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In het voorliggende Jaarverslag rapporteren wij over onderwijs en
onderzoek aan de Universiteit Leiden, en ook over innovatie en
kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën in het verslagjaar 2012. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen voor verslaggeving van het ministerie van OCW.
Dit universitair Jaarverslag dient in de eerste plaats voor het afleggen van verantwoording aan de minister van OCW, die de universiteit grotendeels bekostigt. De informatie in dit verslag kan echter ook voor andere geïnteresseerden relevant zijn.
Het eerder uitgebrachte jaarboek 2012, getiteld Onze wereld – ook
in het Engels verkrijgbaar als Our World – maakt onderdeel uit
van de verantwoording over het jaar 2012. In haar jaarboeken gaat
de Universiteit Leiden jaarlijks meer in detail in op haar prestaties op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Deze
publieksuitgaven zijn, net als de digitale versie van dit universitaire Jaarverslag, ook te downloaden via de website van de universiteit: leidenuniv.nl.
Het College van Bestuur spreekt zijn dank uit voor de in dit verslagjaar getoonde inzet van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden en de medewerkers en studenten van de Universiteit
Leiden.

Prof.mr. C.J.J.M Stolker
Rector Magnificus en Voorzitter

Drs. H.W. te Beest
Vice-voorzitter

Prof.dr. S. E. Buitendijk
Vice-rector Magnificus
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Leiden, 15 mei 2013
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1. Profiel, missie en strategie
1.1 Bericht van de Raad van Toezicht
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De Raad van Toezicht is het universitaire orgaan dat toezicht
houdt op het bestuur van de universiteit als geheel en op het
beleid en het beheer, dus op het handelen van het College van
Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van
Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de
universiteit betrekking hebbende wetten en de krachtens die
wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en
reglementen alsook de branchecode Goed Bestuur Universiteiten
2007 naleeft. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur
met raad bij.
In de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn in het verslagjaar geen wijzigingen opgetreden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemde de voorzitter, dr. Wellink,
en het lid drs. Sijmons voor een tweede zittingstermijn van vier
jaar, respectievelijk per 1 april 2012 en 1 juli 2012.
De Raad bestond in 2012 uit:
■ Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter), voormalig president van de
Nederlandsche Bank, lid Raad van Toezicht Centraal Bureau voor
de Genealogie, voorzitter Stichting Architectuurprijs Achterhoek,
voorzitter Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën,
voorzitter bestuur Bontiusstichting LUMC en non-executive
director Bank of China.
■ Mw. dr. A.G.Z. Kemna, Chief investment Officer APG en CEO
van APG Asset Management.
■ Prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt, voormalig lid van de Raad van State,
lid KNAW, buitenlands lid Koninklijke Vlaamse Akademie van
België voor de Wetenschappen en de Kunsten, voorzitter LOWI
en emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam.
■ Drs. R.W.P. Reibestein (vicevoorzitter), voorheen Director
McKinsey & Company, momenteel voorzitter van het Bestuur
van het Koninklijk Concertgebouworkest, lid van de Board of
Overseers of Columbia University Business School in New
York, lid van de Supervisory Board of the World Wildlife Fund
in the Netherlands, lid van de European Council on Foreign Relations in London, lid van de Supervisory Board ING, lid Supervisory Board IMC en vicevoorzitter van het bestuur van de VVD.
■ Mw. drs. M. Sijmons, lid hoofddirectie ANWB, lid van het Bestuur van de Stichting Volkskrant, lid van de Raad van Commissarissen ENECO, lid van de Raad van Toezicht zorginstelling VNW
en lid van de Raad van Toezicht Den Haag Marketing.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal met het
College van Bestuur vergaderd, in zes gevallen werd dit voorafgegaan door een onderlinge vergadering van de Raad.
De Auditcommissie uit de Raad is in 2012 twee maal bijeen gekomen, in het bijzonder ter voorbereiding van de besluitvorming van
de Raad van Toezicht over het verslag en de Jaarrekening over 2011,
respectievelijk over de universitaire begroting 2013-2016, alsook ter
bespreking van de jaarlijkse Management Letter van KPMG.
In de samenstelling van het College van Bestuur trad in het verslagjaar geen wijziging op. De voorzitter & rector magnificus,
prof.mr. P.F. van der Heijden, liet de Raad van Toezicht in januari 2012 weten vervroegd te willen terugtreden uit zijn functie, te
weten per 8 februari 2013. De Raad heeft hierin bewilligd en het
selectieproces voor zijn opvolging in gang gezet. Daartoe werd een
benoemingscommissie uit zijn midden ingesteld. Zowel wat betreft
het profiel voor zijn opvolger als in het selectieproces als zodanig
heeft de Raad intensief overlegd met de Raad van Decanen.
Voor de Raad van Toezicht vormde – hierin gesteund door de decanen – het handhaven van de combinatie van de functie van voorzitter en rector magnificus in één persoon uitgangspunt in dit proces. Ook de UR werd gehoord over het profiel en over de
voorgenomen benoeming.
In zijn vergadering van 28 juni 2012 heeft de Raad prof.mr. C.J.J.M.
Stolker, oud-decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid, benoemd
tot nieuwe voorzitter/rector magnificus met ingang van 9 februari 2013.
De voorzitter maakte in januari-februari 2012 een gespreksronde
langs alle decanen en koppelde zijn bevindingen terug naar de voltallige Raad.
De Raad van Toezicht heeft voorts overleg gevoerd met de Universiteitsraad (UR). Dit overleg had onder meer betrekking op de
vacature in het College van Bestuur door het aangekondigde vertrek van de voorzitter & rector magnificus en de vervulling daarvan, alsook op de te volgen procedure voor een van de vacatures
die in 2013 in de Raad van Toezicht zou ontstaan en de rol van de
UR daarin.
De voortgang van de uitvoering van de begroting 2012 werd door
de Raad van Toezicht gevolgd door de bespreking van de bestuur-

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 15 mei 2012 de
jaarrekening en het verslag over 2011 goedgekeurd en tevens de
Kadernota 2013-2016 besproken. De begroting voor het jaar 2013
werd in zijn vergadering van 20 december 2012 goedgekeurd. Het
verheugt de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur erin
geslaagd is voor het jaar 2013 wederom tot een begroting met een
positief resultaat te komen.
Naar aanleiding van publicaties in de media, een rapport van de
Inspectie van Onderwijs en een brief van de minister van OCW
aan de Tweede Kamer over derivaten in het MBO en HO besprak
de Raad van Toezicht het beleid van de universiteit betreffende dit
onderwerp. De Raad zag geen aanleiding tot een koerswijziging.
De Raad van Toezicht liet zich informeren over de betrokkenheid
van de universiteit bij de mogelijke oprichting van een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Zuid-Holland, dit in navolging van al bestaande ROM’s in andere regio’s. De Raad kon zich
vinden in een voorgenomen bescheiden financiële inbreng van de
universiteit in de participatiemaatschappij van de ROM.
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden van
het College van Bestuur stelde de Raad van Toezicht een nader kader
hiervoor vast, ook in het licht van de discussie over topinkomens
in de publieke sector; uitgangspunt voor dit kader vormde de Wet
Normering Topinkomens in de publieke sector (WNT) en de
daarin gestelde maxima.
De Raad van Toezicht ontving een brief van het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag over een voorgenomen
korting op subsidies van de gemeente aan de universiteit in verband met de hoogte van de salariëring van enkele bestuurders aan
de universiteit. Na een schriftelijke toelichting hierop door de Raad
van Toezicht zag het Haagse College af van dit voornemen.
In verband met de invoering van de btw-plicht voor vergoedingen aan leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht besloot de Raad op voorstel van het College van Bestuur tot
aanpassing van de vergoeding aan leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht besprak en onderschreef de voorgenomen
inzet van het College van Bestuur voor de prestatieafspraken van
de universiteit met de staatssecretaris van OCW in het kader van
de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van het
kabinet uit 2011. De Raad nam met instemming kennis van de positieve beoordeling hiervan door de vanwege OCW ingestelde
reviewcommissie onder voorzitterschap van prof.dr. Frans van
Vught en de daaruit vervolgens voortvloeiende toekenning van extra
middelen aan de universiteit, bestemd voor onderwijsintensivering en voor profilering.
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De Raad van Toezicht liet zich in zijn vergaderingen periodiek door
het College van Bestuur informeren over de verdere invulling van
de voorgenomen samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de
Technische Universiteit (TU) Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE), zoals onder meer werd neergelegd in het gezamenlijke document Meer Waarde dat in mei door de drie universiteiten aan OCW en de Reviewcommissie Van Vught werd aangeboden.
De voorzitter van de Raad onderhield hierover tevens periodiek
contact met de voorzitters van de Raden van Toezicht van de TU
Delft en de Erasmus Universiteit.
De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod
2013-2014, zoals vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen.
De Raad nam in dit verband ook kennis van de voorgenomen verplaatsing van de bacheloropleiding Bestuurskunde naar de faculteit Campus Den Haag.
De Raad van Toezicht liet zich uitgebreid door het College van
Bestuur informeren over de voorbereidingen voor de instellingsaudit op de kwaliteitszorg voor het onderwijs die in het eerste kwartaal van 2013 is voorzien. De daartoe benodigde Zelfstudie werd
in meerdere versies in de Raad besproken.
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet
en inspanning van het College van Bestuur, de faculteitsbesturen,
de medezeggenschapsraden en de medewerkers en studenten van
de universiteit in het afgelopen jaar.
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lijke financiële kwartaalrapportages. Het stemt de Raad tot tevredenheid dat deze rapportages blijk gaven van een gunstige ontwikkeling van de financiën van de universiteit en een grote financiële discipline van de universitaire eenheden.
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Na kennisneming van het accountantsverslag heeft de Raad van
Toezicht in zijn vergadering van 7 juni 2013 dit verslag, inclusief
de Jaarrekening over 2012, goedgekeurd.
De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden

Dr. A.H.E.M. Wellink
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Voorzitter

In haar Instellingsplan 2010-2014 Inspiratie en Groei heeft de universiteit haar missie en kernwaarden geformuleerd.
Missie
De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit. Haar academisch onderwijs is verweven met hoogwaardig onderzoek, in een uitdagende studieomgeving met een
internationaal karakter. Het onderzoek van de Universiteit Leiden
kan zich meten met de hoogste internationale standaarden.
De studenten bereiden zich in Leiden voor op wetenschappelijke
of andere posities op de arbeidsmarkt, waarbij zij hun academische kennis en vaardigheden zullen benutten.
Het onderzoek in Leiden richt zich op kennisvermeerdering en
innovatie en draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een duurzame samenleving.
De Universiteit Leiden laat zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.
Praesidium Libertatis
Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, ofwel bolwerk van vrijheid. Binnen en buiten de universiteit
dragen wij de volgende kernwaarden uit:
■ Vrijheid van geest, denken en meningsuiting
■ Ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
■ Verantwoordelijkheid jegens de samenleving
■ Integriteit.
Kernwaarden
De wetenschappelijke medewerkers laten zich in hun professionele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van
hun handelen en uitspraken, in zowel het wetenschappelijke als
het publieke debat. En in het volle besef van hun wetenschappelijke integriteit. Studenten van de Universiteit Leiden ontwikkelen zich tot verantwoordelijke academici. Zij hebben besef van ethische consequenties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie
en van hun handelen in de maatschappij. De universiteit verwacht
van hen dat zij in de samenleving verantwoordelijk leiderschap
tonen en dat zij daarbij onze kernwaarden in acht nemen.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het College van Bestuur heeft zijn visie op de maatschappelijke
positie van de universiteit vertaald in de missie en kernwaarden
die zijn vastgelegd in het instellingsplan. In dit Jaarverslag en in

het jaarboek 2012, Onze wereld, rapporteert de Universiteit Leiden
over de prestaties die in 2012 zijn geleverd om deze maatschappelijke positie (meer) gestalte te geven. Duurzaamheidsaspecten
van de bedrijfsvoering komen in andere hoofdstukken van dit Jaarverslag aan bod.
Als universiteit staan we midden in de maatschappij. Alleen zo kunnen we onze kennis optimaal benutten en verantwoording afleggen over de middelen die wij aanwenden.
Tegelijkertijd bewaken we de ruimte voor explorerend onderzoek, waarvan niet op voorhand vaststaat of de resultaten tot toepassing zullen leiden. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van
de wetenschap.
Onze wetenschappers leggen de samenleving uit waarmee zij
bezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn in de media. Zo dragen zij met hun specialistische kennis bij aan een goede beeldvorming over het belang van de wetenschap.
Alumni zijn belangrijke ambassadeurs in de maatschappij. Zij dragen in die rol bij aan ons imago. We hechten grote waarde aan hun
adviezen en regelmatige contacten met hen. Het alumnibeleid richt
zich op het behouden en versterken van hun verbondenheid met
onze universiteit. Een goede relatie met het Leids Universiteits Fonds
(LUF) kan hieraan bijdragen.
De maatschappelijke druk om direct toepasbare kennis te genereren is groot. We laten ons bij het onderzoek leiden door de vraag
welke kennis voor een welvarende en duurzame samenleving in
de toekomst van belang is.
Het doel is om onze kennis nog beter te benutten. Ook de wetenschap is hiermee gediend. Onze onderzoekers ontwikkelen daartoe samen met ondernemers kennis en nemen deel in innovatieve
netwerken, strategische allianties en onderzoeksconsortia.
We dragen bij aan een duurzame samenleving in de breedste zin
van het woord.
Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs richten zich onder
meer op het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en
op een veilige en duurzame leefomgeving op wereldschaal.
Strategische agenda OCW en Hoofdlijnenakkoord VSNUOCW
Op 1 juli 2011 verscheen de Strategische Agenda Hoger Onderwijs,
Onderzoek en Wetenschap. De staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universteiten (VSNU)
sloten in het najaar van 2011 een hoofdlijnenakkoord, waarin zij
de randvoorwaarden voor de Strategische Agenda vastlegden. In
het akkoord is vastgelegd welke prestaties de universiteiten in
2015 gerealiseerd zullen hebben en welke maatregelen de staats-
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secretaris neemt om dit mogelijk te maken. Aan de universiteiten
werd gevraagd om in het voorjaar van 2012 aan te geven op welke
wijze zij invulling geven aan de hoofdthema’s van de Strategische
Agenda: verbetering van studiesucces, onderwijsprofilering, onderzoeksprofilering en valorisatie.
In haar reactie op de Strategische agenda van OCW heeft de Universiteit Leiden de stand van zaken op de betreffende thema’s
beschreven en deze in het perspectief van de ontwikkeling in de
afgelopen tien jaar geplaatst. Daaropvolgend heeft zij het voorgenomen beleid van de universiteit op deze thema’s geformuleerd.
In dit Jaarverslag zijn deze voornemens, waar relevant, verwerkt
in de hoofdstukken over onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
Prestatieafspraken 2013-2016
Voor een aantal onderwerpen – vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord – heeft de universiteit een aantal kwantitatieve prestatieafspraken geformuleerd.
De Universiteit Leiden heeft de prestatieafspraken gemaakt onder
het voorbehoud dat de staatssecretaris zijn deel van de afspraken
uit het Hoofdlijnenakkoord realiseert en dat geen nieuwe budgetkortingen worden opgelegd.
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Bestuurlijk proces
De voornemens in de reactie op de OCW-agenda waren het resultaat van uitgebreide discussies binnen de universiteit. De voornemens passen in het Instellingsplan 2010-2014, Inspiratie en Groei,
en kunnen worden gezien als uitwerking en actualisering van dit
beleid. Van belang was dat deze reactie breed gedeeld zou worden
binnen de universiteit. Daarom is de notitie in verschillende stadia voorgelegd aan het overleg van het College van Bestuur met

de decanen en overige leden van de faculteitsbesturen, aan de Universiteitsraad en aan de Raad van Toezicht. De eindversie van de
reactie heeft de instemming van al deze overlegcircuits. Daarnaast
heeft het College van Bestuur over de onderwerpen uitgebreid informeel overleg gevoerd met wetenschappelijk directeuren en groepen studenten om daarmee het draagvlak voor de plannen te vergroten. Deze overleggen hebben belangrijke input geleverd voor
de finale formulering van een aantal beleidsvoornemens. Gezien
het positieve onthaal van de beleidsvoornemens in deze informele
ontmoetingen, kan gesteld worden dat er een breed draagvlak is
voor de uitvoering van de plannen en het realiseren van de prestatieafspraken.
Reviewcommissie
Een reviewcommissie, onder leiding van prof.dr. Frans van Vught
(onder meer oud-rector en -voorzitter van de Universiteit
Twente, oud-bestuurslid van de European University Association
en huidig lid van de adviesgroep van het OECD-project Assessesing higher education learning outcomes) heeft in september advies
uitgebracht aan staatssecretaris Zijlstra over de plannen die de
universiteiten bij OCW hadden ingediend. De Commissie Van
Vught heeft de toekomstplannen van de Universiteit Leiden voor
onderzoek, onderwijs en valorisatie als ambitieus en realiseerbaar
beoordeeld. De plannen van de universiteit kregen van de commissie het predicaat ‘zeer goed’, en behoren daarmee tot de beste
Nederlandse universitaire plannen.
Op het gebied van onderwijs en studiesucces heeft de Leidse universiteit volgens de commissie zinvolle en uitvoerbare plannen,
zoals grotere deelname aan haar excellentieprogramma’s en gerichte
inzet op docentkwaliteit. Ook richt zij zich op de vergroting van
het studiesucces door middel van – onder meer – een bindend stu-

Prestatieafspraken Universiteit Leiden
Uitgangssituatie 2011

Target 2015

16%

15%

8%

8%

Herinschrijversrendement na 4 jaar

63%

70%

Deelnemers excellentieprogramma

7%

10%

Contacturen B-1 (12 per week)

63%

100%

% BKO-certificaten

11%

80%

Generieke overhead

11,25%

11,25%

Indicator
Uitval na 1 jaar
Omzwaai na 1 jaar

dieadvies in de eerste twee studiejaren van de bachelorfase.
De Universiteit Leiden profileert zich volgens de commissie als toonaangevende Europese onderzoeksuniversiteit met een breed profiel. Ze zet de komende jaren in op een aantal sterke onderzoeksthema’s – de zes profielthema’s –, vergroot haar internationale
zichtbaarheid en werkt gericht samen met andere kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit (TU) Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Zij streeft ernaar tot de absolute wereldtop te behoren.

De plannen van de alliantie zijn in een gezamenlijke notitie met
de titel Meer Waarde uitgewerkt en ook aan de Commissie Van
Vught voorgelegd. De commissie heeft zich in de adviezen over
de drie universiteiten zeer positief over de samenwerking uitgelaten.
De drie instellingen willen gezamenlijk hun studenten beter en aantrekkelijker onderwijs bieden. De alliantie wil bijvoorbeeld het aanbod van bacheloropleidingen verbreden. Het moet voor studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam straks ook makkelijker worden
om onderwijs en vakken naar keuze bij de drie universiteiten te
volgen. In het masteronderwijs willen de partners de al bestaande
samenwerking uitbouwen en specialismen afstemmen.
De drie universiteiten sluiten in de uitwerking van hun strategische alliantie aan bij de grote maatschappelijke vraagstukken van
het Europese onderzoeksbeleid Horizon 2020 en het Nederlandse
Topsectorenbeleid. Disciplineoverstijgende onderzoekssamenwerking biedt een sterkere uitgangspositie om blijvend mee te
draaien aan de wereldtop.
In het najaar hebben de drie universiteiten de aanzet gegeven voor
de inrichting van vier gezamenlijke centra en vier gezamenlijke
onderzoeksthema’s. De centra zijn het Center for Governance, het
Center for Education and Learning, het Center for Sustainability,
en het Center for Global Heritage & Development. De onderzoeksthema’s zijn Safety and Security, Economic and Financial

Internationale positionering
De beoordeling van de Commissie Van Vught werd in 2012 onderstreept door de positie die de Universiteit Leiden op een aantal
toonaangevende rankings inneemt.
Samenwerking Universiteit Leiden, TU Delft, en Erasmus
Universiteit
In 2010 hebben de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam het initiatief genomen om de voordelen van sterkere onderlinge samenwerking te onderzoeken. Met
een strategische alliantie beogen de drie instellingen de kwaliteit
van onderwijs en onderzoek verder te laten toenemen, met een
scherpere profilering van het onderwijsaanbod en versterking
van de (internationale) positionering van het onderzoek.
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Universiteit Leiden, Internationale rankings; tussen haakjes de positie ten opzichte van andere Nederlandse universiteiten
University Rankings

THE Ranking

QS Ranking

Shanghai-ranking

Leiden ranking

1

2006

90

–

72

–

2007

84

–

71

–

2008

64

–

76

–

2009

60

–

72

–

2010 1

124 (2)

82 (2)

70 (2)

122 (4)

2011

79 (3)

88 (3)

65 (2)

69 (5)2

2012

64 (1)

75 (2)

73 (2)

niet verschenen

Het tijdschrift THE publiceert sinds 2004 de THE World University Rankings, t/m 2009 in samenwerking met het onderwijsadviesbureau QS. In 2010 is THE een partnerschap aangegaan met Thomson Reuters. De THE 2010 is ingrijpend veranderd. QS heeft in 2010 de methode van de voormalige THE aangehouden.

2

De systematiek van de jongste Leiden Ranking (december 2011) is gewijzigd t.o.v. 2010. De Leidse positie (69) is gebaseerd op de door de Universiteit Leiden zelf bepaalde
keuze-instelling waarbij de 200 universiteiten met de meeste publicaties wereldwijd in beschouwing zijn genomen; hun output is genormaliseerd naar de omvang van
de universiteit. In 2010 was de positie gebaseerd op de top 500.
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top 500 wereldwijd
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Governance, Metropolis and Mainport, en Innovation and Technology Networks with Africa.
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Voor elk van de centra en thema’s zijn trekkers uit de verschillende
universiteiten benoemd met de opdracht plannen uit te werken.
Verwacht wordt dat deze plannen in 2013 in de operationele fase
komen.

De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling waarop
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) en het bestuursrecht met zijn beginselen van toepassing
zijn. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College
van Bestuur en die van de Raad van Toezicht zijn in de WHW geregeld. De Universiteit Leiden onderschrijft de branchecode Goed
Bestuur Universiteiten 2012 van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU).
Het College van Bestuur bestaat uit drie leden. De bezoldiging van
de leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld overeenkomstig het Besluit rechtspositie leden
colleges van bestuur van openbare universiteiten (Stb. 1998, 518).
Dit besluit regelt ook de ontslaguitkering. De beloning en onkostenvergoedingen van de individuele leden van het College worden in
de toelichting op de Jaarrekening vermeld. Hun nevenwerkzaamheden behoeven de goedkeuring van de voorzitter van de Raad
van Toezicht. Van die nevenwerkzaamheden wordt door de secretaris van de Raad van Toezicht een register gehouden.
Binnen de Universiteit Leiden dragen de decanen (voorzitters
van de faculteitsbesturen) bij aan het bestuur van de universiteit
in haar geheel, in het bijzonder door hun deelname aan het
Bestuursberaad. Het College van Bestuur neemt belangrijke besluiten pas nadat overleg is gevoerd in dit Bestuursberaad. De decanen worden geacht in dit overleg niet op te treden als behartigers
van de belangen van hun faculteiten, maar zich primair te laten
leiden door het belang van de universiteit in haar geheel. Leden
van het Bestuursberaad waren in 2012:
■ Prof.dr. W.J.H. Willems (faculteit Archeologie)
■ Prof.dr. H.W. van den Doel (faculteit Geesteswetenschappen)
■ Prof.mr. R.A. Lawson (faculteit Rechtsgeleerdheid)
■ Prof.dr. Ph. Spinhoven (faculteit Sociale Wetenschappen)
■ Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel tot 1 september 2012, prof.dr. G.R.
de Snoo vanaf 1 september 2012 (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
■ Prof.dr. E.C. Klasen tot 1 juni 2012, prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
vanaf 1 juni 2012 (faculteit Geneeskunde/Leids Universitair
Medisch Centrum)
■ Prof.dr. J. de Vries (faculteit Campus Den Haag)
Het College van Bestuur legt door middel van het Jaarverslag en
de Jaarrekening rekening en verantwoording af over het gevoerde
beleid en beheer. Jaarverslag en Jaarrekening zijn ingericht con-

form de desbetreffende ministeriële richtlijn. Voor het beheer
van de financiële middelen en voor het daarmee verbonden vermogensbeheer is een Treasury Statuut vastgesteld.
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De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister
benoemd. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht
is geregeld in het Koninklijk Besluit van 15 september 1997 (Stb.
420).
De Raad van Toezicht heeft gedragsregels vastgesteld die in acht
moeten worden genomen in het verkeer tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bespreekt
ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College
van Bestuur, zijn eigen functioneren. Tevens bespreekt de Raad
zowel het functioneren van het College als dat van de individuele bestuurders en de conclusies die daaraan worden verbonden.
Een regeling van de interne werkwijze is in de gedragsregels opgenomen.
De gedragsregels voorzien verder in een Auditcommissie en in een
(ad hoc) Commissie voor Personele zaken. De belangrijkste taken
van de laatstgenoemde commissie betreffen de selectie, de periodieke beoordeling en de voorbereiding van het te voeren personeelsbeleid, waaronder het bezoldigingsbeleid voor de leden van
het College van Bestuur.
Voor de Auditcommissie heeft de Raad van Toezicht spelregels vastgesteld. De externe accountant wordt ingevolge de WHW benoemd
door het College van Bestuur. Bij de Universiteit Leiden geschiedt
deze benoeming niet dan na vooraf verleende instemming van de
Raad van Toezicht. Het hoofd van de afdeling Audit en Interne
Controle (AIC) en de externe accountant wonen doorgaans de halfjaarlijkse vergaderingen van de Auditcommissie bij. Zij wonen ook
de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken over zijn verslag en waarin over de goedkeuring van de Jaarrekening wordt besloten.
De Universiteit Leiden hecht veel belang aan transparantie en integriteit, in alle geledingen van de organisatie. Dit komt onder meer
tot uiting in de activiteiten van de Commissie wetenschappelijke
integriteit (ter uitvoering van de VSNU-code over dit onderwerp), het Fraudeprotocol, de Regeling nevenwerkzaamheden en
het Audit Charter. Bewustzijn van de standaarden bij de medewerkers wordt actief bevorderd, bijvoorbeeld bij de introductie en
in opleidingsprogramma’s; de naleving wordt onder meer gemonitord door de afdeling AIC als onderdeel van het jaarlijkse AICwerkprogramma.
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1.3 Universitair bestuur en organigram
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Organigram

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Universiteitsraad

Faculteiten:
■ Archeologie
■ Campus Den Haag
■ Geesteswetenschappen
*
■ Geneeskunde
■ Rechtsgeleerdheid
■ Sociale Wetenschappen
■ Wiskunde en Natuurwetenschappen
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De faculteiten bestaan uit 27 instituten

Expertisecentra/ondersteunende diensten
■ ICT Shared Service Centre (ISSC)
■ Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)
■ Studenten en Onderwijszaken (SOZ)
■ Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
■ Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)
■ Vastgoed (VG)
Bestuursbureau
■ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
■ Academische Zaken (AZ)
■ Bedrijfsvoering (BV)
■ Strategische Communicatie en Marketing (SCM)
*

