prof.dr. A. Visser

�� V �M M. Seyoum Gebeyaw A Grammar of Dime Prof.dr. M. Mous

�� V �M J.D. de Mooij Jona Willem te Water (-) Prof.dr. M.E.H.N. Mout

�V �� M C.W. Lu Gender, Marriage and Migration Prof.dr. A.H.B. Schneider

�� V �M E.J. Anonby Cum Laude Phonolgy and morphology of mambay (Niger-Congo, Adamawa) Prof.dr. T.C. Schadeberg

�V �� M H.C. Verkoren A semiotactic approach to modern Japanese Prof.dr. F.H.H. Kortlandt

�� V �M G.E.K. Dorvlo A grammar of Logba Prof.dr. M. Mous

�V �� M F.A.J. Hoogendijk Tien papyrologische bijdragen tot de geschiedenis van Romeins en Byzantijns Egypte Prof.dr. K.A. Worp

�� V �M D. Meyer Meaning-construction in warring-states philosophic discourse Prof.dr. B.J. ter Haar

�� V �M J.B. Spits Fakt und fiktion. Die autobiographie im spannungsfeld zwischen theorie und Prof.dr. A. Visser
rezeption

�V �� M A.M. Amado Cine argentino y politica - Prof.dr. L.M.L. Rodriguez-
Carranza

�� V �M J.P. Keizer History, origins, recovery: Michelangelo and the politics of art Prof.dr. R.L. Falkenburg

�� V �M H.T.M. Lambooij Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese remonstratenzerkloosters Prof.dr. J.A. Mol
Lidlum en Mariëngaarde

�V �� M J. Kamphorst In Praise of Death Prof.dr. D.H.A. Kolff 

�� V �M A. Pos Het paviljoen van porselein Prof.dr. J.L. Blussé van Oud 
Alblas

�V �� M K. Ukai Yuefu and Gexing by Li He Prof.dr. W.L. Idema

Leids Universitair Medisch Centrum

�� V �M P. Steenvoorde Maggot Debridement therapy in surgery Prof.dr. J.F. Hamming

�� V �M J. van Tuyn Cellular and genetic approaches to myocardial regeneration Prof.dr. M.J. Schalij

�� V �M C.K. le Sage Cum Laude Identifying cancer-causing noncoding RNAs Prof.dr. J.J. Neefjes

�V �� M D.P. Touwen Voor een Ander. Beslissingsverantwoordelijkheden in de verpleeghuisgeneeskunde Prof.dr. H.M. Dupuis

�� V �M H. Schonewille Red blood cell alloimmunization after blood transfusion Prof.dr. A. Brand

�� V �M R.W. Grauss Regenerative medicine in cardiovascular disease Prof.dr. M.J. Schalij

�V �� M A.S. Janssens Epidemiology and pathogenetic mechanisms of polymorphic light eruption Prof.dr. R. Willemze

�� V �M R. Flierman Towards adoptive cellular therapy of chronic autoimmune arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga

�V �� M Y.G.L. de Graaf Skin carcinomas in organ-transplant recipients Prof.dr. R. Willemze
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M R.R. Wouda The Role of Wnt During Axon Guidance Prof.dr. J.N. Noordermeer

�V �� M M.C. van der Plas A Drosophila Model for Duchenne Muscular Dystrophy Prof.dr. J.N. Noordermeer

�� V �M R. Fronczek Hypocretin Deficiency Prof.dr. J.G. van Dijk

�� V �M V. van Weel Growing blood vessels to treat limb ischemia Prof.dr. J.H. van Bockel

�V �� M P.J. van der Zalm Towards evidence based practice in pelvic floor physiotherapy Prof.dr. A.A.B. Lycklama 
a Nijeholt

�V �� M A.Y. Nossent Determinants of Plasma levels of von Willebrand Factor and Coagulation Factor VIII Prof.dr. R.M. Bertina

�� V �M J.J. Neijssen The fate of intracellular peptides and mhc class I antigen presentation Prof.dr. J.J. Neefjes

�V �� M M.H.M. Hessel Release characteristics of cardiac proteins after reversible or irreversible myocardial Prof.dr. A. van der Laarse
damage

�V �� M Y.P.M. Ruiterman Treatment strategies in recent-onset rheumatoid arthritis Prof.dr. F.C. Breedveld

�� V �M A. Vahidnia Studies into the Mechanism of Arsenic-induced Neurotoxicity Prof.dr. F.A. de Wolff

�� V �M M.A.J. van de Sande Rotator Cuff Degeneration in the Rheumatoid Shoulder Prof.dr. P.M. Rozing

�V �� M M.L.M. Robijn Targeted identification of Schistosoma mansoni egg glycans Prof.dr. A.M. Deelder

�V �� M N.J. Wiendels Chronic frequent headache in the general population Prof.dr. M.D. Ferrari

�� V �M J.J. Meij Testing life history theory in a contemporary African population Prof.dr. R.G.J. Westendorp

�� V �M M.H. Sandel Characterization of Leukocytes in Colorectal Cancer Prof.dr. C.J.H. van de Velde

�V �� M E.C. de Bruin Apoptosis in Cancer Prof.dr. J.W.R. Nortier

�V �� M K.R.J. Vanmolkot Migraine genetics Prof.dr. R.R. Frants

�� V �M P.K. Chandieshaw Diabetic Nephropathy in Surinamese South Asia Subjects Prof.dr. A.J. Rabelink

�V �� M M.E.T. van Tesselaar Risk factors of Thrombosis in Cancer: The Role of Microparticles Prof.dr. F.R. Rosendaal

�V �� M K.G. Haanstra Costimulation blockade and regulatory T-cells in a non-human primate model of Prof.dr. F.H.J. Claas
kidney allograft transplantation

�� V �M E.H. Garling Objective clinical performance outcome of total knee prostheses Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen

�� V �M L. Ferrarini Cum Laude Automated shape modelling and analysis of brain ventricles Prof.dr. J.H.C. Reiber

�V �� M J.M. Kel Immune modulation by mannosylated peptides Prof.dr. F. Koning 

�V �� M K.J. van Stralen Physical activity, immobilization and the risk of venous thrombosis Prof.dr. F.R. Rosendaal

�V �� M W.P. ter Beek Neuropeptide Receptor Expression in Inflammatory Bowel Disease Prof.dr. C.B.H.W. Lamers 

�V �� M A. Schepers Inflammation in injury-induced vascular remodeling; functional involvement and Prof.dr. P.H.A. Quax
therapeutical options

�� V �M W.C. Peul Cum Laude Timing of Surgery for Sciatica Prof.dr. R.T.W.M. Thomeer

�� V �M T.W.L. Groeneveld Complement and Disease: Activation and Control Prof.dr. M.R. Daha

�V �� M N.M.S. van den Akker Cum Laude Endothelial plasticity in cardiovascular development Prof.dr. A.C. Gittenberger-de

Groot

�V �� M C.M. Maguire Developmental Care and Very Preterm Infants: Neonatal, Neurological, Growth Prof.dr. F.J. Walther
and Developmental Outcomes

�� V �M G. de Voer The cln- genes of Caenorhabditis elegans Prof.dr. G.J.B. van Ommen

�V �� M G.M. Plaisier Angiogenesis, proteases and angiogenic factors during the inception of pregnancy Prof.dr. F.M. Helmerhorst
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M T. Huisman The Finger of God Prof.dr. H. Beukers

�� V �M B.L. van der Hoeven Advances in Invasive Evaluation and Treatment of Patients with Ischemic Heart Prof.dr. M.J. Schalij
Disease

�V �� M A.M. Duursma Molecular dissection of Cdc6 and the miR-148 family; two stories with common Prof.dr. J.J. Neefjes
themes

�� V �M F.J.P. Beeres Imaging the scaphoid problem Prof.dr. J.F. Hamming

�� V �M G.A. Versteeg Regulation of coronavirus-induced host responses Prof.dr. W.J.M. Spaan

�� V �M J.P. Beekwilder Butamben, a specific local anesthetic and aspecific ion channel modulator Prof.dr. D.L. Ypey

�V �� M H.H. Zuurman Clinical pharmacology of cannabinoids in early phase drug development Prof.dr. A.F. Cohen

�V �� M C.J. Haven Molecular analysis of the HPT-JT syndrome and sporadic parathyroid carcinogenesis Prof.dr. Prof.dr. J. Morreau

�V �� M M.A. de Witte Adoptive transfer of tumor- and MiHAg-specific T cell immunity in mice Prof.dr. T.N.M. Schumacher

�� V �M R.A. Oldenburg Search for new breast cancer susceptibility genes Prof.dr. P. Devilee

�V �� M K.L. Franson Provision and assessment of pharmacology and pharmacotherapy education across Prof.dr. A.F. Cohen
an integrated medical school curriculum

�V �� M R.S. Jahangir Tafrechi Mechanisms of mtdna segregation and mitochondrial signaling in cells with the Prof.dr. A.K. Raap
pathogenic ag mutation

�� V �M J.W. Eijgenraam Immune Regulation in IgA Nephropathy Prof.dr. M.R. Daha

�V �� M M.J. Winter Co-ordination of epithelial junctional systems, during the development of a Prof.dr. G.J. Fleuren
malignant phenotype

�V �� M S.A.J. ter Horst Oxidative stress in experimental bronchopulmonary dysplasia Prof.dr. F.J. Walther

�V �� M W.E. Mesker Microscopical evaluation of prognostic markers in colorectal cancer Prof.dr. H.J. Tanke

�� V �M S. Keijser New Developments in Analysis of Ocular Surface Diseases Prof.dr. C.C. Sterk

�V �� M E.H. Lips Molecular discrimination of sessile rectal adenomas from carcinomas for better Prof.dr. Prof.dr. J. Morreau
treatment choice

�V �� M J.V.R.B. Hendriksen Intracellular routing of ß-catenin Prof.dr. J.J. Neefjes

�V �� M E.S.A. van den Akker Fetal thrombocytopenia: preventive strategies Prof.dr. H.H.H. Kanhai

�V �� M J.F. de Vries Complexity of apoptotic pathways in leukemia treated with chemotherapy or Prof.dr. J.H.F. Falkenburg
cellular immunotherapy

�V �� M M. Brauer Dyspareunia in women: a painful affair Prof.dr. J.B.M.Z. Trimbos

�V �� M A. Jorritsma Immunotherapy of melanoma: towards clinical application Prof.dr. T.N.M. Schumacher

�V �� M M. Kars Prolactinomas Prof.dr. J.A. Romijn

�V �� M K. van der Heiden Primary Cilia on Endothelial Cells Prof.dr. R.E. Poelman

�� V �M G.G. Schoonman Trigger factors and mechanisms in migraine Prof.dr. M.D. Ferrari

�V �� M M.E. Polak Dendritic cells in melanoma Prof.dr. G.P.M. Luyten

�V �� M L. de los Angeles Nuñez Carrasco Living on the Margins: Ilness and Healthcare among Peruvian Migrants in Chile Prof.dr. J.M. Richters