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

De medezeggenschap van de Universiteit Leiden bestaat uit de
Universiteitsraad, de faculteitsraden, de medezeggenschapsraden
bij de ondersteunende diensten en de Studentenraad van het
LUMC. Na de invoering van de wet Modernisering Universitaire
Bestuursorganisaties heeft de Universiteit Leiden gekozen voor
een ongedeeld systeem, dat wil zeggen dat de studenten- en personeelsgeledingen samen in één raad vergaderen, zo ook in de
Universiteitsraad. Het LUMC heeft anders gekozen, hetgeen betekent dat de faculteit Geneeskunde een aparte Studentenraad
heeft.
De Universiteitsraad heeft in 2012 gesproken over de jaarlijks
terugkerende onderwerpen als de kadernota, het Jaarverslag, het
model OER (Onderwijs- en Examenreglement) en de begroting.
Daarnaast is gesproken over het hoofdlijnenakkoord dat is gesloten tussen de Universiteit Leiden en het ministerie van OCW en
de daaruit voortvloeiende prestatieafspraken, de Zelfstudie voor
de instellingsaudit, studeren met een functiebeperking, de Regeling financiële ondersteuning studenten en de ICT-projectenkalender. Mede vanwege de prestatieafspraken hield het College van
Bestuur de Raad op de hoogte van de ontwikkelingen rond de strategische alliantie van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Andere onderwerpen die aan de
orde kwamen zijn: onderwijskwaliteit, studiebegeleiding en wetenschappelijke integriteit. Alle adviezen, besluiten, reacties en meer
informatie zijn te vinden op ur.leidenuniv.nl.
Om de medezeggenschap in de Universiteitsraad te verbeteren en
te professionaliseren zijn discussiemiddagen gehouden. Als gevolg
hiervan is sinds het collegejaar 2010-2011 een flink aantal aanpassingen gedaan om de onderlinge contacten tussen de diverse
raden te verbeteren. Deze aanpassingen zijn in 2012 verder doorgevoerd. Zo gaat de Universiteitsraad op werkbezoek naar faculteiten en diensten om met de medezeggenschap en het bestuur te
praten. In 2012 bezocht de Universiteitsraad onder meer het
LUMC, de faculteit Campus Den Haag en de Universitaire Bibliotheken Leiden.
De leden van de medezeggenschapsraden worden voorbereid op
hun raadswerk op een jaarlijkse scholingsdag in september. Dit
jaar is aan de scholingsdag een extra middag toegevoegd die in het
teken stond van de verbetering van de onderlinge communicatie
en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Op inhoudelijk gebied
is extra aandacht besteed aan het hoofdlijnenakkoord. In juni 2012

is een extra trainings- en strategiedag gehouden voor alle leden
van de Universiteitsraad en de faculteitsraden. Deze dag bestond
onder andere uit een stoomcursus ‘medezeggenschap’ en het leren
omgaan met diverse communicatiestijlen. De trainings- en strategiedag werd positief geëvalueerd en is voor herhaling vatbaar.
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In 2012 is de Universiteitsraad 21 maal in formele vergadering bijeengekomen, waarvan tien keer met het College van Bestuur.
Daarnaast hebben enkele informele overleggen tussen Raad en College plaatsgevonden, evenals overleg met de Raad van Toezicht.
Op het gebied van externe communicatie is ook dit jaar getwitterd (@URLeiden) en werd de facebookpagina bijgehouden.
De samenstelling van de Universiteitsraad was per 1 september 2012
als volgt:
■ Dhr. J Augusteijn
■ Dhr. S.O. Balfoort
■ Mw. J. Cheretis
■ Mw. I.M. Hendriks
■ Dhr. M.G. Hogenhuis
■ Dhr. M.H.K. Jansen
■ Dhr. J.F. de Kort
■ Dhr. P.C. Krol
■ Mw. A.H. Leichsenring
■ Dhr. V. Meliksetian
■ Dhr. M. Newsome
■ Mw. F.H. Poletiek (per 1 november)
■ Mw. C.M.C. Pullen
■ Mw. F.M. Spieksma
■ Mw. M.M.A.M. Suijten
■ Mw. G.E. Wolters
■ Griffier: mw. M.J.A. Stol
■ Voorzitter Universiteitsraad: mw. J. Mioch
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1.4 Universiteitsraad – medezeggenschap
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2. Onderwijs
2.1 Onderwijsprofiel
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Het onderwijsprofiel van de Universiteit Leiden komt tot uitdrukking in:
■ de academische signatuur;
■ de focus op studiesucces van studenten;
■ inspirerende docenten als spil in het onderwijsproces;
■ een aantrekkelijk onderwijsaanbod;
■ internationale oriëntatie.
De komende periode gaat de aandacht met name uit naar de volgende voornemens om het onderwijsprofiel te versterken:
■ De Universiteit Leiden rondt de herordening van het opleidingenportfolio in de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen de komende tijd af. Daarnaast wil de universiteit het
onderwijsaanbod van de faculteit Campus Den Haag verder ontwikkelen. Bij de overige faculteiten staan de komende tijd geen
ingrijpende wijzigingen op de agenda.
■ Om te voorkomen dat studenten genoodzaakt zijn om in een
vroeg stadium hun afstudeerrichting te kiezen, verbreedt de universiteit in de beginfase van de studie het onderwijsaanbod waar
dat zinvol is. De koppeling van onderwijs en onderzoek wordt
meer zichtbaar gemaakt in de curricula.
■ De Universiteit Leiden ziet haar excellentieprogramma als een
belangrijk element in haar profilering en investeert verder in verbreding en ontwikkeling van dit programma.
■ Het programma Studiesucces wordt geïntensiveerd. De belangrijkste maatregelen zijn:
– verbetering van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs
en universiteit;
– aanscherping van de BSA-regeling;
– verhoging van de onderwijsintensiteit;
– docentprofessionalisering.
■ De Universiteit Leiden start een wetenschappelijk onderzoeksprogramma waarin zij de effectiviteit van maatregelen ter bevordering van het studiesucces en van het excellentieprogramma
meet.
■ De universiteit breidt haar programma op het gebied van ICT
& Onderwijs de komende jaren uit.
Hiernaast werkt de Universiteit Leiden aan versterking van de internationale oriëntatie en de verdere ontwikkeling van de Graduate
Schools.

De resultaten die op bovenstaande voornemens zijn bereikt in het
jaar 2012 worden in de volgende paragrafen beschreven.

2.2 Bachelor
Onderwijsaanbod
De Universiteit Leiden verzorgde per 1 september 2012, net als in
2011, 46 bacheloropleidingen (zie bijlage C). Belangrijke ontwikkelingen dan wel wijzigingen in het aanbod waren de volgende:
■ Het onderwijsaanbod in Den Haag is substantieel groter
geworden: sinds de verhuizing van het Instituut Bestuurskunde per 1 september 2012 van Leiden naar Den Haag valt de
verantwoordelijkheid voor de opleidingen Bestuurskunde
onder de faculteit Campus Den Haag. Het onderwijsaanbod in
Den Haag is uitgebreid met de bacheloropleiding Bestuurskunde. Een verplaatsingsaanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) hiervoor is positief afgerond. Met ingang van 1 september 2013 wordt de bacheloropleiding Bestuurskunde alleen nog aangeboden in Den Haag. De
in Den Haag gevestigde bacholoropleiding Liberal Arts &
Sciences: Global Challenges van het Leiden University College
The Hague (LUCTH, kortweg LUC) heeft in juni 2012 het ‘Bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs’ gekregen
van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Van de vijf afstudeerrichtingen verzorgde LUC er per 1 september 2012 vier zelf, de faculteit Geesteswetenschappen verzorgde
de vijfde: International Studies.
■ Het proces van herordening van het opleidingenportfolio van
de opleidingen in de natuurwetenschappen en in de geesteswetenschappen ging in het verslagjaar voort.
■ De bacheloropleidingen Life Science and Technology en Molecular Science and Technology, aangeboden door de Universiteit
Leiden en de Technische Universiteit Delft (TU Delft), zijn per
1 september 2012 geaccordeerde joint degree-opleidingen. Overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is gaande over de sectorregistratie van deze opleidingen in het Centraal Register van Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO).
■ Per 1 september 2013 krijgen twee opleidingen een andere naam:
Islamitische Theologie wordt Islamstudies en Management van
de publieke sector wordt Management publieke sector.
■ Overwogen wordt te stoppen met de bacheloropleidingen Godgeleerdheid en Hebreeuwse en joodse studies.

Overwogen wordt een aanvraag in te dienen voor een nieuwe
joint degree-bacheloropleiding Klinische technologie, van de
Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Keuze-onderwijs
In de bachelorfase varieert de omvang van de keuzeruimte van 15
tot 30 studiepunten (ofwel ec: European credits). De student kan
deze keuzeruimte vullen met minoren, keuzevakken of een academische stage, in binnen of buitenland. In 2011-2012 werden
circa 50 minoren aangeboden. Net als in 2010-2011 hebben de studenten het minoraanbod 2011-2012 positief geëvalueerd.
Eind 2012 is besloten tot een breed evaluatie-onderzoek naar de
invulling van de keuzeruimte. Het doel is een beter inzicht in de
waardering van de omvang van de keuzeruimte, de waardering van
de verschillende deelaspecten samenhangend met de invulling van
de keuzeruimte en de wijze waarop studenten de keuzeruimte
benutten. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2013 uitgevoerd. Zo nodig worden op basis van de uitkomsten verbeteringen doorgevoerd.
Instroom bacheloropleidingen
De instroom in de bacheloropleidingen is ook in 2012 in absolute
aantallen toegenomen (zie tabel) en bedroeg 4.560 eerstejaars. Daarnaast is voor het eerst sinds jaren sprake van een stijging van het
marktaandeel, ook als gevolg van het sinds enkele jaren gevoerde
beleid om het onderwijsaanbod uit te breiden. Dit beleid wordt
gevoerd om tegemoet te komen aan de vraag en om het marktaandeel te vergroten.

Numerus Fixus
Met het doel de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen, bleef in 2012 de numerus fixus (NF) voor diverse opleidingen gehandhaafd en werd deze opnieuw voor opleidingen van de
faculteit Rechtsgeleerdheid ingesteld. Voor de volgende opleidingen werden capaciteitsgrenzen gehanteerd:
■ Biomedische wetenschappen voltijd: 70 (ongewijzigd)
■ Geneeskunde voltijd: 315 (ongewijzigd)
■ Psychologie voltijd: 700 (ongewijzigd)
■ Psychologie deeltijd: 50 (ongewijzigd)
■ Criminologie voltijd: 145 (was 140)
■ Criminologie deeltijd: 5 (was 10)
■ Rechtsgeleerdheid voltijd: 810 (had geen NF)
■ Rechtsgeleerdheid deeltijd: 60 (had geen NF)
■ Notarieel recht voltijd: 35 (had geen NF)
■ Notarieel recht deeltijd: 5 (had geen NF)
■ Fiscaal recht voltijd: 85 (had geen NF)
■ Fiscaal recht deeltijd: 5 (had geen NF)
Decentrale selectie
In de toekomst wordt de mogelijkheid van decentrale selectie breder benut met de bedoeling om op den duur alle studenten in opleidingen met een numerus fixus decentraal te selecteren. Studenten die het Pre-University College afronden, komen nu al in
aanmerking voor decentrale selectie. Zij kunnen op basis van
lokale criteria instromen in de Leidse opleidingen waarvoor een
capaciteitsbeperking geldt.

Studenten
2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

3.730

4.020

3.852

4.134

4.560

Deelnemers excellentie

–

–

7,2%

6,4%

6,0%

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

–

–

–

63,0%

63,0%

2.567

2.900

3.467

3.465

3.989

19%

21%

21%

22%

21%

17.737

18.549

19.016

19.490

20.684

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,9

3,9

3,9

–

Instroom propedeuse bachelor

Instroom master
Waarvan met buitenlandse vooropleiding
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)
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2.3 Master
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Het masteronderwijs van de Universiteit Leiden bestond per september 2012 uit 72 opleidingen, waaronder acht educatieve masters,
zes postinitiële masters en dertien research masters (zie bijlage C).
Het aanbod is ten opzichte van september 2011 afgenomen met
elf opleidingen. Dit is vooral het gevolg van de landelijke masterherstructureringsoperatie waarbij opleidingen zijn geschrapt,
vooral bij de faculteit Geesteswetenschappen. Door splitsing en
verzelfstandiging zijn er ook enkele opleidingen bij gekomen.
Belangrijkste ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen in 2012 in de masterfase waren
de volgende:
■ Vanwege de landelijke masterherstructureringsoperatie is vrijwel het hele masteraanbod in de faculteit Geesteswetenschappen opnieuw geordend. Hierdoor biedt de faculteit per september 2012 nog 27 opleidingen aan, tegen 42 in 2011.
■ Vanwege de herstructureringsoperatie is tevens de masteropleiding Criminologie per 1 september 2012 opgesplitst in de opleidingen Criminologie en rechtshandhaving en Forensische criminologie.
■ In dezelfde operatie zijn per 1 februari 2012 twee afstudeerrichtingen van de masteropleiding Public Administration zelfstandige opleidingen geworden: Crises and Security Management
en Management van de publieke sector.
■ Vanwege de verhuizing per 1 september 2012 van het Instituut
Bestuurskunde van Leiden naar Den Haag, is de faculteit Campus Den Haag nu verantwoordelijk voor de opleidingen
Bestuurskunde. Met ingang van 1 september 2013 wordt de
masteropleiding Public Administration alleen nog aangeboden
in Den Haag.
■ Nieuw per 1 september 2012 was de masteropleiding Jeugdrecht.
■ De masteropleiding Industrial Ecology van de Universiteit
Leiden en de TU Delft, is per 1 september 2012 een geaccordeerde
joint-degree-opleiding geworden. Met het ministerie OCW
wordt overlegd over de sectorregistratie van deze opleiding in
het CROHO.
■ Overwogen wordt een aanvraag in te dienen voor een nieuwe
niet-bekostigde masteropleiding Advanced Studies Civil and
Commercial Law.
■ De faculteit Geesteswetenschappen is per 1 september 2012
gestopt met de afstudeerrichting Turks van de Educatieve master
geesteswetenschappen. Per september 2013 wordt gestart met de
afstudeerrichtingen Culturele en kunstzinnige vorming en Chinese taal en cultuur.

Opleiden en deskundigheidsbevordering van leraren
De Universiteit Leiden ziet het als haar maatschappelijke taak bij
te dragen aan de opleiding tot leraar en de professionalisering van
het leraarschap. In de bachelorfase biedt het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden een educatieve minor aan
die in 2011-2012 58 studenten trok. In de masterfase startten in 2012
251 studenten met een lerarenopleiding. In 2011 rondden 204 studenten deze opleiding af. In 2010 waren dat er nog 120. Het aantal deelnemers aan het World Teachers Training Programme, een
traject dat studenten voorbereidt op lesgeven op tweetalige en internationale scholen en dat naast het reguliere programma wordt aangeboden, telde dertig nieuwe studenten in 2011-2012; het jaar
daarvoor nog elf.
Het ICLON verzorgde in 2012 ook nog andere activiteiten op het
gebied van het opleiden van leraren:
■ Het ICLON participeerde in het project Eerst de Klas (sinds 2011).
Dit is een initiatief van het onderwijs, het bedrijfsleven en de
overheid en biedt excellente academici de kans om aan het
begin van hun carrière les te geven op een school voor voortgezet onderwijs.
■ In 2011 is gestart met het VADDI-programma. Voor dit programma worden deelnemers geselecteerd met een universitaire
mastergraad behaald in Duitsland of Oostenrijk. Na een praktijkgedeelte van een half jaar waarin ze als taalassistent op
school werkzaam zijn, stromen ze in de lerarenopleiding Duits
in en worden ze opgeleid tot eerstegraadsdocent Duits.
■ In 2011-2012 werd het traject voortgezet dat in 2009 samen met
Bètawijs was opgezet om de kwaliteit van PAL-studenten (Persoonlijk Assistent van Leraren) op de scholen in de Leidse regio
te waarborgen door middel van trainingen en intervisiebijeenkomsten.
In- en uitstroom
De instroom in de masteropleiding is toegenomen van 3465 studenten in 2011 naar 3989 in 2012 (zie tabel pag. 17). Van de studenten die in 2011-2012 hun bachelordiploma in Leiden hebben
gehaald is 66 procent doorgegaan met een master aan dezelfde faculteit; 3 procent is ingestroomd in de researchmaster, 6 procent is
een andere opleiding aan de Universiteit Leiden gaan volgen en 1
procent heeft gekozen voor een andere masteropleiding. Een
kwart van de afgestudeerde bachelors is elders gaan studeren of
is iets anders gaan doen.
De meest recente informatie over de uitstroom van Leidse studenten naar de arbeidsmarkt stamt uit de WO-monitor 2011 (monitor wetenschappelijk onderwijs). Voor deze landelijke enquête wor-
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Diploma’s
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Bachelordiploma’s

1.928

2.083

2.385

2.437

3.000

(Post)masterdiploma’s

2.009

2.183

2.371

2.576

3.129

2.4 Graduate Schools en PhD Programmes
Joint PhD Programme
Alle masteropleidingen en PhD-trajecten van de Universiteit
Leiden zijn per faculteit ondergebracht in Graduate Schools. Het
ook samenbrengen van promovendi uit verschillende faculteiten
kan echter een positief effect hebben op de community building.
Daarnaast streeft de universiteit ernaar om breed gevormde promovendi af te leveren die goed aan de slag kunnen op de (internationale) arbeidsmarkt. Om deze redenen is een Joint PhD Programme opgezet dat in 2012 verder is ontwikkeld. Dit programma,
toegankelijk voor alle Leidse promovendi, richt zich op de ontwikkeling van generieke vaardigheden. Cursussen in disciplinaire
vaardigheden worden verzorgd vanuit de verschillende facultaire
Graduate Schools en de landelijke onderzoekscholen.
In het najaar van 2012 heeft in het kader van het Joint PhD Programme de eerste universiteitsbrede introductiebijeenkomst voor
nieuwe promovendi plaatsgevonden, met onder meer een informatiemarkt. Ongeveer 120 promovendi van alle faculteiten namen
hieraan deel. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: wetenschappelijke integriteit, het beoordelen van wetenschappelijke
output en kwaliteit, en de mogelijkheden voor het volgen van trainingen in het Joint PhD Programme. De introductiebijeenkomst
wordt in het vervolg vijf maal per jaar georganiseerd.
Joint Doctorate Programme
De Universiteit Leiden werkt steeds meer samen met andere
(internationale) universiteiten in een Joint Doctorate Programme.
Hierin brengen promovendi een deel van hun promotietraject door
aan beide partneruniversiteiten en promoveren zij uiteindelijk ook

aan beide universiteiten. Om een dergelijke samenwerking juridisch goed te regelen, is in 2012 een modelovereenkomst voor een
Joint Doctorate Programme opgesteld. In deze overeenkomst
worden de verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen vastgelegd. Tevens kan deze als koepelovereenkomst dienen
voor de individuele Joint Doctorate Degree-overeenkomsten.
Informatiesysteem promovendi
De Universiteit Leiden wil een informatiesysteem aanschaffen
om beter zicht te krijgen op de aantallen promovendi (met en zonder aanstelling) en hun voortgang. Eind 2012 is besloten te onderzoeken of het systeem Converis hier geschikt voor is. Converis is
al in gebruik als onderzoeksinformatiesysteem voor publicaties.
Het LUMC is bezig een applicatie in gebruik te nemen voor het
registreren en volgen van promovendi. In 2013 besluit de universiteit of zij dit voorbeeld volgt of opteert voor een ander systeem.

2.5 Bevorderen van excellentie
De Universiteit Leiden wil excellentie bevorderen. Aan studenten
die meer willen en kunnen, wordt de mogelijkheid geboden
honoursonderwijs te volgen. In de prestatieafspraken met het
ministerie van OCW is vastgelegd dat in 2015 tien procent van de
bachelorstudenten die instromen deelneemt aan een vorm van
excellentieonderwijs. Op basis van de nulmeting 2010-2011 is dat
nu ruim zeven procent (zie tabel pag. 10).
Het Leidse excellentieprogramma bestaat uit vier onderdelen: het
Pre-University College voor scholieren, het Honours College en
het University College in de bachelorfase en het Leiden Leadership Programme in de masterfase. Er is sprake van een ketenbenadering: al in een vroeg stadium worden talentvolle vwo-scholieren geworven voor het Pre-University College en vervolgens is
er in alle fasen van de studie excellentie-onderwijs.
De programma’s bieden onderwijs vanuit een en dezelfde doelstelling: het optimaal ontplooien van individueel talent in een academic community, een academische gemeenschap van studenten
en docenten. De samenhang tussen de programma’s komt tot uit-

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

den alle alumni een half tot anderhalf jaar na hun afstuderen benaderd. In 2011 vulde 31 procent van de Leidse alumni de enquête
in. Uit de enquête bleek dat van deze groep ruim 91 procent werk
heeft gevonden. De alumni zijn over het algemeen positief over
hun opleiding, vooral over de deskundigheid van de docenten. Veel
alumni zijn wel van mening dat de voorbereiding op de arbeidsmarkt beter kan.
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drukking in gezamenlijke uitgangspunten voor werving en selectie, gezamenlijke training van docenten, tutors en talentcoaches,
uitwisseling van programmaonderdelen, gezamenlijke onderwijsontwikkeling en de vorming van een community waarin lezingen,
debatten en masterclasses worden georganiseerd.
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In 2012 werden de programma’s ondergebracht in een Honours
Academy (in oprichting) met als doel het excellentieonderwijs
binnen de organisatie te verankeren. De Academy staat onder leiding van een door het College van Bestuur aangestelde dean die
tot taak heeft het excellentieonderwijs te ondersteunen en verder
uit te bouwen.
Voor de ontwikkeling en implementatie van het Honours College
en het University College ontving de Universiteit Leiden in 2009
voor de periode 2010-2014 een subsidie van vier miljoen euro uit
het landelijke Siriusprogramma voor het bevorderen van excellentie. In 2010 kreeg het Leiden Leadership Programme een Siriussubsidie van 800.000 euro.
Pre-University College
Het Pre-University College is een tweejarig onderwijsprogramma
van vijftien studiepunten waarin getalenteerde en gemotiveerde
vwo-scholieren kennismaken met wetenschap en universiteit.
Scholieren die voor het programma worden geselecteerd, volgen
in de laatste twee jaar van hun middelbare school – naast hun reguliere onderwijsprogramma – gedurende een middag in de week
een programma van vijf onderwijsblokken met verschillende thema’s die ook verschillend van opzet zijn. Het programma werd in
2012 aan een visitatie onderworpen. De beoordeling was positief;
met de door de commissie aangedragen verbeterpunten is een start
gemaakt. In 2012 zijn 95 eerstejaars begonnen aan het Pre-University College; 92 studenten (cohort 2010-2012) verlieten het College in april 2012 met een certificaat.
Het Pre-University College biedt ook het Leiden Advanced Preuniversity Programme for Top-students (LAPP-Top) aan. Dit
programma bestaat uit cursussen van (maximaal) acht bijeenkomsten over één onderwerp. Het aantal na selectie geaccepteerde leerlingen bleef in 2012 met 295 onverminderd groot. Het aantal participerende scholen bleef eveneens groot. Het zijn vooral gymnasia
en lycea in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. De belangstelling binnen de universiteit om programma’s te ontwikkelen groeit.

Honours-onderwijs in de bachelorfase
Honours College
Het Honours College is een universiteitsbreed excellentieprogramma voor gekwalificeerde studenten van alle Leidse bacheloropleidingen. Het biedt de mogelijkheid om naast een reguliere
bacheloropleiding extra onderwijs te volgen met een omvang van
(minimaal) dertig studiepunten. Daartoe hebben alle faculteiten
honourstrajecten ontwikkeld, in totaal negen, die zowel verbreding als verdieping bieden op het terrein van onderwijs en onderzoek. Van de dertig studiepunten zijn er vijf gereserveerd voor een
interdisciplinaire honours class. Sinds drie jaar worden ook eerstejaarsstudenten tot het programma toegelaten, in 2012 waren dat
er 164. Het eerste cohort dat succesvol zijn bacheloropleiding én
het Honours College afrondde – 89 studenten – ontving in november 2012 het Honours College-certificaat.
Leiden University College The Hague
Voor gemotiveerde en talentvolle studenten die een voorkeur
hebben voor een brede internationale bacheloropleiding, is er het
Leiden University College The Hague. De oprichting van het LUC
in 2010 werd mogelijk gemaakt met behulp van subsidiegelden van
de gemeente Den Haag, het Programma Pieken in de Delta en het
Siriusprogramma. In 2012 kende de NVAO het ‘Bijzonder kenmerk
kleinschalig en intensief onderwijs’ aan de opleiding toe. In het
University College werden in 2012 116 eerstejaars toegelaten.
Leiden Leadership Programme in de masterfase
Het Leiden Leadership Programme (LLP) biedt excellente masterstudenten de mogelijkheid om naast hun reguliere opleiding hun
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Het gaat om leiderschap
in de breedste zin van het woord: zowel academisch leiderschap
en het bekleden van leidinggevende posities in de maatschappij
als de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in kleine kring.
In het LLP werkt de universiteit nauw samen met circa vijftien organisaties en bedrijven, waaronder de gemeenten Leiden en Den Haag,
AkzoNobel, Rabobank, Oxfam Novib, TNT en de Rijksoverheid.
In 2012 werden 58 studenten voor het LLP geselecteerd. Van de 54
studenten die in 2011 aan het programma begonnen, kregen er 45
in 2012 hun certificaat. Het streven is dat in 2014 het aantal deelnemers is opgelopen tot honderd per jaar.
Audit Siriusplatform en verdere aanpak
In oktober 2012 onderwierp een commissie van het Siriusplatform
het Leidse excellentieprogramma voor de tweede keer aan een audit.
De commissie concludeerde dat de door de commissie gedane aan-

2.6 Studiesucces
Sinds 2010 voert de universiteit een krachtig beleid om het studiesucces van studenten te bevorderen. Ondanks een breed spectrum van Leidse acties hiertoe, hebben de maatregelen op universitair niveau nog niet geleid tot een substantiële verbetering van
de uitval- en rendementscijfers (zie de tabel op pag. 22). In 2012
is het beleid verder aangescherpt in het kader van de strategische
agenda van OCW en vastgelegd in prestatieafspraken met dit
ministerie (zie de tabel op pag. 10). Doel is en blijft dat studenten
hun studie met succes en tijdig afronden, met als norm voor de
tijdigheid: binnen de nominale tijd met een maximale uitloop van
een jaar. De met het ministerie afgesproken prestatieafspraken zijn:
■ de uitval in de bachelorfase beperken tot maximaal 15 procent
in 2015 (uitgangssituatie 16 procent);
■ de omzwaai in de bachelorfase beperken tot maximaal 8 procent in 2015 (uitgangssituatie 8 procent);
■ het herinschrijvingsrendement in de bachelorfase verhogen tot
minimaal 70 procent (uitgangssituatie 63 procent).
Deze afspraken zijn doorvertaald in bestuursafspraken met de faculteiten.
Maatregelen die al zijn ingezet en in de komende periode nog worden genomen om de afspraken met het ministerie te realiseren,
hebben betrekking op het tot stand brengen van een goede match

tussen student en opleiding en op het bevorderen van nominaal
studeren. In 2012 is gewerkt aan de volgende prioriteiten:
Verbeteren match tussen student en opleiding
Aansluitingsprogramma vwo-wo. Doel van het Aansluitingsprogramma vwo-wo is aankomende studenten te ondersteunen
bij hun studiekeuze om zo studiesucces te bevorderen en studie-uitval vanwege een verkeerde studiekeuze terug te dringen.
Met 82 participerende scholen is het Leidse aansluitingsprogramma het grootste van Nederland op dit gebied. Met de aangesloten scholen wordt twee keer per jaar overlegd. In 2012
vonden de volgende activiteiten plaats:
■ De universiteit in de klas. Docenten van de Universiteit Leiden
verzorgden 138 gastlessen op scholen.
■ Proefstuderen. 1334 scholieren uit 5- en 6-vwo meldden zich aan
voor een college/studieactiviteit van de opleiding waarvoor zij
interesse hadden.
■ Aansluitingsmodules. 783 leerlingen meldden zich aan voor een
aansluitingsmodule om zich te oriënteren op de studie van
hun (voorlopige) keuze. De meeste grote opleidingen bieden een
aansluitingsmodule aan.
■ Wetenschapscongres. Op 1 juni 2012 werd voor de zesde keer het
Wetenschapscongres voor leerlingen georganiseerd. Op het
congres presenteren leerlingen het onderzoek dat ze op school
doen voor hun profielwerkstuk. De beste onderzoeksprestaties
– beoordeeld door een jury – worden beloond met een prijs.
■ Bronnenwijzer. Met een financiële bijdrage van Mediawijzer
heeft het Aansluitingsprogramma vwo-wo in samenwerking met
Universitaire Bibliotheken Leiden een korte online cursus over
open access ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs: Bronnenwijzer.nl. Leerlingen leren in deze cursus hoe ze wetenschappelijke bronnen kunnen gebruiken voor hun (profiel)werkstuk.
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■