�V �� M Y. Revsin Type  Diabetes, Glucocorticoids and the Brain Prof.dr. E.R. de Kloet

�� V �M G.C.J. Hovens The thyrotropin receptor in thyroid carcinoma Prof.dr. J.W.A. Smit

�V �� M L.W. Tick Diagnosis of venous thromboembolism and the post-thrombotic syndrome Prof.dr. F.R. Rosendaal

�� V �M R.D. Thijs Syncope, an integrative physiological approach Prof.dr. J.G. van Dijk
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�V �� M G.D. Hopman Gluten intake and gluten-free diet in the Netherlands Prof.dr. J.M. Wit 

�V �� M P.H. van Riet Helminth infections induce immunomodulation; consequences and mechanisms Prof.dr. M. Yazdanbakhsh

�� V �M C.R. Oost Model-driven segmentation of x-ray left ventricular angiograms Prof.dr. J.H.C. Reiber 

�V �� M R. van der Veen Gene-environment interactions in early life and adulthood Prof.dr. E.R. de Kloet

�� V �M Y.K.O. Teng Targeting the humoral immune system of patients with rheumatoid arthritis Prof.dr. T.W.J. Huizinga

�� V �M N.M. de Sousa Rocha Moleculair basis for the control of motor-based transport of MHC class II Prof.dr. J.J. Neefjes
compartments

�V �� M K.N. Verpoort Anti-citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis and undifferentiated Prof.dr. T.W.J. Huizinga
arthritis

�V �� M E.M.S. Leijten Cellular Immune Responses during Latent Tuberculosis Prof.dr. J.T. van Dissel

�V �� M J. Manniën Evaluation of the surveillance of surgical site infections within the Dutch PREZIES Prof.dr. P.J. van den Broek
network

�� V �M C.P. Kuijl Cum Laude Regulation of endosomal and phagosomal transport Prof.dr. J.J. Neefjes

�V �� M D.H. Engelsma Nuclear Export Signals: Small Domains with Large Impact Prof.dr. J.J. Neefjes

�V �� M M.M. Lauwen p (auto)immunity in mice Prof.dr. C.J.M. Melief

�� V �M E.A.F. Mahtab Podoplanin and the Posterior Heart Field Prof.dr. A.C. Gittenberger-
de Groot

�V �� M C.J. Schinkel Genetic variability of hepatitis C virus: relevance to treatment outcome and course Prof.dr. A.C.M. Kroes
of infection

�� V �M A.T. van Aken Arterivirus replicase processing: regulatory cascade or Gordian knot? Prof.dr. E.J. Snijder

�� V �M M. Hamdi MAPKinase signaling and AP--regulated gene expression in cellular responses to Prof.dr. P. ten Dijke
DNA damage

�V �� M M.C. van Groningen Molecular markers in renal transplant biopsies Prof.dr. J.A. Bruijn

�V �� M S.L. de Haas Pharmacological differences of GABAergic compounds: a pharmacodynamic Prof.dr. A.F. Cohen
characterization

�V �� M C. Ypenburg Cum Laude New Insights into Device Therapy for Chronic Heart Failure Prof.dr. M.J. Schalij

�V �� M J.W.A. van der Hoorn Novel pharmaceutical interventions in experimental atherosclerosis and myocardial Prof.dr. J.W. Jukema
infarction

�V �� M D. Ye ABC-transporters and lipid transfer proteins: important players in macrophage Prof.dr. Th.J.C. van Berkel
cholesterol homeostasis and atherosclerosis

�V �� M J.M. Liber Friends or Foes? Predictors of Treatment Outcome of Cognitive Behavioral Therapy Prof.dr. Ph.D.A. Treffers 
for Childhood Anxiety Disorders

�V �� M C.E. Teixeira da Costa Langerhans cell histiocytosis: a reactive or neoplastic disease? Prof.dr. R.M. Egeler

�� V �M J.J. Briaire Cochlear Implants Prof.dr. J.J.M. Frijns

�� V �M H.W. Elzevier Female sexual function in urological practice Prof.dr. A.A.B. Lycklama 
a Nijeholt

�V �� M T. Tilburgs Fetus specific immune recognition and regulation by T cells at the fetal-maternal Prof.dr. F.H.J. Claas
interface in human pregancy

�� V �M M. van Oosterhout Pathological features of rheumatoid synovitis in the context of therapeutic Prof.dr. T.W.J. Huizinga
interventions and clinical settings

�� V �M I.R. Henkens Non-invasive diagnosis and follow-up of right ventricular overload Prof.dr. Wall E.E. van der
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M S. Hammer Myocardial Triglycerides Prof.dr. J.W.A. Smit

�� V �M R.W. van der Meer Cum Laude Myocardial Steatosis and Left Ventricular Function in Type  Diabetes Mellitus Prof.dr. A. de Roos

�V �� M M. van Puijenbroek Molecular pathology of colorectal cancer predisposing syndromes Prof.dr. J. Morreau

�V �� M E.R. Pomp Lifestyle and venous thrombosis Prof.dr. F.R. Rosendaal 

�V �� M E.D. Beishuizen The effect of statin therapy on vessel wall properties in type  diabetes without Prof.dr. A.E. Meinders
manifest cardiovascular disease

�� V �M P.M. Groenendijk Neuromodulation and Urodynamics in Lower Urinary Tract Symptoms Prof.dr. A.A.B. Lycklama 
a Nijeholt 

�V �� M A.B. Maier Cellular senescence in vitro and organismal ageing Prof.dr. R.G.J. Westendorp

�� V �M B. Havekes Hereditary Paragangliomas Prof.dr. J.A. Romijn

�V �� M A.M. Stax Modulated rat dendritic cells in renal transplantation models Prof.dr. M.R. Daha 

�� V �M A. van Straten Optimal Timing of Pulmonary Valve Replacement in Tetralogy of Fallot Prof.dr. A. de Roos 

�V �� M A.A. van der Klaauw Cum Laude Pituitary diseases: long-term clinical consequences Prof.dr. J.A. Romijn 

�V �� M M.M. Henneman Multimodality imaging in chronic coronary artery disease Prof.dr. J.J. Bax 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

�V �� M A.C.M. Meuwese Cum Laude Impact assessment in EU lawmaking Prof.mr. W.J.M. Voermans

�V �� M Z.D. Laclé Notabelen vernieuwen Prof.mr. N.J.H. Huls

�� V �M T.C. Leemans De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen Prof.mr. Th.G. Drupsteen

�� V �M P.H.L.M. Kuypers Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht Prof.mr. M.V. Polak

�� V �M A.C. Buyse Cum Laude Post-Conflict Housing Restitution Prof.dr. R.A. Lawson

�V �� M J.M. Ubink In the land of the Chiefs Prof.mr. J.M. Otto

�� V �M J.P.J. Witjes Disclosure in de jaarrekening omtrent belastingen en consolidatie Prof.dr. J.G. Kuijl RA

�� V �M B.R.A van den Bos Mirakel en Debacle. De Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Prof.dr. A. van Staden
Verdrag van Maastricht

�V �� M B.M. Dijksterhuis Rechters normeren de alimentatiehoogte Prof.mr. N.J.H. Huls

�� V �M G.K. Schoep Straftoemetingsrecht en strafvorming Prof.mr. C.P.M. Cleiren

�� V �M T. Skouteris The Notion of Progress in International Law Discourse Prof.dr. C.J.R. Dugard

�� V �M N.G. Hansen Modern Territorial Statehood Prof.dr. C.J.R. Dugard

�� V �M R.K. Visser In dienst van het algemeen belang Prof.dr.mr. E.R. Muller

�� V �M G.J. Vossestein The constitutionality of EC company law Prof.mr. P.J. Dortmond

�� V �M E.J. Zippro Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht Prof.mr. H.J. Snijders

�� V �M G. Suurmond Enforcing fire safety in the catering industry Prof.dr. K.P. Goudswaard

�� V �M C. Noichim The Asean Space Organisation: Legal Aspects and Feasibility Prof.dr. P.P.C. Haanappel

�� V �M A.R. Spanjer Structural and regulatory reform on the European natural gas market Prof.dr. K.P. Goudswaard

�� V �M F.E.T. Tronchetti The exploitation of the natural resources of the Moon and other Celestial Bodies Prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

Faculteit der Sociale Wetenschappen

�V �� M R. Haringsma Never too old to learn Prof.dr. P. Spinhoven 

�� V �M S.M. van Gool Untouchable Bureaucracy Prof.dr. T.A.J. Toonen 

�V �� M A.Y. Ganushchak The nature of the verbal monitor Prof.dr. N.O. Schiller 

�� V �M J.K. Kuipers Semantic context effects in word production Prof.dr. G.A.M. Kempen 

�V �� M M.D. Beijersbergen The Adult Attachment Interview Prof.dr. M.H. van IJzendoorn 

�V �� M R. Gilissen Physiological Reactivity to Fear in Children Prof.dr. M.H. van IJzendoorn

�V �� M N. Slee Cognitive-Behavioural Therapy for Deliberate Self-Harm Prof.dr. P. Spinhoven 

�V �� M A.B. Gemmeke Marabout women in Dakar Prof.dr. P.E. Spyer 

�� V �M J.A.J. Leijtens Tussen plan en praktijk Prof.dr. J.J.B.M. van Hoof 

�� V �M S. Cihanger The Dark Side of Subtle Discrimination: How targets respond to different forms Prof.dr. N. Ellemers 
of discrimination

�� V �M M.J. Warrens Cum Laude Similarity coefficients for binary data Prof.dr. W.J. Heiser 

�V �� M M.A. Abdalla Poverty and Inequality in Urban Sudan Prof.dr. L.J. de Haan 

�V �� M G.B. ten Wolde Does tailoring really make a difference? Prof.dr. C.M.J.G. Maes

�V �� M L.L. Greer Cum Laude Team Composition and Conflict Prof.dr. K.A. Jehn 

�V �� M F.C. Jellesma Somatic Complaints in Childhood: How they are related to children’s emotional Prof.dr. P.M. Westenberg 
and social functioning

�� V �M F.M. Häge Cum Laude Decision-Making in the Council of the European Union: The Role of Committees Prof.dr. B. Steunenberg 

�V �� M M.C. Dozy Het is altijd het beroep van de toekomst geweest Prof.dr. J.J.B.M. van Hoof 

�� V �M H.F. Vermeulen Early History of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment: Prof.dr. J.G. Oosten 
Anthropological Discourse in Europe and Asia, -

�� V �M A.P. Kotchegura Civil service reform in post communist countries: in case of the Russian Federration Prof.dr. A.J.G.M. Bekke 
and the Czech Republic

�� V �M M.A.J. Ezinga Psychosocial development and the development of problem behaviour during Prof.dr. P.M. Westenberg 
adolescence

�V �� M S. Pieper Prolonged cardiac activation, stressful events and worry in daily life Prof.dr. C.M.J.G. Maes