Intakegesprekken
Om de match tussen student en opleiding verder te verbeteren, is
de Universiteit Leiden in 2012 gestart met het project Sterker aan
de Start. Dit project is een aanvulling op het Aansluitingsprogramma en behelst de ontwikkeling van een intakeprocedure die
ertoe leidt dat de studie-uitval door een verkeerde studiekeuze
afneemt. De intakeprocedure bestaat uit
■ de afname van een intakevragenlijst bij scholieren die zich voor
een studie aanmelden;
■ afhankelijk van het risicoprofiel een intakegesprek, uitmondend
in
■ een studieadvies.
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bevelingen uit de vorige audit voortvarend en met succes waren
opgevolgd en beoordeelde het programma met de hoogste score
A: ‘De universiteit ligt op koers.’ Volgens de commissie wordt het
programma grotendeels uitgevoerd zoals beoogd, is er een infrastructuur in de vorm van de Honours Academy die verduurzaming
van de aanpak mogelijk maakt en worden de voorgenomen kwantitatieve prestaties (grotendeels) naar verwachting gerealiseerd.
In het komende jaar wordt ingezet op de verbreding van het
Honours College met als doel meer talentvolle studenten ervoor
te interesseren. Bij het Siriusplatform wordt hiervoor een subsidie-aanvraag ingediend. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder
versterken en bestendigen van de organisatie, het bevorderen van
de samenhang van de programma’s, de opbouw van de community en de docentprofessionalisering.
Met het oog op de verdere ontwikkeling van het programma en
het verder verduurzamen van de prestaties, heeft de Universiteit
Leiden het Siriusplatform gevraagd om verlenging van de subsidietermijn met een jaar. Daardoor kan de eindbeoordeling plaatsvinden in najaar van 2014.
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In 2012 vond een pilot plaats met vijf opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Natuurkunde, Biologie, Wijsbegeerte en Godsdienstwetenschappen. 1230 scholieren kregen een vragenlijst toegestuurd; de
respons was 58 procent. Op basis van de antwoorden werd met
99 studenten een intakegesprek gevoerd. In 2013 wordt de pilot
voortgezet om meer ervaring met de procedure op te doen. De
eindrapportage over de evaluatie van de intakegesprekken en het
onderzoek naar de voorspellende waarde van de vragenlijst voor
studie-uitval en studiesucces is in het najaar van 2013 beschikbaar.
Mede op basis van de resultaten wordt besloten of de vragenlijst

met daaraan eventueel gekoppeld een intakegesprek universiteitsbreed wordt ingevoerd, en, zo ja, op welke wijze.
Bevorderen nominaal studeren
Aanscherping BSA
Onder de huidige BSA-regeling (bindend studieadvies) is het
aantal negatieve adviezen de afgelopen jaren gedaald; het aantal
studenten dat in één jaar de propedeuse haalt, is gestegen en het
gemiddelde aantal in het eerste jaar behaalde studiepunten toe-

Resultaten Bindend studieadvies Universiteit Leiden. BSA-adviezen voltijders na het eerste studiejaar (3e advies in augustus)

Omvang cohort
Positief

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

3.201

3.223

3.199

3.773

3.864

72%

74%

74%

80%

81%

Persoonlijke omstandigheden

4%

4%

5%

4%

3%

Hardheidsclausule

2%

1%

2%

1%

1%

78%

80%

81%

85%

86%

0%

0%

0%

0%

0%

Negatief

21%

20%

19%

15%

14%

Totaal bindend negatief

22%

20%

19%

15%

14%

40 studiepunten of meer behaald

73%

74%

72%

76%

78%

60 studiepunten of meer behaald

36%

40%

36%

40%

41%

44

45

44

46

46

Totaal niet negatief advies
Aanvullend eis

Gemiddeld behaalde studiepunten
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2007/2008

Studiesucces
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar

78%

80%

81%

85%

86%

Uitval na 1 jaar (bachelor)

21%

18%

17%

15%

15%

8%

7%

8%

7%

8%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

51%

58%

58%

63%

66%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

67%

67%

67%

67%

70%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

74%

71%

68%

69%

–

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)

Herinschrijversrendement na 4 jaar (bachelor)

Implementatie studieplan
Op basis van positieve evaluaties van de pilots met het studieplan
die sinds het studiejaar 2010-2011 zijn gehouden, wordt het studieplan per 1 september 2013 universiteitsbreed ingevoerd en met
ingang van het tweede jaar verplicht gesteld voor alle studenten.
In het studieplan geeft de student aan:
■ welke vakken wanneer worden gepland;
■ hoe een eventuele achterstand wordt ingelopen;
■ hoe de keuzeruimte wordt ingevuld.
Het studieplan wordt ondersteund en gemonitord met behulp van
het nieuwe studentenvolgsysteem uSis. Ten minste twee keer per
jaar wordt met studenten die vertraging oplopen een voortgangsgesprek gevoerd. Studenten die nominaal studeren ontvangen na
elk semester een positieve aanmoediging. Ter voorbereiding op de
universiteitsbrede invoering worden de bestaande pilots voortgezet en uitgebreid met alle opleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen.
Toetsplan
Sinds het cursusjaar 2011-2012 beschikken alle bacheloropleidingen over een toetsplan dat voldoet aan de universitaire richtlijn
hieromtrent:
■ een vroege toets in het eerste jaar;
■ aansluiting van de toetsmomenten bij het onderwijs;
■ zo weinig mogelijk herkansingen aanbieden;
■ gebruik van deeltoetsen per vak;
■ gebruikmaken van compensatie indien mogelijk;
■ bewaking van de kwaliteit van toetsen.

Volgens een evaluatie van de toetsplannen in 2011-2012 wordt aan
de meeste eisen voldaan.
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Met ingang van het cursusjaar 2012-2013 is het toetsbeleid verder
aangescherpt:
■ één herkansing per jaar met de mogelijkheid voor faculteiten
hieraan nadere voorwaarden te verbinden;
■ de mogelijkheid van afwijkend beleid voor onderwijseenheden
met veel deeltoetsen;
■ in principe voor alle cursuseenheden met een omvang van 5 studiepunten één of meer deeltoetsen.
De evaluatie van het toetsplan is in 2012 in de planning- en controlcyclus van het onderwijs opgenomen: jaarlijks wordt in het
opleidingsjaarverslag gerapporteerd over de evaluatie van het
plan en de eventuele verbeterpunten.
Verbeteren studiebegeleiding
Om studenten zodanig te faciliteren dat ze aan de BSA-eis kunnen voldoen en de studie tijdig af kunnen ronden, is in overleg
met de faculteiten een model voor studiebegeleiding opgesteld dat
in 2012/2013 universiteitsbreed wordt ingevoerd. In het model
wordt voor elke studiefase aangegeven welke studiebegeleidingsfaciliteiten worden geboden en hoe de monitoring van de studievoortgang is ingericht. In 2012 vond een eerste voortgangsevaluatie plaats van de facultaire implementatieplannen. De conclusie
was dat faculteiten in hoge mate voldoen aan het model.
Voor de invulling van het studieplan en de invoering van intakegesprekken is het nog wachten op de uitkomsten van de lopende
pilots. Ingeval functionaliteiten ontbreken is met faculteiten afgesproken dat ze deze per september 2013 op orde hebben. Daarbij
kunnen faculteiten gebruikmaken van de extra middelen die voor
onderwijsintensivering aan hen zijn toegekend.
Met ingang van het cursusjaar 2013-2014 wordt universiteitsbreed
meer aandacht besteed aan loopbaanbegeleiding en exitgesprekken.
Aandacht specifieke doelgroepen
Het bevorderen van studiesucces impliceert aandacht voor specifieke doelgroepen. Dit is verankerd in het diversiteitbeleid van
de Universiteit Leiden en gericht op het stimuleren van al het
beschikbare talent, ongeacht de achtergrond van studenten, docenten en medewerkers. In het kader van dit beleid werden in 2012
de volgende activiteiten ondernomen:
■ Het met subsidie van OCW uitgevoerde project ‘Studiesucces
door diversiteit’ werd afgerond met een aantal concrete produc-
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genomen. Om de selectiviteit te versterken en het studietempo te
verhogen werden in 2012 voorbereidingen getroffen om de BSAregeling per 1 september 2013 aan te scherpen. In de nieuwe regeling moeten de studenten in de eerste twee jaar van hun studie tenminste 90 studiepunten halen, waarvan ten minste 45 in het eerste
jaar; de eis dat de propedeuse in twee jaar behaald wordt, blijft van
kracht. Met de verhoging van de norm in het eerste jaar wordt de
selectieve functie van het BSA versterkt, waarbij selectie niet alleen
plaatsvindt op inhoud, maar ook op studietempo. Voor deeltijders wordt de regeling dat zij na twee studiejaren 60 studiepunten dienen te hebben gehaald, waarvan tenminste 30 in het eerste jaar, en dat de propedeuse in drie jaar wordt behaald.
De invoering van de voortgangseis in het tweede jaar voorkomt
dat de studenten na het eerste jaar terugvallen in studietempo. De
invoering van deze eis is onder voorbehoud van een nog te nemen
Algemene Maatregel van Bestuur die dit mogelijk maakt.
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■
■
■
■

ten ter bevordering van de in- en doorstroom. Het project had
tot doel instrumenten te ontwikkelen die concreet, overdraagbaar en bewezen succesvol zijn en die zowel instroom en studiesucces als talentontwikkeling van studenten in het algemeen
bevorderen, met specifieke aandacht voor aankomende en (eerstejaars)bachelorstudenten met een niet-westers allochtone
achtergrond. De producten die werden opgeleverd zijn:
imagoverandering in beeld- en schriftelijk voorlichtingsmateriaal van de Universiteit Leiden;
een model voor facultaire ondersteuning van studenten in de
bachelorfase;
aanbod van online taal/taalvaardigheidinstrumenten voor (aankomende) studenten;
de inbedding van taalvaardigheden en interculturele competenties in het bachelorcurriculum Geneeskunde.

In 2013 wordt bezien op welke wijze de producten in de universiteit breder kunnen worden toegepast.
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Het in 2009 opgerichte Fenestra disablility centre (onderdeel van
Studenten- en Onderwijszaken, SOZ) werkt voortdurend aan het
verbeteren van de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Dit gebeurt mede op basis van periodieke evaluaties die onder studenten worden gehouden. In 2012 werden onder
meer als uitvloeisel van de evaluaties, de volgende acties
ingezet/voortgezet:
■ het vergroten van de bekendheid bij docenten met de gevolgen
van een functiebeperking voor het studeren;
■ het verduidelijken van de procedures rond studeren met een
functiebeperking;
■ het verder toegankelijk maken van de gebouwen.
Voor studenten werd een symposium over diversiteit georganiseerd
onder de titel ‘Jij maakt het verschil’. Op het symposium reikte het
Van Bergen Fonds prijzen uit voor drie plannen van studenten die
bijdragen aan het bevorderen van de verstandhouding tussen studenten/medewerkers uit verschillende culturen en aan de contacten tussen Nederlandse en internationale studenten.
In 2012 is gestart met de herijking van het diversiteitbeleid, nu niet
meer alleen gericht op studenten maar ook op staf. In dit kader
werd een wetenschappelijk symposium voor medewerkers georganiseerd met als titel Excellence through diversity. De herijking
resulteert in 2013 in een meerjarenaanpak 2013-2016. Hierin wordt,
naast die van niet-westerse allochtone studenten en functiebeperkte
studenten, ook de positie van vrouwen in de staf en in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een kernpunt.

Overige activiteiten
Naast de hiervoor genoemde prioriteiten werden in 2012 nog
andere universiteitsbrede initiatieven genomen om het studiesucces te bevorderen. In het kort betreft het de volgende acties:
■ In 2012 hebben opleidingen verder gewerkt aan het systematisch
inrichten van de scriptiebegeleiding met een duidelijk beginen eindpunt:
– fasering in een aantal stappen volgens de werkwijze van een
professioneel onderzoeker;
– gestructureerde begeleiding en inbedding in een cursus.
Volgens een voortgangsevaluatie in het najaar van 2012 is deze
werkwijze bij de meeste faculteiten inmiddels staande praktijk,
in zowel de bachelor- als de masteropleidingen. Met faculteiten is afgesproken dat de scriptie jaarlijks als een cursus wordt
geëvalueerd waarover in het opleidingsjaarverslag verslag wordt
gedaan.
■ Er is uitvoering gegeven aan maatregelen om de docentkwaliteit
te bewaken en te garanderen. In aanvulling op de bestaande BKOeis voor nieuwe docenten en voor zittende docenten die bevorderd worden, is vanaf 1 september 2012 de zittende staf verplicht
het certificaat binnen drie jaar te halen. De prestatieafspraak met
OCW is dat in 2015 tachtig procent van de zittende staf over het
BKO-certificaat beschikt.
■ In 2012 begon de Universiteit Leiden met de voorbereiding van
onderzoek naar de effecten van studiesuccesmaatregelen en
het bevorderen van excellentie. Het ICLON werd gevraagd hier
in samenwerking met de faculteiten onderzoeksvoorstellen
voor te ontwikkelen. In 2013 gaan verschillende (promotie)studies van start.

2.7 ICT&O
ICT en Onderwijs (ICT&O) is voor het onderwijsprofiel van de
Universiteit Leiden een belangrijk onderscheidend thema waarop
de komende jaren wordt ingezet. De doelstelingen voor het
ICT&O-beleid zijn vastgelegd in het ICT-meerjarenplan 20112014. Met diverse ICT&O-toepassingen voor colleges, zelfstudie
en toetsing wil de universiteit bijdragen aan kwaliteitsverhoging
en intensivering van het onderwijs, en daarmee aan het studiesucces van studenten.
Blended learning-programma
Kenmerkend voor blended learning is een effectieve combinatie van
face-to-face en online onderwijs. Tussen de colleges/bijeenkomsten door werken studenten online aan opdrachten waarop in de
volgende bijeenkomst weer wordt doorgegaan. Ook vanwege de

Digitaal toetsen
In 2012 kwam er meer aandacht voor digitaal, formatief toetsen.
Deze vorm van toetsen geeft studenten in de loop van een cursus
inzicht in hoe zij ervoor staan. Het concept van meerdere tussentijdse toetsmomenten sluit aan bij het toetsbeleid. Er is in het Emerge project ‘Van Pionier naar Mainstream’ in twee kleinere projecten zicht gekregen op de (on)mogelijkheden van Blackboard als
toetsapplicatie, en op de tijdsinvestering die het opzetten van een
digitale vragenbank vergt. Digitale tussentoetsen werden door
studenten gewaardeerd, zeker als ze ook feedback krijgen. Voor de
docenten (van Oude Geschiedenis en Culturele Antropologie) die
meedoen in de projecten, weegt de tijdsinvestering op tegen de baten.
Stemkastjes voor interactieve hoorcolleges
Sinds oktober 2012 kunnen alle docenten van de Leidse universiteit kosteloos driehonderd stemkastjes lenen. Medio oktober is
de voorziening via een overzichtelijke webpagina bekendgemaakt
aan alle universitaire medewerkers, met praktische informatie,
casusbeschrijvingen van twee pilots, handleidingen, good practices en onderzoeksartikelen: iclon.leidenuniv.nl/hoger-onderwijs/
ict-in-onderwijs/stemkastjes-in-het-hoger-onderwijs.html.
Weblectures en videoclips
Elke faculteit beschikt over een of meer sets voor het opnemen van
weblectures, integraal opgenomen colleges. Deze voorziening
wordt zeer gewaardeerd door studenten: bij het voorbereiden van
tentamens, door studenten die de (Nederlandse of Engelse) taal
nog niet optimaal machtig zijn, en door studenten met beperkingen. De weblectures worden voornamelijk via Blackboard en
daarmee aan een besloten groep aangeboden.
Bij vier opleidingen is geëxperimenteerd met didactische scenario’s voor het gebruik van weblectures en videoclips dat verder gaat
dan het beschikbaar stellen van integrale opnames. Dit gebeurde
in E-merge-verband. Als resultaat is deze zomer de website

video4learning.nl gelanceerd. Deze bevat voorbeelden van het
gemaakte materiaal, interviews met de docenten en lessons learned voor iedereen die op didactische wijze met video in het onderwijs aan de slag wil.
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Content Rich Recruitment Tool/Studiekeuzeplein
Met subsidie van E-merge heeft de afdeling Strategische Communicatie en Marketing (SCM) een interactieve website ontwikkeld
om aanstaande studenten te begeleiden naar een definitieve, passende studiekeuze. De website is afgestemd op de jonge doelgroep,
met diverse interactieve online tests en een reality check. In oktober is de website live gegaan op https://leiden.studiekeuzeplein.nl.
De site wordt actief op scholen en via andere wegen bij studiekiezers en hun adviseurs onder de aandacht gebracht.
Open education
De Universiteit Leiden onderzoekt voortdurend op welke manieren open leermaterialen en open online-leren haar onderwijsprofiel effectief kunnen versterken. Als early adopter is de universiteit
daarom enkele jaren geleden in samenwerking met de TU Delft
experimenten begonnen met Open CourseWare. In de wereldwijde
initiatieven voor Open Access en Open Courseware zijn Massive
Open Online Courses (MOOCs) een volgende fase, volgens velen
een game changer die het hoger onderwijsveld onomkeerbaar zal
veranderen. De Universiteit Leiden ambieert ook daarmee uit de
eerste hand ervaring op te doen om haar strategie te kunnen
bepalen.
Open CourseWare
De experimenten die de Universiteit Leiden enkele jaren geleden
met Open CourseWare startte, waren aanvankelijk kleinschalig;
in 2011-2012 waren vier masteropleidingen betrokken. Hiermee sluit
Leiden aan bij een wereldwijde ontwikkeling van Open CourseWare: open cursusmateriaal in de vorm van weblectures met syllabi, opdrachten en proeftentamens. Geordend naar cursus zijn
deze wereldwijd en kosteloos open online beschikbaar voor zelfstudie, oriëntatie of zelfonderricht. Open CourseWare betreft uitsluitend leermateriaal; er wordt geen begeleiding bij geboden, geen
contact met de docent en geen certificering. Doelen van het Open
CourseWare-project van de Universiteit Leiden zijn de mogelijkheden te onderzoeken voor onderwijsinnovatie en het genereren
van instroom in de masteropleidingen. Inmiddels hebben ruim
veertig vakken, met een substantieel aandeel uit vier masteropleidingen in bescheiden mate courseware gepubliceerd op de
Leidse Open CourseWare-website. Een vernieuwde versie van de
website is in oktober 2012 live gegaan op http://ocw.leidenuniv.nl.
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prestatieafspraken ziet de universiteit blended learning als een
belangrijk middel om studenten tot effectievere zelfstudie aan te
zetten. In maart 2012 is daarom gestart met het project ‘Blended
Learning ten behoeve van effectiviteit van zelfstudie’ waarin vijf
faculteiten met in totaal negen vakken deelnemen. De eerste
bevindingen zijn positief. Het betreft onder andere ‘struikelvakken’ uit de propedeuse. Bij deze als lastig ervaren vakken kunnen
studenten via blended learning tijdig een actieve studiehouding
ontwikkelen, aan de hand van wekelijkse opdrachten, tussentijdse toetsen en peer review. In april/mei 2013 verschijnt een evaluatierapport.
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De ervaringen in Leiden van de afgelopen vier jaar hebben geleid
tot inzicht in doelgroepen en doelstellingen van de betrokken opleidingen, en in kwaliteitsvraagstukken. Doelgroepen en doelen
waar de deelnemende masteropleidingen zich voornamelijk op
gericht hebben, zijn studiekiezers en aanstaande buitenlandse
masterstudenten. Uit het project komt verder duidelijk naar voren
dat er behoefte is aan professionele ondersteuning bij de productie van kwalitatief goede multimediale leermaterialen. Dit is een
van de aanleidingen om de multimediavoorzieningen van de Universiteit Leiden in 2013 te verbeteren.
Massive Open Online Course (MOOC)
In het landschap van open leermateriaal tekende zich begin 2012
een nieuwe ontwikkeling af in de vorm van Massive Open Online
Courses (MOOCs). Open in de zin van gratis voor iedereen en zonder toelatingseisen. Massive omdat aan een cursus tienduizenden
tot meer dan honderdduizend geïnteresseerden (kunnen) deelnemen. Een MOOC gaat een stap verder dan Open CourseWare. Het
is een complete cursus met begin- en startdatum, er is contact met
de docent in die zin dat deze wekelijks mailt en ingaat op de meest
gestelde vragen, en er is begeleiding: naast leermateriaal zijn er ook
opdrachten met automatische feedback, en studenten ontvangen
een Statement of accomplishment bij voldoende aangetoond niveau.
De Universiteit Leiden wil ervaring opbouwen met deze innovatieve vorm van onderwijs en de mogelijke meerwaarde ervan
voor het campusonderwijs. Het Living Lab/Centre for Innovation
The Hague van de faculteit Campus Den Haag en de faculteit
Rechtsgeleerdheid zijn in september tijdelijke samenwerking met
het platform Coursera overeengekomen. Coursera biedt de
MOOC’s aan van ’s werelds topuniversiteiten. De eerste ervaringen met het ontwikkelen van een MOOC leidden ertoe dat de Leidse
universiteit in 2012 partner is geworden van Coursera en vanaf 2013
per jaar drie MOOC’s gaat aanbieden.

2.8. Internationalisering
Sinds 2011 wordt universiteitsbreed het Werkprogramma Internationalisering uitgevoerd. De belangrijkste doelstellingen van het
internationaliseringsbeleid van de Universiteit Leiden zijn:
■ een substantiële groei in de instroom van internationale studenten in de Graduate Schools en in de Engelstalige bacheloropleidingen of Engelstalige onderdelen van de reguliere bachelorprogramma’s;
■ een internationale universitaire omgeving voor de buitenlandse
en de Nederlandse studenten;

■

een internationale oriëntatie van Leidse bachelor- master- en
PhD-opleidingen zodat studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt en de kennissamenleving, of op een wetenschappelijke vervolgopleiding.

Het Werkprogramma Internationalisering heeft voor de periode
2011-2014 diverse activiteiten uitgezet om deze doelstellingen te
bereiken. De activiteiten variëren van een meer gerichte marketing en werving tot het stimuleren van uitgaande mobiliteit, en
van het doorvoeren van de tweetaligheid binnen de universitaire
organisatie tot de versnelling van doorlooptijden tussen aanmelding en inschrijving. Hierna worden enkele van de activiteiten nader
belicht.
Internationale Marketing Strategie
De internationale marketing is ondergebracht bij de directie Strategische Communicatie en Marketing (SCM). Het College van
Bestuur heeft de International Marketing Strategy in 2011 vastgesteld. In 2012 zijn in het kader van de strategie zes doellanden vastgesteld, namelijk China, Brazilië, India, Turkije, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Naast generieke buitenlandse werving door
SCM wordt in deze doellanden meer gericht geworven.
Kortere doorlooptijden aanmeldingen
In 2012 zijn de doorlooptijden voor de (internationale) aanmeldingen verder verkort. In september 2012 is het Admissions Office
overgestapt op digitale dossiers van oIEM. oIEM is nu een compleet digitaal toelatingssysteem voor bachelor- en masterstudenten. Alle verzoeken tot toelating worden in dit systeem geadministreerd en afgehandeld; de faculteiten maken ook een digitaal
toelatingsbesluit en sturen dit vanuit het systeem per email aan
de student. Grote voordelen van oIEM zijn dat de doorlooptijden
veel korter kunnen zijn doordat de interne post vermeden kan worden en iedereen 24/7 via internet toegang heeft tot het systeem.
Een bijkomend voordeel is dat er geen papieren toelatingsdossiers
meer bijgehouden hoeven worden en dat alle dossiers digitaal kunnen worden gearchiveerd.
Buitenlandse bachelor- en masterstudenten
De instroom van buitenlandse studenten in de Leidse Bacheloropleiding liet een ruime stijging zien, vooral dankzij de nieuwe
Engelstalige opleiding International Studies. Bij de masteropleidingen vond in het verslagjaar wederom een stijging van de buitenlandse instroom plaats. De buitenlandse instroom aan de Universiteit Leiden blijft gekenmerkt door een grote diversiteit, met
studenten afkomstig uit meer dan negentig landen.

Instroom buitenlandse studenten
De instroom betreft de bachelorpropdeuse-instroom per 1 oktober en de masterinstroom over het gehele studiejaar (inclusief post- en postinitiële master). Het totaal betreft hoofdinschrijvingen per 1 oktober. De EER, de Europese Economische Ruimte, bestaat uit de EU-landen,
aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Ook de Zwitserse studenten vallen in deze categorie.
2010-2011
Categorie
Bachelor

Totaal

Instroom

EER

66

212

niet-EER

45

147

onbekend
Master

2011-2012

Instroom

2012-2013
Totaal

Instroom

Totaal

77

235

196

384

43

138

78

175

0

1

5

5

9

EER

473

625

460

646

536

763

niet-EER

284

324

267

338

319

391

0

0

0

0

1

1

868

1309

851

1362

onbekend

4
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1135

1723

Jaren

Aantallen

2008/2009

667

2009/2010

849

2010/2011

789

2011/2012

715

Uitwisseling
Het aantal Leidse studenten dat als onderdeel van de opleiding een
periode van minimaal twee maanden in het buitenland doorbrengt,
liep, na een hoogtepunt in 2009/2010, de laatste jaren terug. Dit
heeft uiteenlopende oorzaken. Zo heeft de dreigende langstudeerboete studenten doen afzien van een verblijf in het buitenland of dit zelfs doen afzeggen, en speelt de onrust in het MiddenOosten de buitenlandse onderzoeksstage van Archeologiestudenten
parten.

bacheloropleidingen waren nauwelijks beursprogramma’s beschikbaar.
De scholarships zijn afkomstig uit 21 beursprogramma’s. De
meeste bursalen hebben een beurs ontvangen van het Leiden
University Excellence Scholarship Programme (LExS), of van de
China Scholarship Council (CSC). Een aantal scholarships is
gesponsord door het Timmermans-Van Iperen Fonds, de Sackler Foundation, de Stichting Mandela Studiefonds en diverse
ministeries.

Beurzen

De rector magnificus heeft, net als vorig jaar, de LExS-bursalen
bij de opening van het academisch jaar welkom geheten in Leiden.
Daarvóór ontvingen ze een certificaat van de directeur van SEA.
Alle beursstudenten die bij de afdeling Scholarships geadministreerd stonden, werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op
het stadhuis waar burgemeester Lenferink en de vicerector magnificus hen verwelkomden.