�V �� M C.M. Tshoaedi Roots of Women Union Activism: South Africa - Prof.dr. J.V. Outshoorn 

�V �� M S.D. Huisman Finding Balance Prof.dr. C.M.J.G. Maes 

�V �� M G. Odinot Eyewitness confidence Prof.dr. W.A. Wagenaar 

�V �� M E. Maris The social side of noise annoyance Prof.dr. P.J. Stallen 

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

�V �� M M.N. Verzijden Early learning and speciation Prof.dr. C.J. ten Cate

�� V �M N.V. Kuzmin Interference effects with surface plasmons Prof.dr. G.W. ’t Hooft 

�� V �M P. Skubák Direct incorporation of prior phase information in macromolecular model Prof.dr. J.P. Abrahams 
refinement
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�V �� M X. Yuan Transcription regulation of starch and inulin modifying enzyme network in Prof.dr. C.A.M.J.J. van den 
Aspergillus niger Hondel 

�� V �M H. Li Workload characterization, modeling, and prediction in grid computing Prof.dr. H.A.G. Wijshoff 

�� V �M C. Tasse Triggering processes and evolution of AGN in XMM-CSS field Prof.dr. G.K. Miley 

�V �� M M.J. Holveck The effects of rearing conditions on sexual traits and preferences in zebra finches Prof.dr. C.J. ten Cate

�� V �M P. de Hoog The design and synthesis of novel heterodinuclear complexes combining a DNA Prof.dr. J. Reedijk 
cleaving agent and a DNA targeting moiety

�� V �M A. Ali-Marashdeh A cluster storage density functional theory study of the interaction of the hydrogen Prof.dr. G.J. Kroes 
storage system NaAlH with transition metal catalysts

�� V �M E.P.S. Lansky Anticancer Pharmacognosy of Punica granatum Prof.dr. R. Verpoorte 

�� V �M A.F. Otte Magnetism of a single atom Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 

�� V �M M. Miqyass The functional role of Ca+ in Photosystem II Prof.dr. T.J. Aartsma 

�� V �M X.O. Weenink Protein secretion in the filamentous fungus Aspergillus niger Prof.dr. C.A.M.J.J. van den 
Hondel 

�� V �M H.A. van Veen Production and characterization of recombinant human lactoferrin Prof.dr. H.A. de Boer 

�� V �M M. Niemantsverdriet -- proteins and the p family Prof.dr. J. Brouwer 

�� V �M M. Zaccheddu First-principles calculations of electronic excitations of photoactive bio-molecules Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek

�� V �M D.H.F.M. Schnitzeler Faraday tomography of the galactic ISM with the WSRT Prof.dr. G.K. Miley 

�V �� M H.S. Boisivon Calcium - and BTB domain protein-modulated PINOID protein kinase directs Prof.dr. P.J.J. Hooykaas 
polar auxin transport

�V �� M R. Hulsker Transient interactions between photosynthetic proteins Prof.dr. G.W. Canters 

�V �� M C.D. Kruk The bill of evolution. Trophic adaptations in anseriform birds Prof.dr. J.J. Videler 

�� V �M S.W. Rosema Induced substitutions Prof.dr. R. Tijdeman 

�� V �M T. van den Bogaart Links between cohomology and arithmetic Prof.dr. S.J. Edixhoven 

�� V �M J.H. Bardarson Effects of spin-orbit coupling on quantum transport Prof.dr. C.W.J. Beenakker 

�V �� M E.C. Klaasse Non-ribose Ligands for the Human Adenosine A receptor Prof.dr. A.P. IJzerman

�V �� M S.B. Simoh The effect of bacterial isochorismate synthase gene on the Brassica rapa metabolome Prof.dr. R. Verpoorte

�� V �M J. Kazius Computers and drug discovery Prof.dr. A.P. IJzerman

�� V �M H.J. Hupkes Invariant Manifolds and Applications for Functional Differential Equations of Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel 
Mixed Type

�� V �M J. Kahn Quantum local asymtotic normality and quantum statistics Prof.dr. R.D. Gill 

�V �� M E.L. Munteanu Dynamics and regulation at the tip: A high resolution view on microtubule assembly Prof.dr. A.M. Dogterom 

�� V �M O.M. Shir Nichting in derandomized evolution strategies and its applications in quantum Prof.dr. T.H.W. Bäck 
control

�V �� M I. van der Sluijs Divergent mating preferences and nuptial coloration in sibling species of cichlid fish Prof.dr. J.J.M. van Alphen 

�� V �M M.O. de Kok Broken Symmetries in Field Theory Prof.dr. P.J. van Baal 

�� V �M G.W.E. Santen To fail or not to fail - Clinical trials in depression Prof.dr. M. Danhof

�� V �M R.C.E. van den Bosch Giant Elliptical Galaxies Prof.dr. P.T. de Zeeuw 

�V �� M M. Pennings Cholesterol and Phospholipid transporters in atherosclerosis lesion development Prof.dr. Th.J.C. van Berkel 
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�V �� M C. Liefaard Pharmacoresistance in epilepsy Prof.dr. M. Danhof 

�� V �M I. Snyman Scattering problems involving electrons, photons, and Dirac Fermions Prof.dr. C.W.J. Beenakker 

�� V �M V. Zivkovic Execution Platform Modeling for System-Level Architecture Performance Analysis Prof.dr. E.F. Deprettere 

�� V �M P.E. Salmi Oscillons Prof.dr. A. Achúcarro 

�� V �M B.A. Traag Function and control of the ssg genes in streptomyces Prof.dr. C.W.A. Pleij 

�� V �M M.L. Cristea Parallel and Distributed Processing in High Speed Traffic Monitoring Prof.dr. H.A.G. Wijshoff 

�V �� M B.I. Lindhout Regulatory DNA binding peptides as novel tools for plant functional genomics Prof.dr. P.J.J. Hooykaas 

�� V �M J. Lemaitre Model-based specification and design of large-scale signal processing systems Prof.dr. E.F. Deprettere

�� V �M A. Khadr Adoption of new technologies in a highly uncertain environment Prof.dr. J.N. Kok

�V �� M G.M.T. Smijs The susceptibility of Trichophyton rubrum to photodynamic treatment Prof.dr. J.A. Bouwstra 

�� V �M X. Ma Patterns of Enterprise System Implementation Prof.dr. B.R. Katzy 

�� V �M T.A. van Kempen Probing Protostars Prof.dr. E.F. van Dishoeck 

�� V �M M. Durinx Life amidst singularities Prof.dr. J.A.J. Metz 

�V �� M P.M. den Hartog Vocal communication in an avian hybrid zone Prof.dr. C.J. ten Cate

�V �� M Y. Liu Magnetic Field Effects on Photosynthetic Reactions Prof.dr. T.J. Aartsma 

�� V �M C. Brinch The evolving velocity field around protostars Prof.dr. E.F. van Dishoeck 

�V �� M S.C.A. de Jager Chemokines in Atherosclerotic Lesion Development and Stability Prof.dr. Th.J.C. van Berkel 

�V �� M G. Zauner A FRET-based method to study the activity of electron or oxygen transfer proteins Prof.dr. G.W. Canters 
and redox enzymes

�V �� M I.J. Flores Sanchez Polyketide synthases in Cannabis sativa L. Prof.dr. R. Verpoorte

�� V �M E.H. de Graaf Mining semi-structured data Prof.dr. J.N. Kok 

�� V �M P. Becherer Nonlinear dynamics aspects of subcritical transitions and singular flows in Prof.dr.ir. W. van Saarloos 
visco-elastic fluids

�� V �M S. van der Laan Expression and Function of Nuclear Receptor Coregulators in Brain: Understanding Prof.dr. E.R. de Kloet 
the Cell-Specific Effects of Glucocorticoids

�� V �M H. Zhang Jasmonate-responsive transcriptional regulation in Catharanthus roseus Prof.dr. J. Memelink 

�� V �M J.F. Jacobs Domain Specific Modeling and Analysis Prof.dr. F.S. de Boer 

�� V �M C. Zissulescu Ianculescu Synthesis of a Parallel Data Stream Processor from Data Flow Process Networks Prof.dr. E.F. Deprettere 

�V �� M D.R.H. Huntjens Beyond relief: biomarkers of the anti-inflammatory effect and dose selection in early Prof.dr. M. Danhof
clinical drug development

�� V �M E. Daviso The solid-state photo-cidnp effect Prof.dr. H.J.M. de Groot

�V �� M A. Garza-Ortiz Synthesis, Characterization and Biological Studies of Ruthenium and Gold Prof.dr. J. Reedijk
Compounds with Anticancer Properties

�V �� M S. Roy In search for anticancer transition-metal compounds with dual DNA-binding and Prof.dr. J. Reedijk
cleaving properties (tentative)

�V �� M S. Ganapathy Bridging the gap between natural & artificial light-harvesting Prof.dr. H.J.M. de Groot

�V �� M T.J. Steeg The ‘free drug hypothesis’: Fact or fiction? Prof.dr. M. Danhof

�� V �M J.J. Weterings Synthesis and evaluation of peptide and nucleic acid based Toll-like receptor ligands Prof.dr. G.A. van der Marel 
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Promovendus Titel promotie Promotor(en)

�� V �M B. den Dulk Identification of new NER factors in Saccharomyces cerevisiae Prof.dr. J. Brouwer 

�� V �M G.S. Verhoeven Molecular constructs and optical tweezers experiments to study bacterial cell division Prof.dr. A.M. Dogterom 

�� V �M B. Kokshoorn Resolving riddles and presenting new puzzles in Chonorinidae Phylogenetics Prof.dr. E. Gittenberger 

�V �� M N. Bardine Hox in frogs: Xenopus reveals novel functions for vertebrate Hox genes Prof.dr. A. Durston 

�� V �M R. Brijder Models of Natural Computation: Gene Assembly and Membrane Systems Prof.dr. G. Rozenberg

�� V �M G.H. Degenhart Synthesis of Conjugated Oligomers Prof.dr. H.J.M. de Groot 

�V �� M L. Starkenburg Dynamics of infrared selected high redshift galaxies Prof.dr. M. Frankx 

�� V �M E. Malta Damage recognition in nucleotide excision repair Prof.dr. J. Brouwer 

�� V �M N. Braakman Magnetic resonance imaging and spectroscopy of Alzheimer's disease in transgenic Prof.dr. H.J.M. de Groot
mice in vivo

�� V �M M.H van Es A new touch to AFM methods Prof.dr. J.W.M. Frenken

�V �� M M.M. Sadeghi Peroral insulin delivery-new concepts and excipients Prof.dr. H.E. Junginger 

�V �� M D. Georgieva Electron crystallography of three dimensional protein crystals Prof.dr. J.P. Abrahams 

�� V �M G. Katgert Flow of Foams Prof.dr. M. van Hecke 

�� V �M J.G. Bosman Explicit computations with modular Galois representations Prof.dr. S.J. Edixhoven 