Beurzen inkomende studenten
In 2012 heeft de Universiteit Leiden ongeveer 127 bursalen mogen
verwelkomen, met een door de afdeling Scholarships van Student
and Educational Affairs (SEA) gecoördineerd en geadministreerd
beursprogramma. De bursalen nemen met name deel aan de
master-, PhD-, en exchange-programma’s en aan short courses. Voor
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Aantallen studenten die langer dan twee maanden voor studie of stage in het buitenland verbleven
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Regeling financiële ondersteuning
Profileringsfonds

Uitgaven (€)

Aantal studenten

Afstudeerfonds

222.946

222

Bestuurderstoelage

628.620

557

LExS-beurzen (niet-EER-studenten)

505.136

81

1.356.702

860

Totaal

In 2012 is met het Indonesische Directoraat Generaal Hoger
Onderwijs een overeenkomst gesloten waardoor het voor Indonesische academische staf mogelijk werd een promotietraject in
Nederland te volgen. In het eerste jaar zijn meteen acht Indonesiërs begonnen aan hun traject.
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Beurzen uitgaande studenten
In 2012 gingen 542 studenten met een door de afdeling Scholarships gecoördineerde en geadministreerde beurs naar het buitenland. Het ging om de beurzen LUSTRA, Outbound Study Grant,
Erasmus en LeidCeu (voor een verblijf aan de Central European
University in Boedapest, Hongarije). De buitenlandperiode was
een onderdeel van hun bachelor- of masteropleiding of hun promotietraject in Leiden. De meeste studenten gingen weg met de
LUSTRA-beurs, gevolgd door de Erasmusbeurs voor studie. Zeven
studenten ontvingen een VSBfonds-beurs voor een eerste of
tweede masterprogramma of een PhD-programma. Daarnaast kunnen Leidse studenten gebruikmaken van facultaire en externe
beurzen.
Ook negentien docenten/stafleden zijn met een beurs naar het buitenland gegaan: op een Erasmusbeurs voor docentenmobiliteit,
een Erasmusbeurs voor stafmobiliteit of LeidCeu.
Internationale onderwijssamenwerking
In het verslagjaar is de onderwijssamenwerking binnen de Erasmus Mundusprogramma’s verder verstevigd. Het Masterprogramme in Industrial Ecology (MIND) en de master- en PhD-programma’s in wiskunde (ALGANT) zijn succesvol voortgezet
De Universiteit Leiden neemt ook deel aan drie Erasmus Mundus Partnerships: één met het Midden-Oosten (Syrië, Libanon en
Jordanië) en twee met Latijns-Amerika (Brazilië, Uruguay en
Paraguay respectievelijk Argentinië, Bolivia en Peru).
In 2012 hebben twee opleidingen additionele middelen verkregen
uit het Stimuleringsfonds joint degrees van het ministerie van OCW
om een gezamenlijk programma op te zetten of de mogelijkheid
daartoe te verkennen. Bij Computer Science is een start gemaakt

met een double degree-bacheloropleiding en is gezocht naar verbreding van de samenwerking met Chinese universiteiten en naar
samenwerking in de masterfase. Bij het Leiden Institute for Area
Studies is in het verslagjaar een begin gemaakt met de samenwerking met de National University of Singapore op het gebied van
Asian en Middle Eastern Studies. Op termijn wordt ook hier een
gezamenlijk programma nagestreefd.
Internationale samenwerkingsverbanden
League of European Research Universities
In 2012 vierde de League of European Research Universities
(LERU) haar tiende verjaardag. Op de internationale conferentie
European Research Universities; Guide and Engine for Europe 2050
werd gekeken naar de rol van onderzoeksuniversiteiten in onderzoek en innovatie in het Europa van de toekomst. Om de Europese agenda te beïnvloeden publiceerde de LERU in 2012 diverse
position papers en advice papers. De belangrijkste waren:
■ The TTO (Technology Transfer Office), a university engine
transforming science into innovation;
■ Research universities and research assessment;
■ Social Sciences and Humanities: essential fields for European
research and in Horizon 2020;
■ Women, research and universities: excellence without gender bias.
In juli ondertekende de leden van de LERU een Memorandum of
understanding over de totstandkoming van de European Research
Area. Het is de bedoeling dat de leden van de LERU vóór het einde
van 2013 een aantal acties gerealiseerd hebben op de terreinen open
werving, wetenschappelijk loopbaanbeleid, vrouwen in de wetenschap, mobiliteit, promotietrajecten, open access en kennistransfer.
De Rectors Assembly, het hoogste orgaan van LERU, vergaderde
in mei bij de Universitat de Barcelona en in november bij de Universität Freiburg. Ook werd in het verslagjaar weer een Bright Con-

Coïmbragroep
In 1985 werd de Coïmbragroep opgericht, waarin de oudste universiteiten van Europa participeren en waarvan ook de Universiteit Leiden lid is. De jaarvergadering van de groep vond in mei
plaats in Göttingen, Duitsland. De Universiteit Leiden stelde ook
dit jaar weer drie onderzoeksbeurzen beschikbaar voor het LatijnsAmerikaprogramma van de Coïmbra Group.
Europaeum
Het Europaeum, een netwerk dat begin jaren negentig werd opgericht en inmiddels tien leden telt, richt zich op de studie van onder
meer politiek, recht, economie, geschiedenis en wijsbegeerte,
betrekking hebbend op Europa. De jaarlijkse Summer School
werd ditmaal in september gehouden in Oxford, met als thema
Conflict Resolution in Europe: Lessons for Tomorrow’. Europaeum organiseerde ook weer een aantal graduate workshops over
onder andere de Arabische Lente, Amerika, de mondiale groene
economie en de NATO.

2.9 Kwaliteitszorg
Voorbereiding instellingsaudit
Het jaar 2012 stond in het teken van de voorbereiding op de
instellingsaudit Kwaliteitszorg (onderwijs). In februari en maart
voerden twee externe, door de NVAO gekwalificeerde, auditoren
en een gekwalificeerd externe secretaris een proefaudit uit. De commissie adviseerde de Zelfstudie te verlevendigen met voorbeelden
uit de opleidingen en sterke en zwakke punten duidelijk te accentueren. De commissie constateerde voorts spanning tussen de
ontvouwde visie in standaard 1 en het beleid onder standaard 2,
en sprak zorg uit over het gebrek aan draagvlak bij faculteiten en
opleidingen voor de strategische doelen inzake studiesucces en
groei.
Om de aansluiting tussen standaard 1 en 2 te vergroten en om tot
realistische doelstellingen te komen, overlegden het College van
Bestuur en de faculteitsbesturen in het voorjaar van 2012 intensief over nieuwe bestuursafspraken. De gemaakte afspraken sluiten aan op de prestatieafspraken tussen het instellingsbestuur en
het ministerie van OCW en hebben het karakter van (interne)
prestatieafspraken.

Vanaf de zomer van 2012 is intensief gewerkt aan een nieuwe opzet
van de Zelfstudie voor de instellingsaudit, in lijn met de aanbevelingen van de proefauditcommissie. Om voor de nieuwe, meer
geprofileerde Zelfstudie voldoende draagvlak binnen de organisatie te creëren, is de concept-Zelfstudie in twee advies- en
bespreekrondes voorgelegd aan het Onderwijsberaad, de Raad van
Toezicht en de Universiteitsraad. Bovendien sprak de vicerector
magnificus met kleine groepen opleidingsdirecteuren/voorzitters, wetenschappelijk directeuren en studenten intensief over de
Zelfstudie en de daarin ontvouwde visie. De definitieve versie is
eind december aangeboden aan de NVAO die in januari 2013 is
begonnen met de uitvoering van de instellingstoets.
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Interne kwaliteitszorg: opleidingsjaarverslagen en facultaire
executive summaries
In 2012 is voor de tweede maal de cyclus van opleidingsjaarverslagen en facultaire executive summaries doorlopen. Alle faculteiten en opleidingen hebben de gevraagde verslagen geleverd. Het
College van Bestuur heeft ze besproken in de bestuurlijke voorjaarsoverleggen 2012.
Examencommissies
In 2012 is opnieuw systematisch aandacht besteed aan de rol van
de examencommissies. Zij hebben wettelijk de taak gekregen toe
te zien op het niveau van de toetsing. Om de commissies goed toe
te rusten voor deze taak, organiseren de faculteitsbesturen in
samenwerking met het ICLON scholings- en uitwisselingsbijeenkomsten.
Beleid inzake BKO
In 2012 is besloten de verplichting om de Basiskwalificatie Onderwijs te behalen, uit te breiden naar al het zittend personeel dat tot
de doelgroep behoort. Over de BKO is een prestatieafspraak
gemaakt met de staatssecretaris van het Ministerie van OCW. Die
houdt in dat per 2015 minimaal tachtig procent van de doelgroep
in het bezit dient te zijn van het certificaat. De universiteit heeft
een systeem opgezet om de voortgang en realisatie van deze
afspraak te monitoren. De afgelopen jaren is een stijgende lijn te
zien bij de in Leiden behaalde BKO-certificaten. Momenteel
beschikt 28 procent van de doelgroep over het certificaat.
Aantal in Leiden behaalde BKO-certificaten
2008

2009

2010

2011

2012

7

13

22

69

149
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ference georganiseerd (in Amsterdam, met als thema Networks:
complex futures) en een Doctoral Summer School (in Barcelona,
met als thema Beyond Open Access: Open Education, Open Data
and Open Knowledge).

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

[ 30 ]

Ook gaat de Universiteit Leiden door met het geven van een ‘Training didactische basisvaardigheden’ aan de medewerkers die voor
het eerst onderwijs gaan geven en die niet onder de BKO-verplichting vallen. Dit onderstreept nog eens het uitgangspunt dat al het
onderwijs van de Universiteit Leiden van hoge kwaliteit dient te
zijn. Nu de basiskwalificatie is geborgd in de organisatie, is in het
verslagjaar een aanvang gemaakt met het vormgeven van de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO). In nauw overleg met de faculteiten en alle betrokkenen binnen de organisatie is een opzet gemaakt
voor de SKO. Die omvat ook de eindtermen waaraan kandidaten
dienen te voldoen. Het komend jaar wordt deze verder uitgewerkt.
In het verslagjaar is voorts succesvol uitvoering gegeven aan de eerste ‘Leergang onderwijskundig leiderschap’. Deze leergang is gericht
op facultaire medewerkers die een sleutelrol vervullen bij de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs.

Accreditatiebesluiten NVAO
Voor de volgende opleidingen zijn in 2012 door de NVAO geheraccrediteerd:
■ International Relations and Diplomacy
■ Advanced Masters in Law (Air and Space Law, Studies in European and International Business Law, Studies in International
Tax Law en Studies in Public International Law)
■ Psychologie

Externe kwaliteitszorg: visitaties
Omdat de Leidse universiteit zich had aangemeld voor de instellingstoets Kwaliteitszorg (onderwijs), konden de opleidingen in
2012 gebruik maken van de beperkte opleidingsbeoordeling. In een
dergelijke beperkte beoordeling wordt de opleiding getoetst op de
volgende drie standaarden:
■ Standaard 1. Wat wil de opleiding bereiken in doelstellingen en
eindtermen?
■ Standaard 2. Hoe bereikt de opleiding doelstellingen en eindtermen?
■ Standaard 3. Hoe worden doelstellingen en eindtermen getoetst?

Resultaten NSE 2012
In 2012 is onder studenten weer de jaarlijkse Nationale Studentenenquête (NSE) afgenomen. 26,5 procent van de studenten
vulde de NSE in. Uit de resultaten bleek onder meer dat de Leidse
studenten tevreden zijn over de kwaliteit van de docenten, de
inhoud van de studie en het wetenschappelijk niveau. Wel vinden
ze dat de ICT-faciliteiten en de voorbereiding op de beroepsloopbaan verbeterd kunnen worden. Wat betreft de ICT-faciliteiten:
in 2013 worden nieuwe werkplekken met betere ICT-faciliteiten
ingericht. De voorbereiding op de beroepsloopbaan heeft een
plaats gekregen in het model voor studiebegeleiding dat per 1 september 2013 wordt ingevoerd. Zie voor de tevredenheidscijfers de
tabel op pag. 17.

De volgende opleidingen zijn in 2012 door een externe visitatiecommissie beoordeeld:
■ Psychologie (B/M, oordeel positief)
■ Pedagogiek (B/M, oordeel positief)
■ Culturele Antropologie (B/M, oordeel positief)
■ Biofarmaceutische Wetenschappen (B/M, oordeel positief)
■ Molecular Science and Technology/Chemistry (B/M, oordeel
positief)
■ Life Science and Technology (B/M, oordeel positief)
■ Biomedische Wetenschappen (B/M, rapport nog niet beschikbaar)
Tussentijdse beoordelingen
Het LUMC heeft in 2011/2012 een proefvisitatie laten uitvoeren om
te bezien of de opleiding Geneeskunde voldoende gevorderd was
met de invoering van de bachelormasterstructuur. De resultaten
van deze proefvisitatie worden meegenomen in de voorbereiding
van de heraccreditatie van de opleiding in 2013.

Follow up visitaties: plannen van aanpak
De volgende opleidingen hebben plannen van aanpak gemaakt:
■ International Relations and Diplomacy
■ Advanced Masters in Law (Air and Space Law, Studies in European and International Business Law, Studies in International
Tax Law en Studies in Public International Law)

2.10 Stimulering van de belangstelling voor
bètaopleidingen
Sinds 2006 heeft het Platform Bèta Techniek subsidie verleend aan
de Universiteit Leiden. De doelstelling van het platform is te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici. Nederland heeft namelijk goed opgeleide mensen nodig en
dan vooral bètatechnisch opgeleiden. Een kenniseconomie draait
immers op kenniswerkers en zo’n driekwart van die kenniswerkers is bèta of technicus. Als laatste zijn de subsidieprogramma’s
Orion en Sprint-Up in 2012 beëindigd.
Orion
Het in 2010 gestarte Orionprogramma richtte zich op de stimulering van regionale Wetenschapsknooppunten: duurzame regionale samenwerkingsverbanden voor talentontwikkeling in het

Sprint-Up
Het programma Sprint-Up, begonnen in 2009, is een mobiliteitsprogramma waarin docenten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen tijdelijk worden ingezet als leraar in het voortgezet onderwijs en vice versa. In een landelijke evaluatie van dit
programma is onder meer geconcludeerd dat de Sprint-Up-projecten hebben geleid tot een betere aansluiting van het voortgezet met het hoger onderwijs. Specifiek voor de Universiteit Leiden
werd geconcludeerd dat de bijeenkomsten voor het ontwikkelen
van nieuwe practica de kennis van de deelnemende docenten uit
zowel het voortgezet als het hoger onderwijs hebben vergroot.
Voortbouwend op deze ervaring is in 2012 het Regionaal Steunpunt Leiden opgezet. Dit steunpunt van de Universiteit Leiden en
de Hogeschool Leiden huisvest vaksteunpunten voor de schoolvakken Natuurkunde, Scheikunde, en Natuur Leven en Technologie (NLT). Deze vaksteunpunten ondersteunen scholen en
docenten bij de vernieuwing van de bètavakken in het middelbaar
onderwijs. Docenten kunnen er terecht voor nascholing en informatie. Ook in dit steunpunt is het Junior Science Lab van grote
waarde.
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primair onderwijs. In het Wetenschapsknooppunt Leiden staat het
Junior Science Lab van de Universiteit Leiden centraal. In dit
laboratorium maken basisschoolkinderen en middelbare scholieren kennis met natuurwetenschappen aan de universiteit. Voor
groep 7 en groep 8 van de basisschool en voor alle leerjaren van
havo en vwo zijn practica beschikbaar. In 2012 hebben meer dan
duizend basisschoolkinderen en circa achthonderd scholieren uit
het voortgezet onderwijs practica gevolgd. Daarnaast zijn in
samenwerking met Naturalis in de periode 2010-2012 acht onderwijsmodules met een natuurwetenschappelijke insteek ontwikkeld
voor hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs. Ruim driehonderd leerlingen van 21 basisscholen hebben deze modules
gevolgd.

[ 32 ]

3. Onderzoek
3.1 Onderzoeksprofilering

de beste onderzoekers, nationaal en internationaal, blijft een leidende positie in de werving van externe geldstromen nodig.

De Universiteit Leiden beschouwt fundamenteel onderzoek als de
motor van kennisontwikkeling en streeft ernaar in het fundamenteel onderzoek een internationaal sterke positie te hebben.

■

De Universiteit Leiden moedigt onderzoekers aan om aanvragen in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Europese Unie. In zowel de werving als de beoordeling van onderzoekers is de zogenoemde
‘verdiencapaciteit’ een belangrijk criterium. Medewerkers kunnen bij Leiden University Research and Innovation Services
(LURIS) terecht voor informatie en het opdoen van vaardigheden in het aanvragen van tweede- en derdegeldstroomprojecten. De universiteit scherpt de oriëntatie op de acquisitie van
subsidies uit Horizon 2020 aan; vanuit de profielthema’s en faculteiten worden hiertoe actieplannen ontwikkeld.

■

De Universiteit Leiden heeft een sterke positie in het topsegment
van wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies en prijzen: Spinozaprijzen, honoreringen van de European Research
Council (ERC), VICI-subsidies en Akademiehoogleraren (zie
tabel op pag. 33).

■

De Universiteit Leiden heeft haar sterke onderzoek geconcentreerd in zes profielthema’s, die gezamenlijk elf profileringsgebieden omvatten. Met deze profielthema’s positioneert zij haar
onderzoek internationaal, vergroot zij haar zichtbaarheid en
schept zij een kader voor samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hoewel
gedragen door disciplinair onderzoek, zijn de profielthema’s
interdisciplinair en interfacultair. Zij sluiten aan bij grote maatschappelijke vraagstellingen, zoals die van de Europese Commissie (Horizon 2020) en de Nederlandse overheid (Topsectoren). Tegelijkertijd wordt de positie van het fundamentele
onderzoek daarin bewaakt.
De profielthema’s zijn:
– Fundamentals of Science
– Health, Life and Biosciences
– Health across the Human Life Cycle
– Law, Democracy and Governance, Legitimacy in a
Multilevel Setting
– The Asian Challenge
– Global Interaction of Civilizations and Languages
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■

In 2012 heeft het College van Bestuur in het kader van een midterm-evaluatie werkbezoeken afgelegd per profielthema met het
oog op de besluitvorming over nieuwe investeringen in het
profielbepalende onderzoek van de Universiteit Leiden. Uit
deze ronde blijkt dat de inrichting van de profileringsgebieden
zijn vruchten afwerpt: de samenwerking tussen onderzoekers
van verschillende faculteiten en disciplines is uitgebreid, de
wervingskracht in de externe geldstromen is toegenomen, en
er zijn 35 promotieplaatsen in de profileringsgebieden beschikbaar gekomen.

3.2 Wervingskracht in geldstromen
Om met hoogwaardig onderzoek haar reputatie als researchuniversiteit te kunnen handhaven en aantrekkelijk te blijven voor

NWO- en KNAW-toekenningen
■

■

De Universiteit Leiden wist in 2012 haar koppositie in de Spinozatoekenningen te behouden met de Spinozaprijs voor de
astronoom prof.dr. Xander Tielens. In het verslagjaar zijn veertien VENI- en vijf VICI-aanvragen van de Universiteit Leiden
gehonoreerd. De toekenningen in de VIDI-ronde van 2012 worden in 2013 bekendgemaakt. In het Rubiconprogramma vielen
in 2012 tien subsidies aan Leiden toe. In de Mozaïekronde werden twee subsidies geworven. Astrochemica prof.dr. Ewine van
Dishoeck ontving de Prijs Akademiehoogleraren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
In 2012 vond een eerste ronde plaats van het nieuwe NWO-programma Zwaartekracht dat wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In totaal
kregen zes consortia, elk bestaande uit verschillende Nederlandse
universiteiten, geld om de komende tien jaar excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. OCW stelde
hiervoor 167 miljoen euro beschikbaar. Leidse onderzoekers
participeren in drie consortia: nanoscience, theoretische fysica
en jeugd- en gezinsstudies.

■

■

LURIS maakte een uitgebreide ronde langs de faculteiten om
deelname in het FP7 Cooperation Programme (EU) sterker in
de aandacht te brengen. Er is een informatiebijeenkomst voor
ERC Starting grants/VIDI-kandidaten georganiseerd, waarbij
laureaten en evaluatoren van voorstellen hun ervaringen hebben kunnen delen. Voor nationale subsidies zijn 82 aanvragers
ondersteund. Voor internationale projecten waren dit er 126. Er
zijn vijf EU-netwerkprojecten ingediend waarvan Leiden de penvoerder is.

In 2012 zijn negen externe visitaties georganiseerd bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Archeologie, en het LUMC. Van twee
externe visitaties uit 2011 kwamen de resultaten in 2012 beschikbaar (Psychologie en Biologie). In 2012 zijn twee midterm-evaluaties georganiseerd (Centre for Science and Technology Studies
en ICLON). Voor de externe onderzoeksbeoordelingen van Pedagogische Wetenschappen, Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie en Bestuurskunde zijn de eerste voorbereidingen gestart.
De resultaten van de beoordelingen komen in 2013 en 2014 beschikbaar.
■

Faculteit Geesteswetenschappen
In 2012 hebben externe visitaties plaatsgevonden bij alle instituten van de faculteit Geesteswetenschappen. De visitatie van
het Instituut voor Wijsbegeerte is landelijk uitgevoerd, de overige instituten zijn lokaal beoordeeld. De resultaten van alle visitaties worden in 2013 verwacht. Na afloop van het visitatieproces spreekt het landelijke Disciplineoverlegorgaan Letteren en
Geschiedenis (DLG) zich uit over de kwaliteit van het onderzoek in de geesteswetenschappen in Nederland.

■

Faculteit Archeologie
Ook bij de Faculteit Archeologie heeft in 2012 een externe visitatie plaatsgevonden. Deze is lokaal georganiseerd. De resultaten worden in 2013 verwacht.

■

Faculteit Sociale Wetenschappen
In 2011 heeft een landelijke, externe visitatie van het Instituut
Psychologie plaatsgevonden, waarvan de resultaten in 2012

In 2012 verwierven Leidse onderzoekers bij de European Research Council drie Advanced Grants, vijf Starting Grants en
twee Synergy Grants.

3.3 Kwaliteit
Onderzoeksbeoordelingen en interne zelfevaluaties
De Universiteit Leiden stelt zich ten doel hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij hecht hierbij aan stevig geprotocolleerde kwaliteitsborging van het onderzoek. Kwaliteitsborging vindt plaats in onderzoeksbeoordelingen volgens het Standaard
Evaluatie Protocol (SEP) en het Leidse protocol voor onderzoeksbeoordelingen. In dit laatste document zijn de verantwoordelijkheden van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in
het beoordelingsproces vastgelegd. Elke externe visitatie en midterm-evaluatie wordt gevolgd door een bestuurlijke hantering,
waarbij conclusies leiden tot afspraken voor de volgende periode.

Persoonsgebonden subsidies
Persoonsgebonden subsidies t/m 2012, cumulatief
Spinoza
ERC-honoreringen3

Aantal Leiden

Marktaandeel

16

24%

Starting grant

16

9,5%

Advanced grant

14

13,1%

Synergy
VICI-subsidies4
Akademiehoogleraren
3

Rondes 2007-2012, verdeeld over de (Nederlandse) universiteiten.

4

VICI-subsidies 2002-2012.

2

nvt

34,5

11%

7

17%
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bekend zijn geworden. De visitatiecommissie oordeelde zeer positief over de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het
onderzoek. Twee uitdagingen voor de toekomst zijn de verwachte
daling van het aantal promovendi en de kostenstijging die veroorzaakt wordt doordat psychologisch onderzoek steeds meer
een natuurwetenschappelijk karakter krijgt. Beide onderwerpen
zijn besproken in de bestuurlijke hantering, evenals de publicatiestrategie van het instituut.

beoordeling zijn, waarbij ook een internationale benchmark
wordt uitgevoerd.
■

LUMC
In 2012 heeft een externe onderzoeksbeoordeling van het LUMC
plaatsgevonden. Deze visitatie was niet in landelijk verband georganiseerd. De visitatiecommissie geeft aan onder de indruk te
zijn van het volume en de kwaliteit van het onderzoek van het
LUMC. Zij is ook enthousiast over de nieuw gestarte profileringsgebieden en ziet hier mogelijkheden om de interne samenwerking te versterken. Een punt van aandacht is de Graduate
School van het LUMC. De commissie adviseert om haast te
maken met het opzetten van een inschrijf- en volgsysteem voor
promovendi, omdat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van hun voortgang. In de bestuurlijke hantering zijn de stappen besproken die sinds het bezoek van de commissie al genomen zijn op het gebied van de Graduate School. Ook is besproken
wat het beleid is ten aanzien van de minder goed beoordeelde
onderzoeksgroepen, dit in relatie tot het zorgprofiel van het
LUMC.

■

ICLON
Het ICLON is in 2012 gestart met een tussentijdse evaluatie. De
resultaten worden in 2013 verwacht.

Het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS)
heeft in 2012 een tussentijdse evaluatie opgesteld. Deze evaluatie is voorgelegd aan drie externe reviewers, die ook deel uitmaakten van de commissie die de externe onderzoeksbeoordeling in 2008 uitvoerde. Sinds 2008 heeft het CWTS een nieuwe
strategie ontwikkeld met een nieuw onderzoeksprogramma en
een nieuwe business-strategie. De externe reviewers hebben
positief geoordeeld over de gekozen strategie en de ontwikkeling van het instituut in de afgelopen periode. In de bestuurlijke hantering is onder andere gesproken over de prioritering
in het onderzoek en de balans tussen onderzoek en dienstverlening bij het CWTS.
In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de externe visitaties van het Instituut Pedagogische Wetenschappen en het Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie in 2013.
Beide visitaties vinden plaats in landelijk verband. De Universiteit Leiden is penvoerder van de onderzoeksbeoordeling op
het gebied van de pedagogiek.
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■

■

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
In 2011 heeft een externe visitatie van het Instituut Biologie Leiden
(IBL) plaatsgevonden in landelijk verband. De resultaten zijn
in 2012 bekend geworden. Het IBL had in de beoordeelde periode juist een ingrijpende reorganisatie achter de rug, waarbij
ook onderzoeksgroepen afgestoten werden. De visitatiecommissie prijst de strategie die het IBL tijdens en na de reorganisatie
heeft gekozen en beoordeelt het onderzoek van het instituut als
zeer goed. In de bestuurlijke hantering is gesproken over het lage
aantal vrouwelijke stafleden bij het instituut. Ook is besproken
hoe aan het onderzoek van het IBL binnen de universiteit en
ook landelijk een sterker profiel gegeven kan worden.
Faculteit Campus Den Haag
In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de externe visitatie van het Instituut Bestuurskunde in 2014. Dit zal een lokale

Landelijke onderzoekscholen
Het wetenschappelijk netwerk is voor een deel georganiseerd in
landelijke onderzoekscholen die zich vooral richten op het aanbieden van vakspecifieke bestanddelen in de promotieopleiding.
Voor de kwaliteitsborging van deze bestanddelen kunnen onderzoekscholen via hun penvoerende universiteit een aanvraag voor
(her)erkenning indienen bij de erkenningscommissie onderzoekscholen ECOS. De ECOS toetst in de promotieopleiding zowel de
onderwijs- als de onderzoekscomponent.
■

In 2012 heeft de Universiteit Leiden bij de ECOS een hererkenningsaanvraag ingediend voor de onderzoekschool Casimir
Research School (interdisciplinary physics). Ook de onderzoekscholen Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek (IPA), Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK) en J.M. Burgerscentrum (JMBC, fluid mechanics)
hebben in 2012 hererkenning aangevraagd. De Universiteit
Leiden participeert in deze drie scholen. De ECOS neemt in 2013
een besluit over de hererkenningen.

■

■

De ECOS heeft in 2012 de onderzoekscholen Holland Research
School of Molecular Chemistry (HRSMC), Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek (ICO) en Nederlandse
Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NIG) opnieuw
erkend voor een periode van zes jaar. De Universiteit Leiden participeert in deze drie scholen.

schappelijke publicaties. Converis komt in plaats van Metis; de ingebruikname wordt medio 2013 verwacht.
De behoefte aan instrumenten om prestaties te kunnen meten
groeit bij universiteiten en onderzoeksinstituten. Daar speelt het
nieuwe onderzoeksprogramma Merit, Expertise and Measurement van het CWTS op in. Het CWTS is wereldleider op het vakgebied van de scientometrie, het systematisch meten van onderzoekskwaliteit. Het CWTS gaat zich ook richten op indicatoren
om technische, sociale en geesteswetenschappen naar waarde te
kunnen beoordelen.

In 2012 is aan drie onderzoekscholen waarin de universiteit participeert subsidie toegekend in het kader van het NWO Graduate Programme: de Holland Research School on Molecular
Chemistry, het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de
Katalyse en de Netherlands Research School of Chemical Biology.

Voor de toename van het aantal promoties is het nodig dat meer
tweede- en derdegeldstroomprojecten worden verworven. De
mogelijkheid om promovendi aan te stellen vanuit de eerste geldstroom is drastisch afgenomen. Naast de acties in de geldstromen
is de werving van promovendi zonder aanstelling bij de universiteit (waaronder de zogenoemde buitenpromovendi) versterkt.
Het aantal en het marktaandeel van promoties is in de afgelopen
jaren gegroeid. De output van het aantal wetenschappelijke publicaties laat een geleidelijke stijging zien.

In 2012 heeft de Universiteit Leiden het penvoerderschap van
de landelijke onderzoekschool NOVA (astronomy) overgenomen van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht heeft
haar participatie in NOVA in 2012 beëindigd. NOVA coördineert nu het sterrenkundige onderzoek van de deelnemende
universiteiten van Amsterdam (UvA), Groningen, Nijmegen en
Leiden.