�V �� M S. Ogawa Ecology of mycophagous Collimonas bacteria Prof.dr. H. van Veen

�� V �M T. Wennekes Synthesis and biological evaluation of lipophilic iminosugars as inhibitors of Prof.dr. H.S. Overkleeft
glucosylceramide biosynthesis

�� V �M A.W. Tuin Synthetic studies on kinase inhibitors and cyclic peptides: strategies towards new Prof.dr. H.S. Overkleeft
antibiotics

�� V �M S.H. Albrecht Stars and planets at high spectral and spacial resolution Prof.dr. H.A. Quirrenbach 

�� V �M K. Ye Cum Laude Novel algorithms for protein sequence analysis Prof.dr. A.P. IJzerman 

�V �� M Q. Li Constitutive activity and inverse agonism Prof.dr. A.P. IJzerman

�V �� M K.M. Bonger Dimeric ligands for GPCRs involved in human reproduction: synthesis and Prof.dr. G.A. van der Marel 
biological evaluation

�� V �M M. Verdoes Chemical tools to probe the proteasome Prof.dr. H.S. Overkleeft 

Faculteit der Wijsbegeerte 14)

�V �� M M. Martijn Cum Laude Proclus on nature Prof.dr. F.A.J. de Haas 
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14) Promoties in de Wijsbegeerte vallen tot  september  onder de Faculteit der Wijsbegeerte, na  september  onder de Faculteit der Geesteswetenschappen.
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Bijlage F
Besturen 15)

College van Bestuur

�� V �M Rector magnificus & voorzitter Prof.mr. P.F. van der Heijden 08.02.2007-08.02.2011

�� V �M Vice-voorzitter Drs. H.W. te Beest 01.09.2005-01.09.2013

�V �� M Vice-rector magnificus Prof.dr. M.C.E. van Dam 01.09.2007-01.09.2011

Faculteit der Archeologie

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. W.J.H. Willems 01.11.2006-01.11.2009

�V �� M Lid/onderwijs Prof.dr. C.L. Hofman 01.09.2007-01.09.2010

�� V �M Student-lid W.J. Koopman 01.09.2007-01.09.2009

Faculteit der Geesteswetenschappen

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. H.W. van den Doel 01.09.2008-01.09.2011

�� V �M Vice-decaan/Ba-onderwijs Prof.dr. A. Verhagen 01.09.2008-01.09.2011

�V �� M Lid/bedrijfsvoering Drs. J.D. Riel QC 01.09.2008-01.09.2011

�V �� M Student-lid E. Kooijmans 01.09.2008-01.09.2009

Faculteit der Godgeleerdheid

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. W.B. Drees 01.09.2005-01.09.2008

�V �� M Lid/onderwijs Dr. J. Tromp 01.01.2007-01.09.2008

�� V �M Student-lid G.J. Veldhuis 01.09.2007-01.09.2008

Faculteit der Kunsten

�� V �M Decaan Prof. F.C. de Ruiter q.q.

�� V �M Lid A.J.A. Verduyn Lunel q.q.

�� V �M Lid Prof.dr. A. van der Kooij 01.04.2005-01.09.2008

�� V �M Lid/bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden mpa 13.09.2005-01.09.2008

�V �� M Student-lid J.W.F. Dekker 01.01.2007-01.09.2008

Faculteit der Letteren

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. H.W. van den Doel 15.10.2007-01.09.2008

�� V �M Vice-decaan/Ba-onderwijs Prof.dr. A. Verhagen 01.11.2007-01.09.2008

�� V �M Lid/bedrijfsvoering Drs. H.G. Carbo 01.07.2007-01.02.2008

�V �� M Lid/bedrijfsvoering Drs. J.D. Riel QC 15.10.2008-01.09.2008

�� V �M Student-lid H.M. Breedeveld 01.09.2007-01.09.2008
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15) De faculteiten der Godgeleerdheid, Kunsten, Letteren en Wijsbegeerte vormen sinds  september  de Faculteit der Geesteswetenschappen.



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

�� V �M Decaan/onderzoek (tot 01.04.2005) Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 01.01.2005-01.01.2011

�� V �M Lid/onderwijs Prof.dr. H. Vording 01.01.2008-01.01.2011

�� V �M Lid/bedrijfsvoering Drs I.M.S. Frijters 01.07.2007-01.01.2011

�V �� M Student-lid E. Lageman 01.09.2007-01.09.2008

�V �� M Student-lid M.W.R. Schaap 01.09.2008-01.09.2009

Faculteit der Sociale Wetenschappen

�� V �M Decaan Prof.dr. Ph. Spinhoven 01.01.2008-01.01.2011

�V �� M Lid/onderwijs en onderzoek Prof.dr. H.J. Dekker 01.01.2006-01.01.2011

�� V �M Lid/bedrijfsvoering en ICT Mr.dr. M.E. Tuurenhout 01.06.2003-01.01.2011

�� V �M Student-lid Ing. R.A. Heynen 01.09.2006-01.09.2008

�� V �M Student-lid S.O. Balfoort MA 01.09.2008-01.09.2009

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel 01.09.2007-01.09.2012

�� V �M Lid/onderwijs Prof.dr. J.W. Kijne 01.09.2002-01.05.2008

�� V �M Lid/onderwijs Prof.dr. E.J.J. Groenen 01.05.2008-01.05.2012

�� V �M Lid/bedrijfsvoering Drs. G.J. van Helden mpa 01.09.2002-01.09.2012

�� V �M Student-lid J.W.F. Venderbos 01.09.2007-01.09.2008

�V �� M Student-lid Chantal Stoffelsma 01.09.2008-01.09.2009

Faculteit der Wijsbegeerte

�� V �M Decaan/onderzoek Prof.dr. E.P. Bos 01.01.2008-01.09.2008

�� V �M Lid/onderwijs Dr. J.B.M. van Rijen 01.04.2005-01.09.2008

�V �� M Student-lid H.A.G. Nagtzaam 01.09.2007-01.09.2008

Leids Universitair Medisch Centrum

�� V �M Voorzitter Prof.dr. F.C. Breedveld q.q.