Wetenschappelijke publicaties en promoties
De Universiteit Leiden wil het aantal wetenschappelijke publicaties op peil houden en het aantal promoties vergroten, en bewaakt
de output van het wetenschappelijk onderzoek door het aantal
publicaties en promoties te monitoren en de resultaten jaarlijks
met de faculteitsbesturen te bespreken.
In 2012 is besloten tot de aanschaf van het onderzoeksinformatiesysteem Converis voor het bijhouden en beheren van weten-

3.4 Wetenschappelijke integriteit
Modelklachtenregeling wetenschappelijke integriteit
In 2012 heeft het onderwerp wetenschappelijke integriteit opnieuw
hoog op de agenda van de Nederlandse universiteiten gestaan. Dit
als gevolg van grootschalige wetenschappelijke fraude door een
bekende hoogleraar van een collega-universiteit, in 2011 aan het
licht gekomen. In de media werd veel aandacht besteed aan deze

Onderzoek
2008

2009

2010

2011

302

320

331

334

383

Wetenschappelijke publicaties

4.954

4.900

5.111

5.203

5.350

Onderzoeksinzet in fte

1.076

1.068

1.069

1.095

1.111

Promotierendement in 6 jaar

2002

2003

2004

2005

2006

57%

56%

65%

64%

62%

Gemiddelde promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

5,8

5,3

5,5

5,8

5,6

Aantal promoties
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■
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kwestie en aan de wijze waarop instellingen omgaan met fraudegevallen. De VSNU heeft in mei 2012 een modelklachtenregeling
ten behoeve van de wetenschappelijke integriteit opgesteld. Het
doel van deze modelregeling is een zo gelijk mogelijke behandeling van vermoedens van schending van de wetenschappelijke integriteit bij alle Nederlandse universiteiten. De Universiteit Leiden
onderschrijft het doel van de gezamenlijke regeling van de VSNU
en heeft deze dan ook vastgesteld. De regeling is in november 2012
in werking getreden.
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Opvolging adviezen
In september 2012 verscheen het rapport ‘Zorgvuldig en integer
omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens’ van de
KNAW-commissie Schuyt en eind november 2012 presenteerden
de commissies Levelt, Noort en Drenth in een gezamenlijk rapport de bevindingen inzake de voornoemde fraudezaak. In aansluiting daarop is eind 2012 een start gemaakt met de uitvoering
van de adviezen die in beide rapporten zijn uitgebracht. Dit leidt
in 2013 tot extra aandacht voor wetenschappelijke integriteit in PhDprogramma’s, het inrichten van een vertrouwensfunctie wetenschappelijke integriteit, het ondertekenen van een verklaring bij
indienstneming van nieuw personeel en aandacht voor wetenschappelijke integriteit bij promoties en oraties. Ook zal een online portal worden opgezet, waarin vigerende regelingen en documentatie rond dit onderwerp vindbaar zijn.
De Universiteit Leiden heeft sinds 2003 een Commissie Wetenschappelijke Integriteit waarbij een ieder een klacht kan indienen over
een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, gepleegd
door een medewerker van de Universiteit Leiden. In 2012 heeft de
Commissie Wetenschappelijke Integriteit twee klachten ontvangen; in een geval werd plagiaat vastgesteld bij een promovendus.
Dit had tot gevolg dat hij niet is toegelaten tot de promotie.

4. Innovatie en kennisvalorisatie
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van onderwijs en patiëntenzorg onderzocht. Uit dit overkoepelende onderzoek bleek het volgende: elke euro die wordt
geïnvesteerd in de Universiteit Leiden en het LUMC levert de
Nederlandse economie bijna vier euro op. En elke fulltime
baan bij de Universiteit Leiden en LUMC levert de Nederlandse
economie 3,6 extra banen op. In absolute cijfers uitgedrukt zijn
de Universiteit Leiden en het LUMC samen, met een gemeenschappelijk inkomen van meer dan een miljard euro, verantwoordelijk voor 40.000 banen en 3,9 miljard bruto toegevoegde
waarde in Nederland.

4.1 Maatschappelijke waarde en impact
Met betrekking tot het onderzoek legt de Universiteit Leiden de
nadruk op versterking van het fundamentele onderzoek, innovatie, valorisatie en academisch ondernemerschap. De universiteit
ziet als belangrijkste universitaire maatschappelijke waarde het
opleiden van hoog gekwalificeerde academici die zorg dragen
voor kennistransfer naar de samenleving. Daarnaast geeft de universiteit door onderzoekssamenwerking met private en maatschappelijke partijen invulling aan haar derde taak, valorisatie.

■

■

De Universiteit Leiden heeft in 2012 de valorisatiedoelstellingen
onderschreven zoals die zijn geformuleerd in de Strategische
agenda van OCW. Deze doelen betreffen de benutting van kennis in innovatieve producten, processen en diensten, publiekprivate samenwerking, incubatie van nieuwe bedrijven, en het
belang van ondernemerschapsonderwijs.
Zowel in VSNU-verband als bij de universiteit zelf is een begin
gemaakt met de discussie over de wijze waarop valorisatieactiviteiten beter in kaart kunnen worden gebracht. Het streven is
valorisatieactiviteiten scherper te omschrijven, en na te gaan met
welke indicatoren deze activiteiten meetbaar kunnen worden
gemaakt. De VSNU heeft hiertoe een raamwerk geformuleerd,
waarmee de universiteiten op basis van de onderzoekspraktijk
in 2013 kunnen gaan experimenteren. In de discussie spelen niet
alleen economische vormen van kennisbenutting een rol maar
ook maatschappelijke impact, waarin disciplines in de geesteswetenschappen en de rechtswetenschappen beter tot hun recht
komen.
In 2012 hebben Universiteit Leiden en LUMC een tweede onderzoek laten doen naar hun gezamenlijke economische impact op
Nederland, Zuid-Holland en Leiden in het jaar 2010. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau BiGGAR Economics. In 2011 onderzocht dit bureau al de impact van de gezamenlijke investeringen in wetenschappelijk onderzoek en
kennisexploitatie. Hieruit bleek dat elke euro die in onderzoek
werd geïnvesteerd zich viermaal terugverdient in de economie.
Onderzoek en kennisexploitatie zijn echter niet de enige kerntaken van universiteit en LUMC. Daarom is de gezamenlijke economische impact in 2010 opnieuw berekend, met als uitgangspunt het eerdere onderzoek. Daarnaast zijn ook de effecten

4.2 Kennistransfer en -benutting
Topsectoren
De Universiteit Leiden participeert waar mogelijk in de Nederlandse
Topsectoren. Begin 2012 heeft zij aan het (toenmalige) ministerie
van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aangegeven
waar zij mogelijkheden tot aansluiting bij de Topsectoren ziet. Zij
heeft ook overgebracht dat er voor onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen nauwelijks aanknopingspunten zijn.
■

■

Eind 2012 heeft de universiteit aansluiting kunnen vaststellen
bij de volgende Topsectoren: Life Sciences & Health, Chemie,
Energie, High Tech Systems en Materialen (HTSM), Tuinbouw
en Uitgangsmaterialen, Agrifood en de multidisciplinaire thema’s Biobased Economy en ICT. De Universiteit Leiden diende
verschillende projecten in op de gerelateerde NWO-calls. Zo nam
dr. Sense Jan van der Molen van het Leids Instituut voor de
Natuurkunde succesvol deel aan de HTSM-call die door Technologiestichting STW was uitgeschreven. Verder dienden de
faculteiten Rechten, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen projecten in voor de Topsector Creatieve Industrie en
maatschappelijke NWO-thema’s zoals Cybersecurity en Sport
Meedoen. De aanvragen zijn momenteel in behandeling.
De Universiteit Leiden richt zich op onderzoeksgerelateerd
ondernemerschapsonderwijs. Er zijn specifieke minoren (Science
& Research-Based Business en Business and Entrepreneurship) en diverse mastercursussen ingericht. Nieuwe initiatieven
voor ondernemerschapsonderwijs zijn in voorbereiding.
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Kennisbenutting
In 2012 heeft het onderzoek in veel vormen tot kennisbenutting
geleid of zijn resultaten voor een ruim publiek toegankelijk
gemaakt.

augustus presenteerden ze hun onderzoeksresultaten op een congres van de European Health Psychology Society in Praag. In
2013 verschijnt een zelfhulpboek van hun hand.
■

■

■
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Met de viering van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije is
het nieuwe woordenboek Nederlands-Turks gepresenteerd. Dit
nieuwe woordenboek is een vertaalwoordenboek met uitgebreide
informatie over het Turks voor de Nederlandstalige gebruiker.
Die beschikt nu over een productiewoordenboek met achterin
een grammaticaal compendium en overzichten van de argumentstructuur van werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
Het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) richt zich
steeds meer op onderzoek naar de rol van het brein bij taal(ontwikkeling). Daarom heeft het instituut de website LIBC Language online gezet, waarop alle informatie over dit onderzoek is
gebundeld libc-language.nl. Het onderzoek heeft inmiddels
een indrukwekkende spanbreedte: van taal leren en horen tot
hardop lezen en stotteren, van afasie tot meertaligheid. En dit
is nog maar een greep.
De Kinderombudsman, de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerden de eerste Kinderrechtenmonitor, een omvangrijke
studie naar de naleving van kinderrechten in Nederland. Deze
Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman ontwikkeld door de afdeling Jeugdrecht onder leiding van
prof.mr.drs. Mariëlle Bruning, in samenwerking met het SCP.
Op 15 mei 2012 presenteerden de betrokken organisaties de
monitor in Nieuwspoort.
Prof.dr.mr. Peter Rodrigues van het Leids Instituut voor Immigratierecht bepleitte prioriteit voor het kind in het immigratierecht. Hij hield een pleidooi voor een gespecialiseerde rechter
die de belangen van het kind toetst bij een aanvraag tot verblijf:
wat in het belang is van het kind kan het best beoordeeld worden door een kinderrechter. Rodrigues hield zijn betoog in
januari 2012 op het lustrumcongres ‘Het kind in het immigratierecht’. Daarvan zijn nu de lezingen gebundeld. Sinds het
lustrumcongres is de dialoog op gang gekomen over het migratiebeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).
De klinisch psychologen dr. Vivian Kraaij en dr. Nadia Garnefski
onderzochten de effectiviteit van een zelfhulpprogramma voor
ongewild kinderloze vrouwen met depressieve klachten. Eind

In december 2012 lanceerde LUCIS het Leiden Islam Blog:
leiden-islamblog.nl. Het Leiden Islam Blog wil dicht op de
actualiteit zitten en steeds een verband leggen met het onderzoek dat de Universiteit Leiden doet op het gebied van de islam
en moslimsamenlevingen. Met het blog staat LUCIS midden in
de maatschappij. Leidse wetenschappers staan klaar om in te spelen op de actualiteit en hun onderzoek bij een breed publiek
onder de aandacht te brengen.

Awards voor ondernemende onderzoekers
■

Dit jaar heeft het Leidse onderzoeksproject iSPEX de Academische Jaarprijs van honderdduizend euro gewonnen. Het project streeft ernaar een grootschalig experiment te organiseren
waarbij tienduizend niet-wetenschappers metingen naar fijnstofdeeltjes verrichten met behulp van een speciaal voor de
iPhone ontwikkeld opzetstukje. De meetgegevens kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de gezondheidsrisico’s van fijnstof beter in kaart te brengen. Een nog te ontwikkelen app zal
ervoor zorgen dat iPhones in combinatie met het opzetstuk kunnen worden gebruikt als wetenschappelijk instrument.

■

Het BioSolar Cells-consortium heeft aan Leidse onderzoekers
een award uitgereikt van 50.000 euro om een instrument te ontwikkelen dat zuurstof en waterstof creëert met behulp van
zonne-energie en water. De resultaten worden medio 2013 verwacht.

■

Dit jaar deden twee Leidse teams mee aan de NGI Venture
Challenge, de competitie van het Netherlands Genomics Initiative om een idee voor een life science-bedrijf verder te ontwikkelen tot een goed business plan. In de lente won het LUMCteam MICure de Venture Challenge Spring Edition met het idee
voor de behandeling van melanoma. In de herfst nam een team
van de Universiteit Leiden deel met BioMap, maar viel niet in
de prijzen.

■

Ook dit jaar haalden diverse onderzoekers STW Valorisation
grants binnen. Onder hen Paul Vulto van het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research en Yuriy Yanson van het Leids
Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde.

Verder ontving prof.dr. Joost Frenken de FOM Valorisatie Prijs
voor zijn fundamenteel natuurkundig onderzoek naar oppervlakten en grenslagen van materialen, dat relevant is voor toepassingen op het gebied van wrijving en katalyse.

■

4.3 Kennisexploitatie en bedrijvigheid
LURIS
LURIS is het expertisecentrum van de Universiteit Leiden met als
kernactiviteit kennisexploitatie, kennisbescherming en publiek-private onderzoekssamenwerking. Naast een adviesfunctie op het
gebied van intellectuele eigendomsaspecten heeft LURIS ook een
aantal bevoegdheden, met name bij het tot stand brengen van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten met derden waar
intellectueel eigendom in het geding is. Op het gebied van kennisexploitatie zet LURIS zich in om de resultaten van het onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Leiden en het LUMC
commercieel te exploiteren. Het vermarkten van nieuwe kennis met
commerciële potentie kan ook plaatsvinden door het opzetten van
een nieuw bedrijf zoals een universitaire spin-off of een start-up.
■

Spin-offs
– Licentieonderhandelingen met de nog op te zetten universitaire spin-off Mimetas waren in het verslagjaar in volle gang.
Het bedrijf wil de techniek ‘organen-op-een chip’ op de
markt brengen. Met deze techniek kunnen eigenschappen van
organen nagebootst worden buiten het menselijk lichaam wat
de noodzaak om medicijnen op proefpersonen te testen kan
veranderen. Mimetas heeft in 2012 veel publiciteit gekregen,
bijvoorbeeld een artikel in de Volkskrant op 27 oktober, en heeft
een commerciële partner weten aan te trekken.
– Life Sciences Methods BV (LSM), een ander spin-offbedrijf
van de Universiteit Leiden, heeft een exclusieve licentie genomen om haar expertise en output op het gebied van microinjectietechnologie voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen verder te brengen. De oprichter en bestuurder van
LSM heeft in 2012 twee door zijn bedrijf ontwikkelde apparaten verkocht.
– Met spin-off Dynacorts BV is een licentieovereenkomst gesloten over een biomarkertechnologie waarmee depressie beter
kan worden gediagnosticeerd en behandeld.
– Er is hard gewerkt aan het opzetten van een spin-off voor de
ontwikkeling van een nieuwe productiemethode voor grafeen.
Grafeen krijgt de laatste tijd veel aandacht in de media vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen ervan in bijvoorbeeld de nanotechnologie en de halfgeleiderindustrie.

Licenties en overeenkomsten
– Een bedrijf op het Bio Science Park Leiden heeft een licentieovereenkomst getekend voor een vinding die kan leiden tot
efficiënter gebruik van biomassa voor procesverbetering in
de productie van onder andere bio-ethanol.
– Een Zwitsers bedrijf heeft haar oog laten vallen op een Leidse
vinding waarbij een samenstelling, gebaseerd op huidsmeer
van pasgeboren baby’s, kan worden gebruikt voor diverse cosmetische en geneeskundige toepassingen. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend om de technologie verder te ontwikkelen.
– Op het gebied van 3D in vitro screening is een samenwerkingsverband gesmeed met een groot internationaal farmaceutisch
bedrijf betreffende een serie cellijnen.
– Er zijn twee licenties en een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een vinding die een geheel nieuw licht werpt op
biologische oplosmiddelen. De vinding kan bijvoorbeeld
mogelijk de lokale effectiviteit van medicatie verbeteren.
– Twee Nederlandse bedrijven hebben een onderzoekscontract
getekend voor de verdere modificatie van schimmelstammen
die uiteindelijk zouden kunnen worden gebruikt voor diverse
toepassingen bij het ontwikkelen van antibiotica en voor het
screenen van enzymen, bijvoorbeeld in de voedselindustrie.
– Met een Nederlands bedrijf is samenwerking aangegaan aangaande de ontwikkeling van een nieuwe technologie die
gebruik maakt van de polarisatie van het licht, en tevens toegepast kan worden in gebieden buiten de astronomie.
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Publiek-private samenwerking
■

De Universiteit Leiden is samen met Bayer HealthCare een
internationaal consortium Kinetics for Drug Discovery (K4DD)
gestart dat onderzoek gaat doen naar het optimaliseren van de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In de eerste fases van
ontwikkeling lijken nieuwe medicijnen vaak veelbelovend maar
regelmatig blijken ze later in klinische studies toch niet goed te
werken. Het onderzoek van K4DD is gericht op de eerste fases
van ontwikkeling en wordt met 20 miljoen euro gesteund door
Europe’s Innovative Medicines Initiative (IMI). K4DD betrekt
twintig partners in het consortium: farmaceutische bedrijven,
kennisinstituten en kleinere Europese bedrijven die betrokken
zijn bij het in kaart brengen van de structuur van drug targets,
pionieren in bio-analytische technieken, gerenommeerde experts
in de farmacologie in huis hebben of de beste faciliteiten voor
zware computerberekeningen bieden. Prof.dr. Ad IJzerman,
hoogleraar Medicinal chemistry bij het Leiden Academic Cen-
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ter for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden is
de academisch leider van het K4DD-consortium.
■

■

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
heeft 9,9 miljoen euro toegekend aan vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s op de gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang evident is. Bij drie van de vijf
programma’s zijn onderzoekers van het Leids Instituut voor
Onderzoek in de Natuurkunde betrokken. De drie programma’s
betreffen de fysica van DNA-processen, effecten van quantuminterferentie in de geleiding van ‘single molecules’, en de mechanica van zachte materialen. Er wordt samengewerkt met de TU
Delft, de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht, de TU Eindhoven, AMOLF (fundamenteel onderzoek) en Unilever.
In 2012 heeft een eerste thema-bijeenkomst, ondersteund door
Meet Leiden University, plaatsgevonden op het gebied van
Book and Digital Media Studies. Deze bijeenkomst werd bezocht
door negentig deelnemers uit zowel de universiteit als de uitgeverswereld. In 2013 wordt verder verkend hoe samenwerking
op (kleine) thematische schaal gefaciliteerd kan worden.

4.4 Kennisregio
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Leiden Bio Science Park Foundation
De Universiteit Leiden is een van de stakeholders in de Leiden Bio
Science Park Foundation, naast het LUMC, de gemeente Leiden
en de Ondernemers Vereniging Bio Science Park. Het doel van de
Foundation is om het Leiden Bio Science Park verder te ontwikkelen.
Momenteel telt het Park zo’n 110 bedrijven met in totaal ruim 3600
werknemers. In het gehele Park werken ruim 15000 mensen. Het
Leiden Bio Science Park groeit: in 2012 kwamen er achttien bedrijven en organisaties bij. Zo werd de eerste paal geslagen voor het
nieuwe gebouw van Avery Dennisson, werd het spectaculaire
nieuwe gebouw van Astellas geopend, kwam er een nieuw Hilton
Garden Inn hotel en trokken de eerste huurders in het nieuwe BioPartner-gebouw voor startende spin-offs.
De Universiteit Leiden heeft grond beschikbaar gesteld voor de Bio
Simulation Factory, een faciliteit waar werknemers van de (bio)farmaceutische industrie in een realistische omgeving getraind worden in de productie van medicijnen.

De Leiden Bio Science Park Foundation werkt intensief samen met
de Universiteit Leiden bij het organiseren van publieksevenementen zoals de Wetenschapsdag in oktober.
De Universiteit Leiden heeft samen met het LUMC, Syntens en
de Bio Science Park Foundation de bijeenkomst Meet The Neighbours gehouden, met als doel te verkennen hoe op het Bio Science
Park optimaal samengewerkt kan worden. Eén van de thema’s was
facility sharing: het delen van de unieke infrastructuur die het park
rijk is zoals de electronenmicroscopen van NeCEN, NMR-apparatuur, celkweek- en lichtmicroscopiefaciliteiten en de instrumentenmakerij. In 2013 krijgt het openstellen van de infrastructuur verder vorm.
Business to Science Portal
Het consultancyproject Business to Science Portal (B2SP) dat
samen met de TU Delft en Erasmus MC als een Medical Deltaproject werd opgezet, is in 2012 afgerond. In drie jaar werden 117
kennisvragen succesvol beantwoord. Bedrijven kunnen via Medical Delta en het vervolgproject Medic dat gecoördineerd wordt door
de TU Delft, nog steeds aan medische technologie gerelateerde kennisvragen indienen.
Regionale economie
In 2012 is vooruitgang geboekt met het versterken van de regionale netwerken in de triple helix van overheden, bedrijven en kennisinstellingen ten behoeve van versterking van de regionale economie.
Op beleidsgebied wordt in ‘Leiden Kennisstad’ nauw samengewerkt
met de Gemeente Leiden. Zes programmalijnen worden tot ontwikkeling gebracht:
■ Kennisvalorisatie, ondernemersklimaat en acquisitie
■ Aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus
■ Kennis en cultuur
■ Zorg-, gezondheids- en sociale innovatie
■ Internationale branding en marketing
■ Voortreffelijk onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt
TriDelta is een triple-helixsamenwerking tot stand gebracht tussen een aantal Zuid-Hollandse kennisinstellingen, gemeentelijke
overheden en bedrijven. TriDelta werkt aan het versterken van de
speerpunten Clean Tech Delta, Medical Delta en Architectuur &
Industrial Design.

De Universiteit Leiden is ook aangesloten op de ontwikkeling van
de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam; hierbinnen vormen de
Universiteit Leiden, De TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam de kennisbasis voor innovatie, mede in relatie tot de Topsectoren en de EU-programma’s.
In de context van de voorbereiding van de volgende fase van programma’s gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) zijn de zes universiteiten in de
Randstad door de Management Autoriteit Kansen voor West in
2012 uitgenodigd om een voorstel te formuleren over hun mogelijke bijdrage aan de regionale strategie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de Randstad in de context van het Europese Cohesiebeleid. De zes universiteiten, te weten die in Rotterdam,
Delft, Utrecht en Leiden, en de beide Amsterdamse universiteiten, hebben daarom gezamenlijk een voorstel gemaakt. Dat omvat
een beschrijving van een set thematische en multidisciplinaire prioriteiten die kansen bieden voor kennisintensieve samenwerking
in verschillende configuraties van universiteiten, universitair
medische centra, bedrijfsleven, overheden en andere actoren in de
Randstad, gericht op het verder vergroten van de innovatiekracht
van de regio. Dit voorstel is in augustus 2012 aangeboden aan de
Management Autoriteit. Voorstellen zijn ook ontwikkeld door de
bedrijvensector en regionale overheden (provincies, gemeenten).
In 2013 worden de verschillende voorstellen uitgewerkt in een Operationeel Plan voor het landsdeel West.
Leids vestigingsklimaat
De regio Leiden heeft het beste vestigingsklimaat van alle zeventien economische regio’s in Nederland. Het Bio Science Park
speelt een belangrijke rol als motor voor bedrijvigheid. Dat blijkt
uit onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory. Deloitte ondervroeg voor ‘Bedrijfsleven aan het woord; Monitor Tevredenheid
Vestigingsklimaat’ 7000 ondernemers op vijf aspecten van het vestigingsklimaat:
■ bereikbaarheid;
■ beschikbaarheid van personeel;
■ beschikbaarheid van werklocaties;
■ kwaliteit van de leefomgeving (cultuur/recreatie);
■ kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
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Totaalscore van het vestigingsklimaat (10-puntsschaal,
gemiddelde: 6,8)
Leiden
Almere-Lelystad
Enschede
Utrecht
Breda-Tilburg
Amersfoort
Groningen-Assen
Arnhem-Nijmegen
Eindhoven
Zwolle
Den Haag
Apeldoorn
Maastricht
Amsterdam
Rotterdam
Drechtsteden
Den Bosch
6,0

7,3
7,1
7,0
6,9
6,9
6,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,6
6,6
6,6
6,6
6,4
6,4
6,5

7,5

De Universiteit Leiden draagt in belangrijke mate bij aan het
positieve oordeel namelijk door, evenals de Hogeschool Leiden,
geschikt en gekwalificeerd personeel op te leiden en het onderwijs zodanig in te vullen dat kennis en vaardigheden aansluiten
bij de wensen van de ondernemer.
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Daarnaast is de Universiteit Leiden betrokken bij verschillende
regionale ontwikkelingen zoals het platform Zuidvleugel en de discussie over de oprichting van een Regionale Ontwikkelingmaatschappij (ROM), die in 2013 wordt voorzien.
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5. Bedrijfsvoering
5.1 Infrastructuur
ICT
Nieuwe universitaire werkplek voor personeel en studenten
De Universiteit Leiden is in 2012 begonnen met de uitrol van de
Nieuwe Universitaire Werkplek Dienst (NUWD). Kern van de
NUWD is een nieuwe gestandaardiseerde werkplekdienst voor alle
medewerkers en studenten, die bestaat uit nieuwe versies van veel
gebruikte softwarepakketten. Bovenop deze standaard dienstverlening worden specifieke pakketten voor onderwijs en onderzoek
ondersteund. De dienstverlening richt zich op drie veelgebruikte
operating-systemen: Windows 7, Mac-IOS en Linux.
De faculteit Rechtsgeleerdheid en de Universiteitsbibliotheek
migreerden in 2012 en waren daarmee de eerste; de andere onderdelen van de universiteit volgen in 2013.
In de NUWD wordt meer keuzevrijheid geboden op het terrein
van bring your own device (eigen laptop meenemen). Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is een goed dekkend WiFi-netwerk
in alle gebouwen van de universiteit.

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Nieuw onderzoeksinformatie systeem
De Universiteit Leiden heeft besloten om het pakket Converis van
de firma Avedas aan te schaffen en in te voeren als opvolger van
Metis. Ook wordt onderzocht of het pakket kan worden uitgebreid
voor de registratie en het volgen van PhD’s.
Virtual Research Environments (VRE’s)
In de huidige wetenschappelijke praktijk wordt steeds vaker en
intensiever samengewerkt. Dit komt vooral door de toenemende
complexiteit van de onderzoeksvragen en, hiermee samenhangend,
de behoefte aan nieuwe onderzoeksinstrumenten en bijbehorende technologieën. Wetenschappelijke samenwerking brengt
echter ook extra werkzaamheden met zich mee op het gebied van
coördinatie en onderlinge communicatie, bijvoorbeeld over de
voortgang. Relevante documenten en onderzoeksdata moeten
voor alle teamleden beschikbaar zijn. In een reeks van projecten
in de periode 2009-2012 hebben de Universiteitsbibliotheken

5

Leiden (UBL) en het ICT Shared Service Center (ISSC) gezamenlijk gewerkt aan een basisvoorziening waarmee samenwerking online kan worden ondersteund.
Tot 2011 is hiermee voornamelijk gewerkt in onderzoeksprojecten van de faculteit Geesteswetenschappen. In 2012 is de dienstverlening verder uitgebreid naar projecten van de faculteiten
Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Momenteel maken
twaalf onderzoeksgroepen actief gebruik van VRE’s:
■ Tales of the Revolt, prof.dr. Judith Pollmann, faculteit Geesteswetenschappen
■ Enemies of the State, prof.dr. Beatrice de Graaf, faculteit Campus Den Haag
■ Splitting and Clustering Grammatical Information, prof.dr.
Roberta d’Alessandro, faculteit Geesteswetenschappen5
■ Jus Post Bellum, prof.dr. Carsten Stahn, faculteit Rechtsgeleerdheid
■ Bridging the Unbridgeable, prof.dr. Ingrid Tieken, faculteit
Geesteswetenschappen
■ Connecting in Times of Duress, prof.dr. Mirjam de Bruijn, faculteit Sociale Wetenschappen
■ Beyond Agenda Setting, dr. Peter van Aelst, faculteit Sociale
Wetenschappen
■ Montesquieu Institute, dr. Arco Timmermans, faculteit Rechtsgeleerdheid
■ Jean Monnet Centre of Excellence, prof.dr. B. Steunenberg, faculteit Sociale Wetenschappen
■ Photographic Conservation, prof.dr. Kitty Zijlmans, faculteit
Geesteswetenschappen
■ Noradrenergic control of human cognition, dr. Sander Nieuwenhuis, faculteit Sociale Wetenschappen
■ Protagoras Sources, dr. Marlein van Raalte, faculteit Geesteswetenschappen
Verbeteren gebruikersgemak uSis
Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het studentensysteem uSis. Studenten zien uSis nogal
eens als een ‘moloch’ en er zijn veel klachten over de user interface. Ter verbetering is uSis Mobile ontwikkeld. Eind 2012 zijn de

Roberta d’Alessandro heeft de voordelen van het werken via een VRE toegelicht in een artikel dat in juni 2012 is verschenen in SURF magazine: surf.nl/nl/publicaties/Documents/SURF02_NL_%20juni_2012.pdf. Ook Science Direct heeft aandacht besteed aan deze VRE: scienceguide.nl/201206/digitaal-tehuis-voor-taal-en-dialect.aspx

eerste (positieve) ervaringen op gedaan met een app voor studenten (opvragen resultaten). Om deze app te laten werken is een volledige, toekomstvaste infrastructuur opgebouwd.
De nieuwe uSis-app is gemaakt met intensieve betrokkenheid
van studenten. De app sluit aan op Leidse huisstijl en biedt mogelijkheden tot single sign-on. Presentatie via app en website komen
zoveel mogelijk overeen. Via de app is ook een koppeling mogelijk met de elektronische studiegids waardoor het zoeken van en
inschrijven voor vakken op een nieuwe, maar toch vertrouwde
manier, mogelijk is. Met de app is meer goodwill bij studenten
gekweekt.
Digitaal machtigen/betalen
In 2012 is onderzocht hoe het betalingsverkeer tussen de studenten en de universiteit kon worden verbeterd. Digitaal betalen
biedt studenten veel voordelen: verbetering van de doorlooptijd
van de betalingsprocedure (van weken naar uren), verbetering van
de gebruiksvriendelijkheid van de betalingsprocedure en verbetering van de efficiency door verdere automatisering.
Er is een vooronderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijke scenario’s zijn vergeleken. Hoewel op dit moment nog geen definitieve
keuze is gemaakt, is de verwachting dat de oplossing via Studielink wordt gevonden. Het streven is de invoering van digitaal
machtigen/betalen gebruiksklaar te hebben voor het studiejaar
2013/2014.

bouw- en adviescapaciteit blijft zo toch intact. In het afgelopen
jaar is de crisis in de bouw verder toegenomen; de kantorenmarkt en de woningbouw zijn vrijwel tot stilstand gekomen, terwijl andere sectoren het bijzonder zwaar hebben. De publieke sector is vrijwel de enige waarin sprake is van een zekere mate van
continuïteit in bouwopdrachten, hoewel bij diverse overheidsorganisaties eveneens ingrijpende bezuinigingen gaande zijn. De
benarde situatie van de bouw heeft nog een voordeel: zij biedt de
Leidse universiteit kansen om de besteding van de investeringsmiddelen te optimaliseren. Helaas staat daar tegenover dat als gevolg
van de crisis de diverse universitaire gebieds- en projectontwikkelingsprojecten eveneens vertraging hebben opgelopen en nog
zullen oplopen.

[ 43 ]

Huisvestingsbeleid
In de tweede helft van 2012 is een begin gemaakt met de bijstelling van het Meerjarig Businessplan, waarbij met name de mogelijkheden worden onderzocht om de vervangende nieuwbouw voor
de faculteit Geesteswetenschappen op het Witte Singel/Doelencomplex eerder ter hand te nemen. Daarnaast wordt bekeken op
welke wijze in de directe omgeving van de Schouwburgstraat een
uni-locatie voor de Campus Den Haag kan worden gerealiseerd,
ter vervanging van de huidige huurpanden en opvang van groei.
Leidse investeringsprojecten
Nieuwbouw faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
In 2012 heeft het Vastgoedbedrijf een breed scala aan projecten
mogen voorbereiden, uitvoeren en begeleiden, waarbij de voorbereiding en aanbesteding van de eerste fase van de nieuwbouw
voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen als grootste en kostbaarste project in het oog springt.
■ Sportcentrum
In samenhang met deze nieuwbouw zijn, ter vervanging van
het bestaande Gorlaeuscomplex en in het kader van de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving, tevens de sportvelden
verplaatst en opnieuw aangelegd en is een nieuw buitensportcentrum gerealiseerd. Voorts is het universitaire binnensportcomplex geheel gerenoveerd.
■ Overdekte fietsenstalling faculteit Sociale Wetenschappen
In het stationsgebied ‘zeezijde’ is ten behoeve van de faculteit
Sociale Wetenschappen een overdekte fietsenstalling gerealiseerd
waarvan het bovendek, het Du Puiplein, aansluit op het beganegrondniveau van het Pieter de la Court. De zogenoemde
Fietsplaza is na oplevering van het Rhijnvestecomplex met drie
trappartijen aangesloten op de opgeschoonde en heringerichte
omgeving.

Voorbereiding ICT-projectenkalender 2013
Eind 2012 is de ICT-projectenkalender voor 2013 vastgesteld door
het College van Bestuur. In deze kalender vertaalt de universiteit
de strategische ambities uit het ICT Meerjarenplan 2012-2015 naar
uitvoering via projecten. Hoog op de agenda staan introductie van
nieuwe toepassingen van ICT in het onderwijs (blended learning, open education) en ICT en onderzoek (data-opslag en
ondersteuning van samenwerking tussen wetenschappers met
behulp van collaboration tools). In de bedrijfsvoering wordt prioriteit gegeven aan de uitbreiding van self services voor studenten
en medewerkers, verbetering van de gebruikersvriendelijkheid
van een aantal systemen en de uitbreiding van kengetallenrapportages, in het bijzonder met het oog op de prestatieafspraken.
(Zie voor ICT en onderwijs ook het hoofdstuk Onderwijs.)
Huisvesting en vastgoed
De Universiteit Leiden speelt in de Leidse en Haagse regio een
belangrijke rol als organisatie die op verantwoorde wijze een
evenwichtig investerings- en onderhoudsprogramma uitvoert;
tenminste een deel van de (in het algemeen sterk teruggelopen)
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Parkeergarage Rijnveste
Per oktober 2012 is de parkeergarage onder het gebouw van
Rivierduinen Rijnveste II gereed en in gebruik genomen. De Universiteit heeft 140 parkeerplaatsen door middel van een Vereniging van Eigenaren in eigendom ten behoeve van de faculteit
Sociale Wetenschappen.
Upgrading eerste verdieping Universiteitsbibliotheek
In de binnenstad is in 2012 een aanvang gemaakt met de verbetering van de studiezalen van de Universiteitsbibliotheek, waarbij vooral de eerste verdieping volledig wordt heringericht.
Restauratie Tropische kas
Tevens is gestart met de restauratie van de Tropische kas in de
Hortus botanicus.
Renovatie P.J. Veth
In 2012 is gestart met het programma en voorlopig ontwerp van
de renovatie van het P.J. Vethgebouw, ten behoeve van de faculteit Archeologie. De uitvoering van het renovatieproject gaat
waarschijnlijk in 2013 van start.
LAK-theater
In 2012 is het besluit genomen de activiteiten van het LAK-theater te stoppen. Expertisecentrum Vastgoed ontwikkelt in overleg met de faculteit Geesteswetenschappen een plan om de vrijgekomen ruimte om te bouwen naar een goed geoutilleerde
collegezaal.

Ontwikkelingen in Den Haag
Na een langjarige ontruimingsprocedure en een gecompliceerd
binnenstedelijk bouwproces is medio 2012 de hoofdvestiging van
de Campus Den Haag aan de Schouwburgstraat in gebruik genomen. Het pand is op woensdag 19 september 2012 op feestelijke
wijze door prins Willem Alexander geopend.
Ook is begin van 2012 een start gemaakt met de bouw van het Leiden
University College the Hague (LUCTH) op het Anna van Buerenplein, direct naast Den Haag Centraal. In het zeventig meter hoge
complex worden 396 wooneenheden en de onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen gerealiseerd. Voor de voorzieningen worden
de onderste vier lagen bestemd. Naar verwachting kan het gebouw
half augustus 2013 in gebruik worden genomen.
Onderhoud en veiligheid
Vanwege de afronding van het Gebruiksmeldingentraject zijn
eind 2012 in samenwerking met de brandweer de laatste vijf universitaire panden opgenomen. Bij de eindcontroles door de brandweer is duidelijk geworden dat de gebouwen niet alleen in bouwtechnisch maar zeker ook in beheerstechnisch opzicht moeten
voldoen aan brand- en vluchtveiligheidseisen. (Hierbij valt te

denken aan losliggende snoeren, overbelaste stekkerdozen, enz.)
Wat betreft de onderhoudssituatie van de universitaire gebouwen
kan in het algemeen geconstateerd worden dat het aantal storingen en het opvolgende storingsonderhoud steeds verder afneemt,
als gevolg van vernieuwing van de installatietechniek, verdere
automatisering en optimalisering van de regeltechniek, alsook door
de professionalisering van het dagelijks en planmatig preventief
onderhoud. Uitzonderingen hierop zijn, helaas, het Gorlaeus/
Huygenscomplex en, in mindere mate, het Witte Singel/Doelencomplex, waar adequaat onderhoud steeds problematischer wordt.
De betreffende (delen van) gebouwen staan dan ook op de nominatie te worden vervangen.
Parkeerbeleid
Per september 2012 is voor alle terreinen van de universiteit betaald
parkeren ingevoerd. Met succes is bezwaar gemaakt tegen de hoge
parkeernormen van de gemeente Leiden. De normen zijn nu conform het voorstel van de Universiteit Leiden opgenomen in het
definitieve beleid.
Op het Sylviusterrein zijn parkeerbeugels gerealiseerd om parkeergarantie te kunnen bieden, nadat diverse parkeerterreinen door
middel van slagbomen waren afgesloten.
Beveiliging en integriteit
In 2012 hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Gedurende
2012 zijn de volgende beveiligingsplannen opgesteld:
■ Opstallen faculteit Campus Den Haag
■ Nieuwe faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen
■ Sterrewacht
■ Universitair Sportcentrum
Huur en verhuur
De belangrijkste mutaties die zich in 2012 hebben voorgedaan zijn:
■ De Klok
Met ingang van mei 2012 is het beheer van de studentenhuisvesting De Klok in Den Haag door expertisecentrum Vastgoed
overgedragen aan Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
■ Lange Houtstraat 5-7
Medio 2012 is de huur van de Lange Houtstraat 5-7 opgezegd.
Een beperkt aantal vierkante meters is ten behoeve van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling gehuurd in het pand Lange
Houtstraat 11.
■ Tijdelijke collegezalen in Den Haag
De expansieve groei van het aantal studenten International
Studies heeft ertoe geleid dat grote zalen (Diligentia en het
Koninklijk Conservatorium) gehuurd moesten worden.

■

Matthias de Vrieshof
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie heeft meer dan de
helft van haar huurruimten ingeleverd. De vrijgekomen ruimten zijn door de faculteit Archeologie in gebruik genomen.
Universitair Sportcentrum
Ten tijde van de renovatie van het Universitair Sportcentrum
is een alternatieve ruimte bij de IJshal gehuurd voor de afname
van tentamens.

Energie
Energiebeleid
In het kader van energiebeleid zijn in 2012 de volgende producten opgeleverd:
■ Energie Milieu Jaarverslag (Agentschap NL)
■ Energie Efficiency Plan 2013-2016 (Agentschap NL en Milieu
Dienst West)
■ Energie Prestatie Advies – Utiliteiten: uitgevoerd voor alle
gebouwen
■ De duurzaamheidprijs uitgereikt aan het Green Mile Project (studenteninitiatief om het bewustzijn van studenten op milieuaspecten te bevorderen)
■ Het energiebeleid is medio 2012 goedgekeurd door het College
van Bestuur
Inkoop energie
De in 2012 vastgelegde energieprijzen voor het kalenderjaar 2013,
leiden in 2013 tot een zeer aanzienlijke besparing op de energiekosten.
Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 is voor tachtig procent van het
energieverbruik al een gunstig tarief vastgelegd. Voor de jaren
2016-2017 moet een nieuwe Europese aanbesteding plaatsvinden.
Groene energie
De universiteit koopt voor de jaren 2013-2015 groene energie in.
Vastgoedinformatiesystemen (VIS)
In het kader van VIS zijn in 2012 activiteiten uitgevoerd op het
gebied van functioneel beheer van de diverse informatiesystemen
(Planon, Aeos/Salto, TIS en het Vastgoednetwerk) en het bijhouden en verzorgen van het tekeningenbestand.
Planon
Specifieke projecten in het kader van Planon:
■ Selfservice faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Voor de technische dienst van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is een self-service portal ingericht. De cluster-

■

■

medewerkers van expertisecentrum Vastgoed kunnen de storingsmeldingen afhandelen.
Kamerverhuur
Ten behoeve van SOZ is de module ’Kamerverhuur’ in Planon
ingericht en in gebruik genomen. In samenwerking met
Functioneel beheer SAP wordt in het tweede kwartaal 2013 een
interface tussen Planon en SAP tot stand gebracht.
Werkorderproces
De herinrichting van het werkorderproces heeft als doelen: het
transparanter maken van het proces, een eenduidige demarcatie tussen taken en verantwoordelijkheden aanbrengen, en de
inbedding van de mandaatregeling expertisecentrum Vastgoed.
Het definitieproces was eind 2012 nagenoeg afgerond. In het eerste kwartaal 2013 wordt Planon ingericht waarna, na afronding
van de test- en acceptatiefase. het geactualiseerde werkorderproces in productie kan worden genomen. Aan het einde van
het tweede kwartaal 2013 dient ook de interface met SAP operationeel te zijn.
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LU-card
In het voorjaar van 2012 is het project Leiden University Card (LUcard) succesvol afgerond, waarna het functioneel beheer is overgedragen aan de afdeling Functioneel beheer ULCN. Het project
is binnen de financiële kaders gebleven. De LU-card vervangt
diverse identificatiekaarten die voor studenten, medewerkers en
bezoekers in omloop zijn. De kaart fungeert nu als identificatiebewijs binnen de universiteit, als bibliotheekkaart en als toegangskaart voor gebouwen en parkeerterreinen.
AEOS/SALTO
Parallel aan het LU-card-project is het centrale Aeos/Saltosysteem
voor de toegangscontrole en het parkeren in productie genomen.
Tekeningen Informatie Systeem – TIS
Vrijwel alle gebouwen zijn voorzien van standaard ontruimingsplattegronden. In samenwerking met de afdeling Veiligheid,
Gezondheid en Milieu (VGM) worden in het eerste kwartaal 2013
de laatste gebouwen voorzien van de plattegronden.
In overleg met de projectleiders worden ten behoeve van de aanvraag gebruiksvergunningen de benodigde vergunningstekeningen vervaardigd.
In de zomer van 2012 is gestart met het digitaliseren en opschonen van het tekeningenarchief bij DIA. Naast het feit dat relevante
tekeningen worden gescand, dient ook een bezwaar- en vernieti-
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gingsvoorstel voor DIA te worden opgeleverd.
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Gebiedsontwikkeling
■ Ondanks de economische crisis is er sprake van een gestage uitbouw van het Leiden Bio Science Park. Medio 2012 vond erfpachtuitgifte plaats in Nieuw Rhijngeest Zuid, aan Avery Denisson, een hoogtechnologisch productie- en researchonderneming
op het terrein van huidvervangende tissues.
■ In december 2012 werd het Mirai-house op de Sylviuslocatie geopend, gebouwd in opdracht van het Japanse farmaconcern
Astellas.
■ Inmiddels zijn er gesprekken gaande met belangstellenden voor
locaties op zowel het Leidse als het Oegstgeestse deel van het
Leiden Bio Science Park.
■ Door een stelselwijziging in het landelijk huurbeleid, vastgelegd
in het regeerakkoord VVD/PvdA en uitmondend in teruglopende
rendementen uit de studentenhuisvesting, zijn verkopen en
uitgiftes van de Clusiuskavel, oud-Pathologie en Paviusstraat
uiterst onzeker geworden. Gesprekken daarover zijn voorlopig
opgeschort.
■ In gezamenlijke opdracht met de Stichting DUWO is het terrein rondom het nieuwe studentencomplex bij de faculteit
Sociale Wetenschappen in Leiden (Hildebrandpad) ingericht.
De kosten voor de aanleg zijn met DUWO gedeeld. De inrichting bestaat uit de aanleg van riolering, wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, openbare verlichting en de aanplant van
bomen en groen.
■ In (gedeeltelijk) gezamenlijke opdracht van de Universiteit
Leiden en de gemeenten Oegstgeest en Leiden is de verbindingsweg tussen het Leidse deel van het Leiden Bio Science Park en
het Oegstgeestse deel gereconstrueerd. De werkzaamheden
bestonden uit het aanbrengen van riolering en openbare verlichting, de aanleg van wegen en voet- en fietspaden, en het aanplanten van bomen en ander groen.
■ In Nieuw Rhijngeest Zuid zijn in verband met het gereedkomen
van het hotel Hilton Garden Inn riolering, voetpaden en nieuwe
inritten gerealiseerd en is de openbare verlichting aangebracht.
De faculteit Archeologie heeft archeologisch onderzoek uitgevoerd in Nieuw Rhijngeest Zuid.
■ Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe sportvelden en de
nieuwbouw faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn
op het Gorlaeusterrein diverse werkzaamheden uitgevoerd om
het terrein bouwrijp op te leveren.
■ Ten behoeve van de nieuwbouw van Avery Denisson is een deel
van de Willem Einthovenstraat ‘rechtgetrokken’ en voorzien van
riool.

■

In het verlengde van de oplevering en ingebruikname van de
gerestaureerde oude Sterrewacht is begonnen met de sloop van
het Van der Klauwcomplex. Na afronding van de sloop wordt
het Sterrenwachtlaangebied in het eerste kwartaal 2013 ter verkoop aangeboden voor de ontwikkeling van een wooncomplex,
bestaande uit vijftien grondverbonden woningen en vijftien
appartementen met bijbehorende garage.

Studentenhuisvesting
2012 leek ten aanzien van de voorspoedige ontwikkeling van studentenhuisvestingsprojecten een uitstekend jaar te worden. Met
name in Leiden werd hard gewerkt aan de bouwvoorbereiding van
de eerste fase van de geplande 1900 eenheden op het Lammenschanspark, voor de projecten Clusius en Pathologie was concrete
belangstelling bij ontwikkelaars en daarnaast werden diverse locaties onderzocht op hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Door het eerdergenoemde regeerakkoord, waarin een ingrijpende
wijziging van het huurwaarderingstelsel werd vastgelegd, lijkt het
rendement voor studentenhuisvesting dermate gereduceerd te
worden dat de bouw- en exploitatieopgaves voor corporaties en
ontwikkelaars volstrekt onhaalbaar worden. Hierdoor zijn de
plannen voor het Lammenschanspark en voor het Universitaire
Overwetering/Boerhaaveterrein volledig tot staan gebracht.
In Den Haag is uiteraard sprake van eenzelfde stagnatie, maar zijn
de projecten aan de Waldorpstraat (circa 650 eenheden door
DUWO en het Anna van Buerenplein (400 eenheden voor het
LUCTH), zodanig vergevorderd dat deze niet meer kunnen worden teruggedraaid; ze worden in 2013 opgeleverd.
Veiligheid, gezondheid en milieu
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
erop toe dat deze zorg is gewaarborgd in de vorm van een plando-check-act-cyclus (PDCA-cyclus), bestaande uit risico-evaluaties (RI&E’s), plannen van aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrapportages en directiebeoordelingen. VGM voert daarom een
jaarlijkse audit uit op het functioneren van de decentrale zorgsystemen. Daaruit blijkt dat de meeste faculteiten en expertisecentra niet alleen hun verplichtingen nakomen, maar ook proactief
werken aan goede arbeidsomstandigheden. Een scoresysteem

toont de vooruitgang in de loop van een aantal jaren (zie grafiek
hieronder).
In 2012 is een documentaudit gehouden, waarmee inzicht is verkregen in de stand van zaken van het decentrale zorgsysteem
voor veiligheid, gezondheid en milieu in de faculteiten en eenheden in 2011. Alle onderzochte faculteiten en eenheden scoren
gemiddeld 2,5 of hoger, een zeer goede score.
Ook op centraal niveau wordt een PDCA-cyclus onderhouden op
het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De evaluatie
vindt eens per twee jaar plaats. Eind 2011 is een nieuwe evaluatie
gestart. In de voorafgaande periode zijn 23 actiepunten uit dit plan
afgerond. Op basis van deze evaluatie legt het College van Bestuur
verantwoording af in de vorm van een management review, die
wordt besproken met de Universiteitsraad. Op projectniveau
werkt de afdeling VGM voortdurend samen met de expertisecentra Vastgoed en ISSC (ICT) en met HRM (Bestuursbureau) ter
bevordering van respectievelijk bouwkundige en infrastructurele
veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, informatieveiligheid, en werkdruk en gezondheid.
Gemiddelde totaalscore PDCA-cyclus; de maximale score is 3

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, maar buiten kantoortijden is meestal maar een beperkt aantal bedrijfshulpverleners aanwezig, terwijl er wel veel onderwijsactiviteiten zijn. Buiten kantoortijden hebben onderwijsgevenden
daarom een belangrijke taak bij eventuele ontruimingen. Om
hen daarop voor te bereiden is er in 2008 een e-learning-programma
ontwikkeld voor universitaire docenten: ontruiming.leidenuniv.nl.
In 2012 is gestart met een complete revisie van de site en is het toegangsbeheer van het afgeschermde deel sterk verbeterd.
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De evaluaties van de centrale crisisorganisatie tonen aan dat de
Universiteit Leiden goed is voorbereid op calamiteiten. Om dit hoge
niveau te kunnen handhaven is in 2012 uitvoerig gezocht naar upgrading van de opleidings- en trainingsmethode voor de leden van
het centrale crisisteam en de incidententeams bij faculteiten en centrale diensten. Dit proces is nog gaande en wordt in 2013 voortgezet. Ook is in 2012 begonnen met het opstellen van een crisismanagementplan, waarin beknopt de procedures zijn beschreven
die in geval van een (grote) calamiteit moeten worden gevolgd.
Veiligheid en gezondheid van studenten
Het College van Bestuur besteedt ook aandacht aan specifieke
aspecten van veiligheid en gezondheid van studenten. In dat kader
organiseert en betaalt de universiteit onder meer de opleiding
Bedrijfshulpverlening (BHV) voor studentenverenigingen. Voor
studenten worden ook preventieve activiteiten georganiseerd,
zoals voorlichting tijdens de introductieperiode, vaccinaties bij werk
in de gezondheidszorg en gezondheidsadvisering bij stages in het
buitenland. Studenten die naar het buitenland gaan (werk, studie of vakantie) kunnen een beroep doen op de reizigersadvisering van de afdeling VGM voor vaccinaties en gezondheidsadvies.
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Crisisorganisatie
Risicobeheersing is gericht op het voorkómen van incidenten en
ongevallen. In 2012 hebben geen arbeidsongevallen plaatsgevonden die hebben geleid tot overlijden, irreversibel letsel of verzuim.
Als de preventie faalt, is een adequate respons soms letterlijk van
levensbelang. De Universiteit Leiden heeft als uitgangspunt dat bij

Voorlichting en onderricht
De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu vraagt ook om een
adequate informatievoorziening. Naast gerichte voorlichting aan
specifieke doelgroepen, is veel algemene informatie over veiligheid,
gezondheid en milieu te vinden op de universitaire website. De
arbo- en milieumedewerkers van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de preventiemedewerkers van het Universitair Facilitair Bedrijf en de adviseurs van VGM, spannen zich gezamenlijk in om deze informatie eenduidig, actueel en toegankelijk te
maken.
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Maatschappelijke aspecten van bedrijfsvoering
De Universiteit Leiden is zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Dit uit zich onder meer in zorgvuldige
omgang met de vergunningen die nodig zijn bij risicovolle handelingen met gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodificeerde organismen en proefdieren. Het maatschappelijk bewustzijn van de Universiteit Leiden is ook zichtbaar in het milieubeleid.
Hierin zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor duurzame inkoop, energiebesparing, afname van de CO2-emissie en
duurzame nieuwbouw.
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Vergunningen
De Universiteit Leiden en het LUMC hebben een gezamenlijke
Kernenergiewet-vergunning. De algemeen coördinerend stralingsdeskundige stelt jaarlijks het verplichte Rapport Stralingsbescherming op voor de vergunninghouder (College van Bestuur)
en de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de verlening en
de handhaving van deze vergunning.
De universiteit heeft een groot aantal vergunningen in het kader
van de biologische veiligheid en het Besluit genetisch gemodificeerde organismen (GGO). De vergunningen voor en het interne
toezicht op GGO-werk door de biologische veiligheidsfunctionaris garanderen een veilige werk- en woonomgeving.
Proefdieren
Ook de omgang met proefdieren vraagt om grote zorgvuldigheid.
Wetenschappelijk onderzoek maakt het soms noodzakelijk om
proefdieren te gebruiken, maar dierexperimenten worden uitsluitend uitgevoerd nadat duidelijk is gebleken dat er geen mogelijkheden bestaan voor vervanging, vermindering of verfijning. Pas
nadat de aanvragen wetenschappelijk zijn getoetst en de Universitaire Dierexperimentencommissie (UDEC) de onderzoeksplannen ethisch aanvaardbaar acht, mogen zij worden uitgevoerd. In
2012 heeft de UDEC over 36 nieuwe aanvragen adviezen uitgebracht.
De universiteit rapporteert over dierproeven in een openbaar
jaarverslag van de Dierexperimentencommissie, via publicatie op
het internet en door middel van de rapportage van de gegevens
over dierproeven en proefdieren aan de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Milieubeleid
De Universiteit Leiden heeft haar milieubeleid vastgelegd in de door
het College van Bestuur vastgestelde Milieunota 2009-2013. De uitvoering van de acties wordt gevolgd in de centrale PDCA-cyclus.

Energiebesparing
De Universiteit Leiden heeft een Energiekwaliteitscyclus, waarmee
energiebesparing structureel in het bedrijfsproces is geborgd. Met
deze cyclus wordt continu gestreefd naar verbetering. Om de
cyclus goed te laten functioneren zijn ook organisatorische afspraken gemaakt en verantwoordelijkheden vastgesteld.
De Universiteit Leiden heeft de Meerjarenafspraken Energie
(MJA3) ondertekend. Enerzijds om energieverplichtingen te verantwoorden naar het bevoegd gezag, maar ook voor kennisuitwisseling en innovatieve interactie binnen de universitaire branche.
Zorgvuldig energiegebruik is van groot belang om bij de stijgende energieprijzen te zorgen voor een stabiele financiële basis.
Doelstelling is een energiebesparing van twee procent per jaar in
de periode 2005 tot 2020. Het gaat hierbij om vermindering van
zowel het elektriciteits- als het aardgasverbruik. In 2012 was het
elektriciteitsverbruik 42,2 miljoen kWh (2011: 43,8) en het aardgasverbruik 6,5 miljoen Nm³ (2011: 6,3).
Afname CO2-emissie
Sinds 2010 wordt honderd procent groene stroom ingekocht waarmee de CO2-emissie door energiegebruik 75 procent is gedaald.
De stroom wordt door waterkracht opgewekt en heeft geen nadelige gevolgen voor de wereldeconomie, geen nadelig milieueffect,
is CO2-vrij en budgettair vriendelijk.
Duurzame nieuwbouw
Een groot deel van de energiebesparing wordt bereikt door de duurzame bouw van nieuwe, grootschalige huisvesting voor de bètaElektriciteitsverbruik (kWh x miljoen)
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Aardgasgebruik (Nm3 x miljoen)
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Omvang en opbouw personeelsbestand
De omvang van het personeelsbestand (exclusief verbonden partijen) bedroeg eind 2012 4000 personen (3256 fte). Het streven was
om ook in 2012 de kosten van de infrastructuur te beheersen. Dit
vertaalde zich onder meer in de (relatieve) omvang van het ondersteunend personeel. Hoewel in 2012 het absolute aantal OBPmedewerkers is gestegen, is het relatieve aandeel van het OBP-personeel in de totale formatie afgenomen. Het in 2012 verder
bestendigde project ‘Beheersing Kosten Infrastructuur’ werpt dan
ook zijn vruchten af.
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faculteit. Hiervoor is onder meer de bestaande natuurlijke energiebron warmte-koude-opslag (WKO) verder uitgebreid. De
ambitie is om het complex zo duurzaam te bouwen dat deze circa
dertig procent onder de wettelijke energieprestatie-eis uitkomt.
Experts zorgen ervoor dat de bouw gecertificeerd kan worden volgens de norm BREEAM-NL met een minimale score van 57 procent ofwel ‘very good’.
Duurzaam inkopen
De Universiteit Leiden heeft zich in VSNU-verband verplicht in
2012 minstens de helft van de inkoop van diensten, goederen en
werken duurzaam in te kopen. Het convenant had een looptijd
tot medio 2012. Universitaire Inkoop Leiden hanteert echter nog
steeds de uitgangspunten van het convenant en gebruikt de door
Agentschap.NL opgestelde duurzaamheidscriteria als eis bij Europese aanbestedingstrajecten. In 2012 zijn onder meer de volgende
pakketten honderd procent duurzaam ingekocht: meubilair, audiovisuele middelen, verhuisdiensten en de opleidingen BHV. Hierbij zijn ook aanvullende milieueisen gesteld aan de in te zetten vervoermiddelen.