�� V �M Decaan en lid Prof.dr. E.C. Klasen 01.01.2003-01.01.2011

�� V �M Vice-voorzitter Dr.ir. P.C.J. Leijh q.q.

�� V �M Lid Ir. H.M. le Clercq q.q.

�V �� M Assessor F.A.R. Jansen 01.09.2007-01.09.2008

�� V �M Assessor M. Vink 01.09.2008-01.09.2009
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Enkele niet-facultaire eenheden

Campus Den Haag

Directie

�� V �M Wetenschappelijk directeur Prof.dr. J. de Vries

�� V �M Adjunct-directeur Mr.drs. R.J. Oosterloo mpa

�� V �M Interne organisatie Drs. T. Modderman

Bestuursraad

�� V �M Prof.mr. P.F. v.d. Heijden, voorzitter (College van Bestuur)

�� V �M Dr. M.W. Vooijs, secretaris (BB)

�� V �M Prof.dr. H.W. van den Doel (decaan FGW)

�� V �M Prof.mr. G.J.J.M. Stolker (decaan FdR)

�� V �M Prof.dr. Ph. Spinhoven (decaan FSW)

�� V �M Prof.dr. W.B. Drees (decaan FdG, representant kleine faculteiten tot 01.09.2008)

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Management Team

�� V �M Hoogleraar-directeur Prof.dr. N. Verloop

�V �� M Directeur Bedrijfsvoering Drs. M.P. Voorkamp

�� V �M Lid Drs. J. Nedermeijer (hoofd afdeling HO)

�V �� M Lid Drs. I.M.J. Veldman (hoofd afdeling VO)

Bestuursraad

�� V �M Prof.dr. M.C.E. van Dam, voorzitter (vice-rector magnificus)

�V �� M Drs. M.P. Voorkamp, secretaris (ICLON)

�� V �M Prof.dr. N. Verloop, adviseur (ICLON)

�V �� M Prof.dr. H. Dekker (FSW)

�V �� M Drs. J.E. Kuijken (LUMC)

�� V �M Dr. J.G.A.M. Jacobs (FdL)

�� V �M Prof.dr. W.B. Drees (FdG)

�� V �M Prof.dr. J.W. Kijne (FWN)

�� V �M Prof.dr. M. van Kolfschoten (FdA)

�� V �M Dr. J. van Rijen (FdW)

�� V �M Prof.dr.mr. E.R. Muller (FdR)
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Bijlage G 
Afkortingen 

ABC Academisch Bedrijven Centrum

AIC Afdeling Audit en Interne Controle

BB Bestuursbureau

BMW Biomedische wetenschappen

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CHEPS Centre for Higher Education Policy Studies (Universiteit van Twente)

CHE Centrum für Hochschulentwicklung

CL Cum laude

CTMM Centre for Translational Molecular Medicine

CWI Centrum voor Wiskunde en Informatica 

DUWO Studentenhuisvester

DZB De Zijl Bedrijven

ECCO Eighteenth Century Collections Online

ECHO Expertise Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs

ECOS Erkenningscommissie Onderzoekscholen 

EEBO Early English Books Online

EER Europese Economische Ruimte

EIT European Instituut of Technology

ENCOMPASS Encountering a Common Past in Asia 

ERC European Research Council

ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures

EU Europese Unie

EUA European University Association

EZ Economische Zaken

FES Fonds Economische Structuurversterking

FEZ Financieel Economische Zaken

FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek PLAN

HVM Huurder-verhuurdermodel

HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan

IACM International Association for Conflict Management

[  ]
















 












 







 







I-groep Informatiseringsgroep (expertisecentrum Informatisering)

IM Informatiemanagement

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst

INL Instituut voor Nederlandse Lexicologie

IRD International Relations and Diplomacy (Master of)

IPA Institute for Programming research and Algorithmics

KB Koninklijke Bibliotheek

KP Kaderprogramma

LIC Leiden Institute of Chemistry

LIOF BV Leiden University International Office Finance BV

LISOR Leiden Institute for the study of religions

LOFAR Low Frequency Array

LUCL Leiden University Centre for Linguistics

LURIS Leiden University Research and Innovation Services

MPA Master of Public Administration

NCB Netherlands Center for Biodiversity

NGI Netherlands Genomics Initiative

NIOK Nederlands Instituut voor Katalyse Onderzoek

NOB Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde

NVP Nederlandse Vereniging voor Psychonomie

OAL Open Access Leiden

R&O Resultaat en ontwikkeling

ROG Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken

SaNS Samenwerking Nieuw SIS (studenten-informatiesysteem)

SEP Standaard Evaluatie Protocol

SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

SLS Stichting Leidse Studentenhuisvesting

SURF Samenwerkingsorgaan ter bevordering van het gebruik van ICT in ho

TI Pharma TopInstitute Pharma

ULCN Universiteit Leiden Community Network

UVIPA Samenwerkingsverband inkoop tussen verschillende universiteiten

VNO/NCW Vereniging van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
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