5.2 Personeel
In 2012 is wederom het kader voor het personeelsbeleid bepaald
door het HRM-beleidsplan 2010-2014. Dat omvat vijf hoofdthema’s:
■ Klimaat voor excellentie
■ Personele planning
■ Aantrekken en ontwikkelen van talent

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken
Het jaarlijks Resultaat- en ontwikkelingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker blijft een van de pijlers van het personeelsbeleid. In 2012 was het aantal gevoerde gesprekken universiteitsbreed vergelijkbaar met dat over 2010 en 2011. De R&O-systematiek
is breed en diep geworteld in de organisatie. Het streven is om in
2013 het percentage R&O-gesprekken verder te verhogen naar
tachtig procent. In het verslagjaar is ook weer onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van de gesprekken. Daaruit blijkt dat die kwaliteit over het algemeen goed is, en steeds beter wordt. In 2012 is
met name ingezet op de versterking van de koppeling met (de kwaliteit van) het onderwijs. Bij alle medewerkers die onderwijs verzorgen is de kwaliteit van het onderwijs onderwerp in het R&Ogesprek, onder meer aan de hand van de (student)evaluaties.
Percentage R&O-gesprekken 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

62%

63%

70%

74%

73%

Personele planning: duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
Duurzame inzetbaarheid wordt van steeds groter belang vanuit
het oogpunt van zorgvuldig personeelsbeleid. Niet alleen zullen
medewerkers steeds langer in het arbeidsproces betrokken blijven,
ook vragen interne en externe ontwikkelingen een steeds grotere
flexibiliteit en mobiliteit van organisatie en medewerkers.
In 2012 is een inventarisatie gemaakt van mogelijke toekomstige
knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en is een
begin gemaakt met beleid op dit gebied. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds een zorgvuldig personeelsbeleid gericht op de
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Prestatiedoelen, beoordelen en belonen
Een efficiënte HR-supportstructuur
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Personeel in dienst van Universiteit Leiden, exclusief LUMC (personen)
Personeel in dienst ultimo (personen)

2008

2009

2010

2011

2012

Man

2.074

2.066

2.016

1.989

2.032

Vrouw

1.844

1.841

1.839

1.873

1.968

Totaal

3.918

3.907

3.855

3.862

4.000

Index (2008 = 100)

100

99,7

98,4

98,6

102,1

Personeel in dienst van Universiteit Leiden per categorie, exclusief LUMC (fte)
Personeel in dienst ultimo (fte)

2008

2009

2010

2011

2012

Wetenschappelijk personeel

1.127

1.115

1.107

1.098

1.147

586

589

603

640

653

Promovendi
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Ondersteunend personeel
Student-assistenten

339

347

328

309

306

1.084

1.083

1.081

1.099

1.112

32

35

35

32

37

Totaal

3.168

3.169

3.154

3.178

3.256

Index (2008 = 100)

100

100,0

99,5

100,3

102,8

Verdeling personeel in dienst van de Universiteit Leiden:
OBP en WP, exclusief LUMC

Verdeling personeel in dienst van de Universiteit Leiden: OBP en WP,
exclusief LUMC

3.500
3.000
2.500
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2.000
OBP
35%

1.500

WP inclusief
promovendi
55%

1.000
O&Oondersteuning
10%

500
0

2008

2009

2010

Student-assistenten
Ondersteunend personeel
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Promovendi
Wetenschappelijk personeel

2011

2012

UD
11%

UHD
4%
Hoogleraar
7%

Overig WP
14%

Promovendi
20%

medewerkers, anderzijds borgen dat de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek ook in de toekomst gegarandeerd blijft.
In 2012 is ook verder ingezet op mobiliteit. In de bedrijfsvoeringskolom vindt actief matching van vacatures met interne kandidaten plaats en worden ook externe vacatures onder de aandacht van
medewerkers gebracht. Daarnaast is er een intern stageprogramma
ontwikkeld dat de medewerkers de mogelijkheid biedt om kortdurende stages te lopen bij een ander organisatieonderdeel.

voor de studenten maar ook voor de medewerkers.
In 2012 is de inzet op diversiteit verder versterkt. De Universiteit
Leiden neemt nog steeds deel aan Talent naar de Top en heeft zich
als zodanig verbonden aan het vergroten van het aantal vrouwen
op topposities, zowel onder het wetenschappelijk als het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Ultimo 2012 bedroeg het percentage vrouwen in wetenschappelijke topfuncties 20,1 en in OBPfuncties 28,4 procent. Daarmee is de doelstelling nog niet bereikt.
Dit blijft de komende jaren dan ook een belangrijk aandachtspunt.
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Ontwikkelen van talent
Docentprofessionalisering
HRM speelt een belangrijk rol bij de verdere uitbreiding van het
BKO, de basiskwalificatie onderwijs. Nadat aanvankelijk alleen
nieuw aangestelde docenten het BKO-certificaat in bezit moesten
hebben of dienden te behalen, wordt deze verplichting ook uitgebreid naar het zittend, docerend personeel. Zie hoofdstuk
Onderwijs, paragraaf ‘Beleid inzake BKO’ (pag. 29).
Diversiteit
Voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en voor de organisatie als geheel is diversiteit een noodzaak. Dit geldt niet alleen

Het afgelopen jaar is de aandacht voor diversiteit verder verbreed
naar het geheel van onderwijs en onderzoek. Een werkgroep
waarin alle betrokken groepen uit de organisatie vertegenwoordigd zijn, heeft zich gebogen over de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid. Naar verwachting worden de werkzaamheden van deze
groep komend jaar afgerond.
In het najaar zijn vanwege de ontwikkelingen op het gebied van
diversiteit twee grote conferenties gehouden, een gericht op studenten en een gericht op medewerkers. De uitkomsten daarvan
worden mede gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het
beleid.

Schaal 15 en hoger

2008

2009

2010

2011

2012

WP in fte

216,3

214,4

219,6

220,3

227,5

% Vrouwen

16,8%

17,0%

17,9%

19,4%

20,1%

OBP in fte

25,8

28,7

25,5

23,7

23,5

% Vrouwen

26,5%

23,9%

22,3%

23,9%

28,4%

Totaal in fte

242,1

243,1

245,1

244,0

251,0

% Vrouwen

17,8%

17,8%

18,3%

19,9%

20,9%

2008

2009

2010

2011

2012

Schaal 13 en hoger
WP in fte

358,0

356,1

364,4

351,3

360,8

% Vrouwen

19,9%

19,7%

21,3%

22,5%

22,8%

OBP in fte

97,2

99,3

100,7

100,1

99,4

% Vrouwen

34,2%

33,6%

33,1%

35,4%

35,9%

Totaal in fte

455,2

455,4

465,2

451,4

460,2

% Vrouwen

22,9%

22,7%

23,8%

25,3%

25,7%
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Vrouwen in topfuncties bij de Universiteit Leiden
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Trainees
Net als in vorige jaren is ook in 2012 weer een groep trainees gestart
bij de Universiteit Leiden. Deze trainees blijven twee jaar en zijn
in die tijd op verschillende plaatsen in de organisatie werkzaam.
Ze volgen daarnaast een speciaal voor hen ontwikkelde opleidingsen trainingsprogramma. Door het traineeship worden recent
afgestudeerden in de gelegenheid gesteld ervaring op te doen. De
Universiteit Leiden hecht belang aan traineeships als verlengstuk
van de onderwijstaak die zij heeft, en als bijdrage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in haar hoedanigheden van
publieke organisatie en werkgever.

Verzuimpercentage

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
In 2012 lag het ziekteverzuim bij de Universiteit Leiden op 2,9 procent. Ten opzichte van 2011, toen het percentage op 3,1 procent lag,
is het verzuim licht gedaald. Aan het verzuim in 2012 kan een bedrag
van 5,9 miljoen euro aan directe kosten door personeelsafwezigheid worden gekoppeld.

0,5

In 2011 is bij het Bestuursbureau en de faculteit Sociale Wetenschappen op proef de verzuimbegeleiding aangepast. Deze aanpassing
is erop gericht om direct in de beginperiode van het verzuim vlot
tot re-integratie-initiatieven te komen zonder onnodig te medicaliseren. In 2012 is ermee gestart deze werkwijze bij verzuim
gefaseerd, per faculteit, in te voeren. In 2013 wordt het project afgerond.
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Een efficiënte HR-supportstructuur
E-HRM
In de afgelopen periode is voortgegaan met de ontwikkeling van
e-HRM. Zo kunnen nu ook digitaal nevenwerkzaamheden geregistreerd en gewijzigd worden en zijn een digitale loonstrook en
jaaropgave beschikbaar. Ook is een digitale versie van het R&Oformulier ontwikkeld. Dit wordt naar verwachting in de loop van
2013 opgeleverd. Daarmee zijn wederom stappen gezet in het
terugdringen van papiergebruik en postbezorging – en dus in verlaging van de milieubelasting – en is de gebruiksvriendelijkheid
voor medewerkers verder verbeterd
Onderzoek P&O-kolom
In 2012 is een extern onderzoek gehouden naar de P&O-kolom
van de universiteit. Dit onderzoek heeft aangegeven dat de wijze
waarop de HRM- en P&O-ondersteuning bij de universiteit is georganiseerd, voldoet. Mede gelet op een extern uitgevoerde benchmark met andere universiteiten is de organisatie van P&O ook

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

0,0

2008

2009

2010

2011

2012

kwantitatief op orde. Wel is er aanleiding te kijken naar de regie
binnen de kolom en verdere harmonisatie van personele processen. Dit wordt in de komende periode verder ter hand genomen.
Medewerkerstevredenheidonderzoek
Naar aanleiding van het Medewerkerstevredenheidonderzoek
2010 is een aantal ontwikkelingen in gang gezet, waaronder versterkte aandacht voor mobiliteit. In 2012 is een begin gemaakt met
de verdere ontwikkeling van loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel. Dit concept-beleid wordt de komende periode
afgestemd binnen de organisatie en doorontwikkeld. In 2012 is
wederom een medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden. De
respons op dit onderzoek was 59 procent. De eerste algemene bevindingen geven een positief beeld. De uitkomsten worden in de
komende periode verder uitgewerkt en geanalyseerd.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
DZB
Ook in de afgelopen periode heeft de universiteit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als vooraanstaande researchuniversiteit en grote werkgever vormgegeven. Dit blijkt onder
meer uit de voortdurende samenwerking met De Zijlbedrijven
(DZB): in 2012 waren weer circa 30 (fte) medewerkers van DZB
werkzaam bij de universiteit.
Scolars at risk
Sinds 2009 participeert de universiteit in het Scolars at risk-project, een internationaal netwerk dat bedreigde wetenschappers de

mogelijkheid biedt hun werk voort te zetten. De Universiteit
Leiden streeft ernaar minstens één vluchtelingwetenschapper per
jaar een plaats te geven. In 2012 is weer een vluchtelingwetenschapper verwelkomd.
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Commissies: beroep en bezwaar, en ongewenst gedrag

Klachtencommissie ongewenst gedrag
De Klachtencommissie ongewenst gedrag ontving in 2012 geen
klachten.
De commissie spreekt zich uit over klachten betreffende (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Het
beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht om waarborgen
te scheppen voor een goed en stimulerend werkklimaat binnen
de instelling. In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen,
en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo’n klimaat
vereist een actieve bijdrage van iedereen die bij de Universiteit
Leiden werkzaam is, inclusief gastmedewerkers en uitzendkrachten, niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door
waakzaam te zijn tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die
men in de werksituatie of studieomgeving signaleert. Ongewenst
gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld, door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken of door derden in te schakelen.
Sinds 2009 kent de Universiteit Leiden de Klachtenregeling ongewenst gedrag. Deze heeft betrekking op zowel medewerkers als studenten/studieklimaat. In 2008 is de Gedragscode omgangsvormen
docenten en studenten in werking getreden.
Gezien de bescheidenheid van de problematiek bij de Universiteit
Leiden beschouwt zij het beleid vooral als preventief.
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Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften
De Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften is een wettelijke commissie. Medewerkers en studenten kunnen bij de Commissie bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit van het
College van Bestuur. De bevoegdheden van de Commissie betreffen: medezeggenschap, personele zaken, studentzaken, verkiezingen, ontslagzaken en bestuurlijke zaken. In het laatste geval kan
ook bezwaar of beroep worden aangetekend tegen andere universitaire bestuursorganen, zoals een faculteitsbestuur.
In het verslagjaar werden 221 procedures gestart, in 2011 waren het
er ruim honderd minder: 115. De toename in 2012 betrof overwegend zaken met betrekking tot de niet-geëffectueerde langstudeermaatregel en is dus naar verwachting niet structureel (zie de
tabellen op pag. 54 en 55).
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Totaal aantal zaken
2012

2011

2010

Bestuurlijke zaken

1

6

1

Personele zaken

6

24

38

Ontslagzaken

4

2

6

Verkiezingszaken
Studentzaken
Medezeggenschapszaken
Totaal

1

0

1

189

83

77

0

0

0

221

115

123

Personele zaken
2012

2011

2010

Personele zaken

25

24

38

Schikkingen

11

7

10

Uitgebrachte adviezen

9

13

18

Waarvan: ongegrond

6

6

13

Waarvan: gegrond

1

2

4

Waarvan: niet-ontvankelijk

2

5

1

5

4

10

2012

2011

2010

Ontslagzaken

4

2

7

Schikkingen

3

1

1

Uitgebrachte adviezen

Doorgezonden/geen bezwaar/nog lopend: 5 uit 2012, 3 uit 2011 (en 6 uit 2009)
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Ontslagzaken

1

1

5

Waarvan: ongegrond

1

1

5

Waarvan: gegrond

0

0

0

Waarvan: niet-ontvankelijk

0

0

0

0

0

1

Doorgezonden/geen bezwaar/ingetrokken/nog lopend: (2 uit 2009)
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Verkiezingszaken
2012

2011

2010

Verkiezingszaken

1

0

1

Schikkingen

0

0

0

Uitgebrachte adviezen

1

0

0

0

0

1

2010

Waarvan: ongegrond

1

Waarvan: gegrond

0

Waarvan: niet-ontvankelijk

0

Doorgezonden/geen bezwaar/nog lopend: geen

Studentzaken
2012

2011

Studentzaken

189

83

77

Schikkingen

59

34

27

Uitgebrachte adviezen

56

27

33

13

23

21

Waarvan: gegrond

0

1

7

Waarvan: niet-ontvankelijk

43

3

5

74

22

17

2012

2011

2010

Bestuurlijke zaken

1

6

1

Schikkingen

0

0

0

Uitgebrachte adviezen

Waarvan: ongegrond

Doorgezonden/geen bezwaar/nog lopend: 3 uit 2012 en 3 uit 2010

1

4

1

Waarvan: ongegrond

1

3

1

Waarvan: gegrond

0

1

0

Waarvan: niet-ontvankelijk

0

0

0

0

2

0

Doorgezonden/geen bezwaar/nog lopend: geen
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Bestuurlijke zaken
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5.3 Financiën
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Inleiding
Dit hoofdstuk betreft de financiële resultaten van 2012 en de
financiële positie van de Universiteit Leiden ultimo 2012. De cijfers zijn ontleend aan de Jaarrekening, opgenomen in dit Jaarverslag. Op hoofdlijnen kan het boekjaar 2012 (geconsolideerd) als
volgt worden weergegeven:
■ De baten bleven min of meer constant op 514 miljoen (2011: 515
miljoen). De rijksbijdrage en collegegelden zijn toegenomen met
respectievelijk 3 miljoen en 2 miljoen. De opbrengst werken voor
derden (tweede en derdegeldstroomonderzoek, contractonderwijs) vertoonde een daling van 15 miljoen. De daling van de
opbrengst werken voor derden hangt samen met de daling van
(contract)onderzoek voor NWO en internationale organisaties
(EU/ERC). Daarbij was in 2011 sprake van een éénmalige EUsubsidie van 5 miljoen voor de aanschaf van een electronenmicroscoop voor het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy
(NeCEN). De overige baten namen toe met 9 miljoen, voornamelijk als gevolg van overeenstemming met de Belastingdienst
over de verrekening van btw over indirecte kosten over de periode 2008-2012.
■ De lasten zijn met 1 miljoen gedaald naar 488 miljoen (2011: 489
miljoen). De personeelslasten zijn toegenomen met 7 miljoen.
De stijging vindt plaats door stijging van de bezetting met 87
fte en een stijging van de salarislasten bij de faculteit Geneeskunde (LUMC) met 3 miljoen. De materiële lasten zijn gedaald
met 8 miljoen, voornamelijk als gevolg van een éénmalige
afschrijving op (extern gefinancierde) wetenschappelijke apparatuur in 2011.

■

■

■

Het resultaat 2012 komt, inclusief het saldo van de financiële baten
en lasten en na verwerking van het aandeel derden (LUMC),
uit op 23 miljoen positief (zie voor het genormaliseerd resultaat de tabel).
Het totaal aan activa steeg naar 485 miljoen (2011: 414 miljoen),
met name door een toename van de liquide middelen (+62 miljoen).
Het positieve resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermogen, dat toenam naar 163 miljoen (2011: 140 miljoen). De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op totaal vermogen) bleef
constant op 34 procent.

Financieel beleid
Het financieel beleid van de Universiteit Leiden is gericht op een
blijvend evenwicht tussen de baten en lasten. Het eigen vermogen moet op peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende risico’s te kunnen opvangen en om investeringen in huisvesting te financieren.
In het jaar 2012 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, vooral
op het terrein van het onderwijs, die behoorlijke consequenties
hebben voor de universitaire financiën in de komende jaren. De
voornaamste van deze ontwikkelingen zijn:
■ De langstudeerdersmaatregel is lopende de invoering weer
beëindigd en de eerder aangebrachte korting op de rijksbijdrage
is deels teruggedraaid.
■ De universiteiten zijn in de bezuinigingen volgens het Lenteakkoord en het regeerakkoord enigszins ontzien maar een
nieuwe efficiencykorting, een korting in verband met kleine opleidingen en onvolledige compensatie van loon- en prijsstijgin-

Genormaliseerd resultaat
(x M€)

2011

2012 (begroot)

2012 (realisatie)

19,7

17,8

22,8

Versnelde afschrijving Gorlaeus

0,0

0,0

4,5

Asbestvoorziening

4,7

0,0

5,8

Resultaat (geconsolideerd)

Resultaat uitgifte kavels

-1,1

-4,5

-0,4

Koerswinst effectenportefeuille

0,7

0,0

-0,9

Financieringsactiviteiten

5,2

0,0

2,0

Btw-resultaat
Resultaat reguliere bedrijfsvoering

0,0

0,0

-7,1

29,2

13,3

26,7

■

■

Als gevolg van de gestegen prestaties en de toewijzing van middelen voor onderwijsintensivering als onderdeel van de bestuursafspraken, wordt voorzien dat de universitaire bijdragen voor de faculteiten de komende jaren zullen toenemen. Tegelijkertijd acht het
College van Bestuur het van groot belang om de opgebouwde
ruimte in het Vernieuwingsfonds, de middelen voor de onderwijsintensivering en de middelen voor profilering en zwaartepuntvorming, zoveel mogelijk in te zetten voor het realiseren van de
gemaakte prestatieafspraken en vernieuwing.
Met de twee operaties Verlaging Kosten Infrastructuur (VKI) zijn
omvangrijke lastenreducties gerealiseerd bij de niet-primaire activiteiten van de universiteit. In het vervolgproject Beheersing
Kosten Infrastructuur (BKI) zijn afspraken gemaakt om ervoor
te zorgen dat de bereikte doelmatigheidwinst beklijft. Op grond
van die afspraken moeten eventuele extra toewijzingen in verband
met nieuwe ontwikkelingen gecompenseerd worden door besparingen elders binnen de ondersteunende taken. Alleen bij het
expertisecentrum Studenten- en OnderwijsZaken (SOZ) is een
beperkte groei van het budget mogelijk in relatie tot de ontwikkeling van de studentenaantallen. De omvang van het werkbudget Huisvesting is afhankelijk van het investeringsplan dat wordt
afgestemd op de ontwikkeling van de liquiditeit en de ruimte die
de exploitatierekening biedt.

Het College stelt niet méér aan universitaire bijdrage ter beschikking aan eenheden dan er beschikbaar is uit de rijksbijdrage en
de collegegelden. Het door het College van Bestuur gebruikte
model voor het vaststellen van de allocatie aan de faculteiten
wordt daarom door middel van de zogenoemde budgetfactor
afgeregeld op de beschikbare middelen.
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De afzonderlijke eenheden worden geacht jaarlijks een begroting
in te dienen waarbij baten en lasten in evenwicht zijn. Alleen met
toestemming van het College van Bestuur kan een begroting met
een tekort worden ingediend. Indien de reserve van een faculteit
door een gerealiseerd tekort daalt onder de beoogde omvang van
5 procent van de jaarlijkse baten, wordt de faculteit geacht deze
in de komende jaren weer op peil te brengen.
Het resultaat van de vastgoedontwikkeling dient in ieder geval positief te zijn (zowel in de exploitatie als in de kasstromen) en wordt
gebruikt om het eigen vermogen en de liquiditeit te versterken.
Gezien de economische crisis wordt zorgvuldig omgegaan met
investeringen voorafgaande aan gronduitgifte. Zolang niet zeker
is welke belangstelling bestaat voor uit te geven grond, zal de
investering in het bouwrijp maken van de grond worden getemporiseerd.
Het College van Bestuur zorgt verder voor enige ruimte in de allocatie om nieuwe ontwikkelingen te kunnen opvangen zonder
direct gevolg voor het netto-resultaat.
Vergelijking begroting en realisatie 2012 (enkelvoudig)
In de navolgende tabel wordt de realisatie 2012 (enkelvoudig)
vergeleken met de begroting 2012. De begroting is eind 2011 vastgesteld door het College van Bestuur. In deze cijfers zijn niet
begrepen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het LUMC (wel de subsidie aan het LUMC voor de
faculteit Geneeskunde) en de baten en lasten van de verbonden
partijen (de Beheerstichting en Libertatis Ergo Holding BV).
Baten
De Leidse universiteit heeft in 2012 een totaal van 433,7 miljoen
aan baten gerealiseerd. Dit is 1,1 miljoen hoger dan begroot, als
volgt te specificeren:
■ De rijksbijdrage OCW bedroeg 286,0 miljoen in 2012. Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt 5,1 miljoen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat een deel van de korting
wegens de langstudeerdersmaatregel in 2012 is komen te vervallen en door de toekenning van loon- en prijsbijstelling.
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■

gen, liggen bij verdere bezuinigingen door het kabinet in het verschiet en leiden onvermijdelijk tot koopkrachtverlies.
De enkele jaren geleden ingezette strategie om het marktaandeel te vergroten en het studiesucces te bevorderen begint
vruchten af te werpen. Het aantal ingeschreven studenten is in
het studiejaar 2012/2013 opnieuw toegenomen ten opzichte van
voorgaande jaren.
Met de staatssecretaris van OCW zijn prestatieafspraken gemaakt,
die begin 2013 zijn doorvertaald in nieuwe bestuursafspraken
met de faculteiten. Op basis van de prestatieafspraken en de
beoordeling (zeer goed) van de reviewcommissie heeft de universiteit in het kader van de prestatiebekostiging middelen
voorwaardelijk toegekend gekregen voor het verbeteren van de
onderwijskwaliteit en het vergroten van studiesucces. Daarnaast zijn middelen verkregen uit het selectieve budget voor profilering en zwaartepuntvorming.
Met de besluitvorming over de start van de bouw van fase 1 van
de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is een ambitieus investeringsprogramma van start gegaan.
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Vergelijking begroting en realisatie 2012 (enkelvoudig)
(x M€)

2012

Begroting 2011

2012

Baten
3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Collegegelden

286,0

280,9

283,3

39,0

37,0

36,4

3.3

Baten werk in opdracht van derden

80,6

84,6

98,5

3.4

Overige baten

28,1

30,1

20,7

Totaal baten

433,7

432,6

438,9

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

231,3

231,0

227,6

29,6

23,1

37,4

35,7

34,1

32,6

111,6

126,2

115,3

Totaal lasten
Saldo Baten en Lasten

5

6

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

■
■

■

408,2

414,4

412,9

25,5

18,2

26,0

Financiële baten en lasten

-2,9

-0,5

-6,0

Resultaat

22,6

17,7

20,0

Resultaat deelnemingen

-0,7

0,1

0,4

Nettoresultaat

21,9

17,8

20,4

De collegegelden komen 2,0 miljoen hoger uit als gevolg van
een toename van het aantal ingeschreven studenten.
De daling van de baten werk in opdracht voor derden met 4,0
miljoen komt hoofdzakelijk voort uit lagere baten bij NWO en
overige non-profitorgansisaties.
De daling van de overige baten met 2,0 miljoen wordt vooral
veroorzaakt door het niet realiseren van de geplande verkoop
van gebouwen voor 8,7 miljoen. Deze daling wordt grotendeels
gecompenseerd door een btw-voordeel van 6,1 miljoen.

Lasten
De lasten bedroegen 408,2 miljoen in 2012. Dit is 6,2 miljoen
lager dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting
zijn als volgt:
■ De personeelslasten zijn 0,3 miljoen hoger dan begroot. Binnen
de personeelslasten is ten opzichte van de begroting een verschui-

■

■

■

ving zichtbaar van lonen, salarissen en sociale lasten (4,8 miljoen lager) naar overige personele lasten (5,4 miljoen hoger).
Overigens blijkt dat een deel van deze verschuiving wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de inhuur van derden in de
begroting 2012 vooral zijn geraamd onder de overige lasten.
De afschrijvingslasten in 2012 zijn 6,5 miljoen hoger dan was
begroot, vooral als gevolg van de versnelde afschrijving van te
amoveren gebouwen ad 4,5 miljoen.
De huisvestingslasten zijn 1,6 miljoen hoger dan begroot. Aan
de asbestvoorziening is een bedrag van 5,8 miljoen toegevoegd
voor de verwijdering van asbest uit gebouwen die gesloopt
gaan worden. Daarentegen doen de geraamde kosten verbonden aan de verkoop van kavels en gebouwen (4,3 miljoen) zich
niet voor.
De overige lasten zijn 14,6 miljoen lager dan begroot. Deze
daling is vooral toe te schrijven aan de wijze waarop de inhuur

van derden in de begroting 2012 is opgenomen (zie: personele
lasten) en leidt per saldo niet tot een beter exploitatieresultaat.
Daarnaast is sprake van een vrijval van de btw-voorziening van
2,4 miljoen.
Financiële baten en lasten
In de begroting 2012 was voor de financiële baten en lasten een
bedrag van 0,5 miljoen negatief opgenomen. Gerealiseerd is een
bedrag van 2,9 miljoen negatief als gevolg van de verlaging van
de marktwaarde van de in 2007 afgesloten renteswap (-/- 2,0 miljoen).
Financiële positie en liquiditeit ultimo 2012
De financiële positie is verder versterkt door een toename van het
eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat 2012 alsmede
door een toename van de liquiditeit. De solvabiliteit is ondanks
het positieve resultaat gelijk gebleven (enkelvoudig: 31 procent),
omdat een deel van de toename van de liquiditeit bestaat uit
vooruitbetalingen voor onderzoeksprojecten, die zorgen voor een
stijging van het vreemd vermogen met 49 miljoen.
In verband met de financiering van diverse investeringen in huisvesting, heeft de universiteit in 2007 een overeenkomst gesloten
met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor een financieringsfaciliteit van 100 miljoen euro. Van deze 100 miljoen is 30 mil-

joen opgenomen als een vaste lening met een looptijd van 30 jaar.
De rest ad 70 miljoen is beschikbaar als rekeningcourantkrediet.
Met ingang van oktober 2009 is (conform de overeenkomst met
BNG in 2007 ) voor een bedrag van 30 miljoen (jaarlijks afnemend
met 1,5 miljoen) de rente gefixeerd voor een termijn van 25 jaar
door middel van een renteswap.
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Van de rekening courantkredietfaciliteit is eind 2012 geen gebruik
gemaakt. De liquide middelen van de universiteit namen in 2012
met 62,3 miljoen toe. De belangrijkste oorzaak ligt in het positieve
resultaat over 2012 (21,9 miljoen), de ontvangst van een voorschot
van een Europese subsidie (M€20,6), een toename van vooruit
ontvangen termijnen voor lopende subsidieprojecten (M€12,0),
ontvangsten voor NOVA (M€12,5) en uitgifte van gronden in erfpacht (M€5,7).
In de overeenkomst met de BNG is een signaleringsgrens voor de
solvabiliteit (aandeel eigen vermogen/totaal vermogen) van 20 procent opgenomen (enkelvoudig). Het College van Bestuur zal zelf
ook vasthouden aan deze ondergrens. Ultimo 2012 is de solvabiliteit (enkelvoudig) uitgekomen op 31 procent. De verhouding tussen op korte termijn beschikbare activa en kortlopende schulden
(de zogenoemde current ratio) is gestegen van 0,96 ultimo 2011 naar
1,06 ultimo 2012 (geconsolideerd).

(x M€)

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil begrotingrealisatie 2012

10,4

13,0

18,8

5,8

Campus Den Haag

0,0

0,1

0,0

-0,1

Archeologie

0,1

0,0

0,2

0,2

Geesteswetenschappen

2,3

0,0

3,0

3,0

Rechtsgeleerdheid

2,0

0,5

0,6

0,2

Sociale Wetenschappen

3,2

-0,1

3,1

3,2

Wiskunde & Natuurwetenschappen

1,9

0,0

2,7

2,7

Allocatieresultaat (incl.resultaat Libertatis Ergo Holding BV)

Faculteiten & instituten

Nationaal Herbarium

0,2

0,0

-0,1

-0,1

Hortus Botanicus

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,1

ICLON
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Specificatie resultaat naar eenheid
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IIAS

0,2

0,0

0,1

0,1

Centrum voor Milieuwetenschappen

0,1

0,0

0,1

0,1

Subtotaal faculteiten & instituten

9,7

0,5

9,8

9,3

Bestuursbureau

0,5

0,0

0,1

0,1

LURIS

0,1

0,0

0,3

0,3

Student- en OnderwijsZaken

0,1

0,0

-0,2

-0,2

Vastgoed

0,1

0,0

0,0

0,0

Universiteitsbibliotheek

0,3

0,0

0,5

0,5

ISSC

0,2

0,0

-0,4

-0,4

UFB

0,7

0,2

0,2

0,0

Totaal ondersteunende diensten

2,0

0,2

0,4

0,2

Bestuurskosten

0,1

0,0

0,0

0,0

Bedrijfsvoering

0,1

0,0

1,6

1,6

Automatisering

0,6

0,0

-0,4

-0,4

Onderzoek & Onderwijs

0,6

-0,5

-0,3

0,2

Strategische Communicatie & Marketing

0,0

0,0

0,2

0,2

Student- en OnderwijsZaken

0,0

0,0

0,1

0,1

Ondersteunende diensten
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Werkbudgetten

Huisvesting

-5,0

0,0

-9,1

-9,1

Totaal werkbudgetten

-3,5

-0,5

-7,9

-7,4

Vernieuwingsfonds

0,7

0,0

0,3

0,3

Vastgoedontwikkeling

1,1

4,5

0,5

-4,1

20,4

17,8

21,9

4,1

Nettoresultaat enkelvoudig

■

■

Het allocatieresultaat van 18,8 miljoen betreft het verschil tussen de eerste geldstroommiddelen (rijksbijdrage en collegegelden) en de universitaire bijdrage ter beschikking gesteld aan de
eenheden. Hierin is tevens een incidenteel btw-resultaat van 8,6
miljoen begrepen.
De faculteiten en instituten hebben in totaal een positief resultaat gerealiseerd van 9,8 miljoen euro (begroot 0,5 miljoen). Het
verschil is onder meer gerealiseerd door de faculteit Geesteswetenschappen (3,0 miljoen), de faculteit Sociale Wetenschappen

■

(3,2 miljoen) en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (2,7 miljoen).
De ondersteunende diensten en werkbudgetten samen realiseren een negatief resultaat van 7,5 miljoen euro. De belangrijkste overschrijdingen doen zich voor bij het werkbudget Huisvesting met een dotatie aan de asbestvoorziening van 5,8 miljoen
en een versnelde afschrijving van 4,5 miljoen vanwege de voorgenomen sloop van een gebouw. Gecorrigeerd voor deze bijzondere posten bedraagt het resultaat 2,9 miljoen positief.

Financiële positie en liquiditeit ultimo 2012
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Enkelvoudig

2012

2011

2012

Eigen vermogen (M€)

140

163

124

146

Vreemd vermogen (inclusief voorzieningen) (M€)

274

322

273

322

Totaal vermogen (M€)
Solvabiliteit (%)

414

485

397

468

34%

34%

31%

31%

Vooruitblik
De begroting van de Universiteit Leiden, zoals opgenomen in de
meerjarenbegroting 2013-2016, is de komende jaren in evenwicht.
Vanuit een gezonde uitgangspositie wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in Den Haag
en de realisatie van nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen.

stroom. De Universiteit Leiden voert daarom een actief beleid en
verleent ondersteuning op het verwerven van tweedegeldstroombaten. De verwerving van dergelijke baten is een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursafspraken. Daarnaast is in het universitaire allocatiemodel eerstegeldstroom AEG een prikkel (premie)
ingebouwd om tweedegeldstroombaten en EU-subsidies binnen
te halen.

Andere belangrijke ontwikkelingen met een effect op de begroting 2013 en meerjarencijfers zijn:

Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting
Het bij de BNG beschikbare bedrag van 100 miljoen vormt, in relatie met de overige kasstromen, het kader voor de investeringen in
vastgoed. Voor de langere termijn staan omvangrijke investeringen op stapel voor de huisvesting van de verschillende onderdelen van de universiteit. In 2013 wordt gestart met de eerste fase
nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Om het effect van deze investeringen op de liquiditeitspositie in
beeld te brengen, is een financieel model opgesteld om de ontwikkeling van baten en lasten, uitgaven en ontvangsten, door te rekenen. Uit deze doorrekening is gebleken dat het financiële effect
van de voorgenomen investeringen in de komende jaren kan worden opgevangen met de bij de BNG beschikbare middelen.

De ontwikkeling van de rijksbijdrage
De rijksbijdrage zal de komende jaren als gevolg van een stijgend
marktaandeel toenemen. Daarnaast is op grond van de prestatieafspraken, in ieder geval tot en met 2016, de voorwaardelijke
financiering toegekend door OCW en zijn middelen verkregen uit
het selectieve budget voor profilering en zwaartepuntvorming.
Daartegenover staan door OCW aangekondigde omvangrijke
bezuinigingen op het macrokader, die de rijksbijdrage negatief gaan
beïnvloeden.
De ontwikkeling van het aantal studenten
De enkele jaren geleden ingezette strategie om het marktaandeel
te vergroten en het studiesucces te bevorderen begint vruchten af
te werpen. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar
2013/2014 neemt naar verwachting toe ten opzichte van voorgaande jaren.
De ontwikkeling van de overige baten
De tweedegeldstroom is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksfinanciering. Financieel gezien is de tweedegeldstroom de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de toename van
beschikbare middelen, onder andere door de overheveling in
2009 van 100 miljoen van de eerstegeldstroom naar de tweedegeld-

Begroting 2013 en meerjarencijfers
Het financieel resultaat van de Universiteit Leiden zal na de uitstekende resultaten in 2011 en 2012 (met overschotten van ongeveer 20 miljoen) volgens de begroting 2013 dalen naar een positief resultaat van 2,6 miljoen in 2013. Dit is nog steeds een redelijke
marge, gelet op de aanwezige flexibiliteit die langs diverse lijnen
(tijdelijke financieringscomponenten, ratio aandeel vast/tijdelijk
personeel, reservering voor risico’s) structureel in de begroting is
verankerd. In de jaren na 2013 worden eveneens positieve exploitatieresultaten voorzien. Overigens lijken de realisatiecijfers tot en
met het eerste kwartaal 2013 te duiden op een positief resultaat dat
hoger ligt dan de hiervoor genoemde 2,6 miljoen.
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2011
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Begroting 2013 (enkelvoudig)
(x M€)
Baten
Rijksbijdragen

286,0

Collegegelden

38,9

Baten werk in opdracht van derden

79,8

Overige baten

28,8

Totaal baten

433,5

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten/deelnemingen
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Netto resultaat

Financiële bedrijfsvoering
Het financieel beleid, gericht op het bereiken en handhaven van
een gezonde financiële positie van de Universiteit Leiden, wordt
geflankeerd door een gezonde financiële bedrijfsvoering. Doelstellingen zijn enerzijds het beheersen van de kosten in relatie tot de
inkomsten en anderzijds het verder verhogen van de kwaliteit van
de (financiële) beheersingsprocessen, waarbij wordt voldaan aan
wet- en regelgeving. De belangrijkste ontwikkelingen in 2012 worden hierna geschetst.
Overhead
De in 2008 tot en met 2010 uitgevoerde operatie ‘Verlaging Kosten
Infrastructuur’ heeft er toe geleid dat de kosten van de ondersteunende activiteiten aanzienlijk zijn gereduceerd. Een in 2011 door
Berenschot uitgevoerde benchmark laat zien dat de kosten van de
generieke overhead in Leiden onder het gemiddelde van de Nederlandse universiteiten liggen. In het kader van de prestatieafspraken heeft de universiteit afgesproken de overheadkosten als percentage van de inkomsten de komende jaren op hetzelfde niveau

247,7
27,2
34,7
120,4
430.0

3,5
-0,9
2,6

(11,25 procent) te houden. Het over 2012 gerealiseerde percentage
is uitgekomen op 11,25 procent. De komende jaren blijft het College van Bestuur de ontwikkeling van de overhead continu volgen en zal het zo nodig maatregelen doorvoeren.
Automatisering afsluiting boekjaar
Begin 2012 is het voor de financiële administratie gebruikte SAP
New Ledger ingevoerd. Daarna kon worden gestart met de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor de periodieke
afsluiting van de financiële administratie (Runbook). Dit systeem
wordt in 2013 verder uitgerold binnen de gehele Universiteit
Leiden. Het aan de financiële administratie (SAP) gekoppelde
systeem voorziet in een stapsgewijs afsluitproces met vastlegging
en documentering van alle bijbehorende interne controlewerkzaamheden. In combinatie met de hierop volgende controle door
de afdeling Audit en Interne Controle (AIC), wordt zo een volledige audit-trail in het systeem vastgelegd. Het is de verwachting
dat het systeem leidt tot een verdere uniformering van het afsluitproces.

In 2012 is met name aandacht besteed aan het verbeteren van de
beheersing van:
■ De extern gefinancierde onderzoeksprojecten: begin 2012 is een
Richtlijn Projectbeheer vastgesteld, die door de faculteiten
wordt gebruikt om de projectcontrole te versterken. In de loop
van 2012 zijn onder meer verbeteringen gerealiseerd op het
gebied van de samenstelling van (financiële) projectdossiers en
de invulling van een periodieke vlootschouw waardoor financiële issues tijdig worden gesignaleerd.
■ Huisvestingsprojecten: in 2012 heeft het expertisecentrum Vastgoed een Handboek Administratieve Organisatie vastgesteld
waarin de opzet van de processen voor een goede beheersing
van de voortgang van de investeringsprojecten is vastgelegd.
■ Declaraties: naar aanleiding van de aanstaande invoering van
de Werkkostenregeling en de door OCW gevraagde aandacht
voor declaraties, is in 2012 de Richtlijn Vergoedingen geactualiseerd. In deze richtlijn zijn alle regels rond te declareren kosten
samengebracht. Daarnaast is een aanpassing van de Regeling
Dienstreizen voorbereid.
■ Belastingen: de Belastingdienst is in 2012 gestart met een oriënterend onderzoek bij de Universiteit Leiden om na te gaan of
de inrichting van de administratieve systemen voldoende borging biedt voor een juiste en volledige loon- en btw-aangifte.
Naar aanleiding van de positieve uitkomsten van dit onderzoek
gaan de Belastingdienst en de Universiteit Leiden in 2013 in overleg om te komen tot een Convenant Horizontaal Toezicht.
Een belangrijk onderdeel van de risicobeheersings- en controlesystemen vormt de (financiële) rechtmatigheid. Belangrijke weten regelgeving waaraan in dit kader voldaan moet worden zijn de
Europese aanbestedingregels, de Regeling beleggen en belenen en
de zogenoemde helderheidsnotities.

Europese aanbesteding
De inkoopfunctie bij het Universitair Facilitair Bedrijf is volledig
operationeel. Europese aanbestedingen vinden planmatig plaats.
In aanvulling op de in de Procedure inkoopactiviteiten opgenomen interne meldingen, is over 2012 een integrale toetsing van de
inkoopactiviteiten aan het Besluit aanbesteden overheden (BAO)
uitgevoerd. Daarbij zijn door zowel faculteiten en eenheden als
de centrale financiële- en inkoopfunctie inkopen groter dan vijftigduizend euro getoetst aan de BAO. Aan een geselecteerd aantal inkoopgebieden wordt in 2013 aandacht besteed.
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Beleggen en belenen
De beschikbare (publieke) liquide middelen worden aangehouden op de rekening courant bij de Rabobank en op spaarrekeningen bij de Rabobank en ABN AMRO, of ze worden uitgezet in (kortlopende) deposito’s bij de Rabobank. Daarmee wordt voldaan aan
de Regeling beleggen en belenen, aangezien deze voorschrijft dat
bij looptijden tot drie maanden de desbetreffende instelling moet
beschikken over een rating van minimaal A+. Daarnaast kan de
Universiteit Leiden beschikken over M€70 bij de BNG (met een
AAA-rating) via de rekeningcourantkredietfaciliteit.
De Leidse universiteit loopt vanwege de korte looptijden weinig
renterisico op de uitgezette middelen. Daarentegen loopt de universiteit een groter renterisico met de bij de BNG afgesloten renteswap. Door middel van deze in 2007 afgesloten renteswap ruilt
de universiteit de (korte) rente die betaald moet worden bij
gebruik van de rekeningcourantkredietfaciliteit voor een rente van
4,7 procent. Omdat de universiteit nu beschikt over voldoende
liquide middelen wordt geen gebruik gemaakt van de rekeningcourantkredietfaciliteit, is de swap niet effectief en dient deze te
worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Aangezien het verschil
tussen de rente die de universiteit betaalt aan de BNG en de eenmaands-euriborrente die de universiteit ontvangt, groter is geworden, is de marktwaarde van de swap in 2012 verder afgenomen.
Bij een verdere daling van de korte rente zal de waarde van de swap
verder afnemen. Overigens is in het afgesloten contract geen
sprake van een zogenoemde margin call; de universiteit behoeft
derhalve geen bedrag te storten bij de BNG vanwege de negatieve
marktwaarde.
Regelmatig wordt bekeken of het verantwoord is het rentederivaat, nu dit niet effectief is en voorlopig ook niet zal worden, af
te wikkelen. Aangezien noch in de in 2007 geldende, noch in de
huidige Regeling Beleggen en Belenen is aangegeven dat een open
positie niet is toegestaan, is de Universiteit Leiden van mening dat
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Risicobeheersings- en controlesystemen
De afdeling AIC toetst jaarlijks de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. Op basis van het jaarlijks door
het College van Bestuur vastgestelde auditplan voert deze afdeling audits uit op de opzet en werking van verschillende administratieve processen. De uitkomsten van deze audits worden besproken met het College, waarna zo nodig verbeteringen volgen. De
Management Letter van de externe accountant, waarin met name
wordt ingegaan op de opzet en werking van de (financiële) interne
risicobeheersings- en controlesystemen, wordt jaarlijks besproken
in de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en in de Raad van
Toezicht zelf. Het College van Bestuur monitort de opvolging van
de aanbevelingen.
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een eventuele afkoop van de renteswap alleen gebaseerd dient te
worden op een bedrijfseconomische afweging.
Notities Helderheid
Voorzover dat niet elders in de tekst van het jaarverslag aan de orde
komt, wordt hierna de vanuit de Notities Helderheid voorgeschreven toelichting gegeven.
Thema 1. Uitbesteding onderwijsprogramma’s
De universiteit besteedt geen onderwijsprogramma’s van in het
CROHO geregistreerde opleidingen uit aan private organisaties.
Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Bij de Jaarrekening 2008 is in verband met de invoering van de
RJ660 een scheiding aangebracht tussen het publieke en het private vermogen. Vanwege de in de RJ660 vastgelegde definitie is vooralsnog alleen het vermogen van de Beheerstichting aangemerkt
als privaat vermogen, aangezien dit ondubbelzinnig afkomstig is
uit private middelen.
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Het beheer van de private middelen van de Beheerstichting is
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Belegd wordt met
een neutraal risicoprofiel: een mix van aandelen (circa 30 procent) en obligaties (circa 70 procent). Het belegd vermogen van
de Beheerstichting bedraagt ultimo 2012 15,7 miljoen (2011: 14,8
miljoen).
De Universiteit Leiden besteedt geen middelen uit de rijksbijdrage
aan private activiteiten, behoudens aan als publiek-privaat te kenmerken activiteiten, in het kader van de valorisatietaak van de universiteit. Een belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats bij
verbonden partijen, in het bijzonder via Liberatis Ergo Holding
BV en haar deelnemingen. Op deze manier worden activiteiten
die zich richten op de commerciële markt verbijzonderd, teneinde
de transparantie van de geldstromen te bevorderen. Een andere
verbonden partij, de Stichting Biopartner, heeft op het Bio Science
Park de afgelopen jaren twee gebouwen gerealiseerd waarin wetenschappers met de spin-off van hun onderzoek een start kunnen
maken met een bedrijf. Vanwege de valorisatietaak van de universteiten, waarvoor de rijksoverheid de laatste jaren steeds grotere inspanning van de kennisinstellingen vraagt, heeft het College van Bestuur in 2012 twee leningen verstrekt ter financiering
van deze nieuwbouw. Begin 2013 is een lening verstrekt aan de Stichting CHDR (Centre for Human Drug Research) zodat de financiering van nieuwbouw voor het CHDR kon worden afgerond. Met

het nieuwe pand is CHDR in staat om haar diensten op het gebied
van klinisch onderzoek verder uit te bouwen. Met onder meer de
provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische zaken,
Landbouw & Innovatie en de andere LDE-universiteiten (TU
Delft en Erasmus Universiteit) is overleg gaande om te komen tot
een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) waarin de
Universiteit Leiden voornemens is te participeren voor 0,5 miljoen. Deze ROM heeft als doel te investeren in bedrijven die op
basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek commerciële activiteiten gaan ontwikkelen.
Thema 2. Niet gesubsidieerde of bekostigde activiteiten
De universiteit voert diverse activiteiten uit waarvoor geen bekostiging of subsidie van de overheid wordt verkregen, zoals contractonderwijs of onderzoek in opdracht. Het gaat hier om activiteiten die een relatie hebben met de kerntaken van de universiteit.
Voor deze activiteiten wordt de integrale kostprijs in rekening
gebracht. De universiteit heeft de door het ministerie van OCW
uitgebrachte ‘Handreiking onderwijskundige publiek-private
arrangementen’ vertaald in een interne instructie (‘Richtlijn
Publiek/privaat’) die de eenheden hanteren bij het vormgeven van
publiek-private activiteiten.
Thema 8. Bekostiging van maatwerktrajecten
Er worden geen maatwerktrajecten aangeboden.
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6. Jaarrekening
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Geconsolideerde Jaarrekening
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Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)
(x M€)
1

31-12-2012

31-12-2011

Activa
Vaste activa

1.1
1.2

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

240,7

234,4

8,6

Totaal vaste activa

7,1
249,3

241,5

Vlottende activa
1.3

Voorraden

0,9

0,9

1.4

Vorderingen

70,2

69,9

1.5

Effecten

15,7

14,8

1.6

Liquide middelen

86,7
235,9

172,3

Totaal

485,2

413,8

2

Passiva

2.1

Groepsvermogen

2.1.1

Eigen vermogen

2.1.2

Minderheidsbelang derden

162,8

140,0

0,3

0,3

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

64,1

56,9

2.4

Kortlopende schulden

222,0

179,0

Totaal

485,2

413,8

163,1

140,3

36,0

37,6
ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

149,1

Totaal vlottende activa
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Geconsolideerde staat van baten en lasten
(x M€)

2012

2011

Baten
3.1

Rijksbijdragen

3.2

Collegegelden

3.3

Baten werk in opdracht van derden

3.4

Overige baten

286,0

283,3

39,0

36,4

155,9

171,2

33,0

Totaal baten

23,8
513,9

514,7

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

34,7

41,1

4.3

Huisvestingslasten

39,6

36,7

4.4

Overige lasten

94,4

Totaal lasten

Saldo Baten en Lasten

312,5

98,2
488,2

488,5

25,7

26,2

5

Financiële baten en lasten

-2,2

-7,0

6

Deelnemingen

-0,2

0,4

Resultaat

23,3

19,6

Aandeel derden in resultaat (LUMC)

-0,5

0,1

Nettoresultaat

22,8

19,7

7

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

319,5
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(x M€)

2012

2011

22,8

19,7

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

29,7

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC)

-1,6

37,5
5,0
28,1

42,5

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden

0,0

-0,2

-0,3

6,6

Effecten

-0,9

1,4

Kortlopende schulden

42,9

6,8

Vorderingen

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

41,7

14,6

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

92,6

76,8

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Desinvesteringen materiële vaste activa
(Des)investeringen in deelnemingen
Mutaties leningen

-44,5

-35,6

8,6

8,3

0,2

-0,2

-1,7

-0,1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-37,4

-27,6

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden

7,7

5,3

Aflossing langlopende schulden

-0,5

-0,4

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

7,2

4,9

Mutatie liquide middelen

62,4

54,1

Beginstand liquide middelen

86,7

32,6

Mutatie
Eindstand liquide middelen

62,4

54,1

149,1

86,7
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Investeringen materiële vaste activa
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Toelichting op de geconsolideerde Jaarrekening
Grondslagen
De Universiteit Leiden bezit rechtspersoonlijkheid op grond van
de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’
(WHW), artikel 1.8 b. In de WHW is aangegeven dat de universiteit jaarlijks een jaarverslag dient op te stellen, waarvoor de
Minister van OCW richtlijnen kan geven.
Deze richtlijnen zijn opgenomen in de ‘Regeling jaarverslaggeving
onderwijs’. In deze regeling is vastgelegd dat de jaarverslaggeving
ingericht dient te worden overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de in de regeling aangegeven afwijkende
bepalingen. In het bijzonder wordt verwezen naar de richtlijnen
400, 640 en 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
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RJ 660 is specifiek bedoeld voor onderwijsinstellingen. In RJ 660
zijn presentatievoorschriften opgenomen voor onder meer de
indeling van de balans, de staat van baten en lasten en het Jaarverslag.
Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde Jaarrekening omvat de financiële gegevens van
de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin
de universiteit een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op deze gronden zijn, naast de universiteit zelf, de volgende
rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde Jaarrekening:
■ Libertatis Ergo Holding (LEH) BV (en de daaraan verbonden
deelnemingen);
■ Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden; hiertoe behoren
25 stichtingen.
In de geconsolideerde Jaarrekening zijn de onderlinge schulden,
vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep
gerealiseerde resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

1

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is1, blijft achterwege. In het in
de Jaarrekening opgenomen overzicht ‘Verbonden Partijen’ is
zichtbaar welke rechtspersonen het betreft.
De activiteiten van de faculteit Geneeskunde zijn ondergebracht
in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC
ontvangt voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de faculteit een jaarlijkse bijdrage van het College van Bestuur. In de
geconsolideerde Jaarrekening zijn conform RJ 660.603 de baten
en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het
LUMC verwerkt. Hierbij zijn baten en lasten van het LUMC aan
onderzoek toegerekend op basis van het aandeel van de universitaire subsidie en van derden ontvangen subsidies (tweede- en derdegeldstroom) in de totale baten. Verder moet worden vermeld
dat de afschrijvingslasten van het LUMC niet zijn opgenomen in
de cijfermatige toelichting op het verloop van de materiële vaste
activa omdat het LUMC niet in de geconsolideerde balans is
opgenomen.
In de overeenkomst tussen LUMC en de universiteit is afgesproken dat een verschil tussen de baten en de lasten voor rekening
komt van het LUMC. Dit verschil wordt verantwoord als ‘Resultaat derden’ en heeft derhalve geen invloed op het nettoresultaat,
dat gepresenteerd wordt in de geconsolideerde Jaarrekening.
Begrotingscijfers worden alleen in de enkelvoudige staat van baten
en lasten opgenomen ter vergelijking.
Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Afgeleide in contracten besloten derivaten
Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de universiteit niet afgescheiden van het basiscontract en apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd.

Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van deze organisaties minder dan 5 procent van het geconsolideerde balanstotaal. Ze zijn wel opgenomen
in het overzicht ‘Verbonden partijen’.

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de Jaarrekening van
de universiteit vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel
financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve
van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële
waarde op basis van de volgende methoden bepaald. Indien van
toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor
de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze
toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende
verplichting van toepassing is.

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Handels- en overige vorderingen
De reële waarde van handels- en overige vorderingen is gelijk aan
de contante waarde van de toekomstige kasstromen.

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

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt
berekend op basis van de contante waarde van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet voor vergelijkbare leningen ultimo 2011.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan
gepaard gaat met uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
De Jaarrekening is opgesteld in euro’s; de bedragen in de Jaarrekening luiden in miljoenen euro’s (M€), tenzij anders vermeld.
De opstelling van de Jaarrekening vereist van het management oordelen, schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend

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

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere
marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs-hedge
model wordt toegepast.
Indien kostprijs-hedge accounting wordt toegepast en het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke
risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal
plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats.
Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de staat van baten en lasten, wordt de met het afgeleide
instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de staat van baten en lasten verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht of
indien de universiteit niet langer kiest voor hedge accounting
wordt hedge accounting beëindigd. De cumulatieve winst of het
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de staat van
baten en lasten was verwerkt, wordt als overlopende post in de
balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden,
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt
naar de staat van baten en lasten.
De universiteit documenteert de hedge-relaties en toetst periodiek
de effectiviteit van de hedge-relaties door vast te stellen dat geen
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Derivaten
De reële waarde van renteruilcontracten is gebaseerd op de verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen actuele rentes waarin
een opslag is opgenomen voor de relevante risico’s.
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sprake is van overhedges. Indien sprake is van een overhedge
wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van kostprijs
of lagere marktwaarde direct in de staat van baten en lasten verwerkt.
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende
functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende
monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in
de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende
wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s
die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s
omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum.
De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in
de staat van baten en lasten verantwoord.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd
in de Jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
■ een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het
actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en
■ het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of
beide posten simultaan af te wikkelen.
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Grondslagen waardering activa en passiva
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste
bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. Een uitzondering hierop vormen de
bijzondere collecties, die niet worden gewaardeerd in de balans.
Voorbereidingskosten worden, conform RJ212.303, geactiveerd
voor zover sprake is van kosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het actief (bijvoorbeeld: tekeningen, vergunningen) tot
aan de ingebruikneming. Kosten die worden gemaakt ten behoeve
van de besluitvorming over de realisatie van het actief, komen niet
voor activering in aanmerking (bijvoorbeeld: studies en verkenningen).
Investeringssubsidies worden gesaldeerd met de investeringen in
het betreffende actief. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de sub-

sidie (deels) wordt teruggevorderd gedurende de levensduur van
het actief, dan wordt deze latente verplichting onder de niet uit
de balans blijkende verplichtingen verantwoord.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, waarbij geen rekening gehouden wordt met een
restwaarde. Afschrijvingen vinden plaats vanaf de maand volgend
op ingebruikneming. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva
in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven.
Wetenschappelijke apparatuur wordt afgeschreven in vijf jaar.
Extern gefinancierde apparatuur wordt na ingebruikname direct
voor honderd procent afgeschreven.
Computerapparatuur en software worden geactiveerd voor zover
sprake is van aanschaffingen boven de €2.500. De afschrijvingsduur bedraagt vier jaar. Concernbrede informatiesystemen (onder
meer het financiële en het studenteninformatiesysteem) worden
afgeschreven in tien jaar.
Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven voor gebiedsontwikkeling geactiveerd onder de post ‘Grondexploitatie’. Het
betreft hier ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de uitgifte van
gronden in erfpacht of de verkoop van de betreffende gronden.
Indien sprake is van uitgifte van de gronden in erfpacht, worden
de geactiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven over dezelfde
termijn als de duur van de erfpachtovereenkomst. De geactiveerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe kosten van de
ontwikkeling en de toeslagen voor indirecte ontwikkelingskosten.
Aan vastgoedprojecten in uitvoering wordt bouwrente toegerekend. Aan de projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie wordt geen rente toegerekend; deze projecten worden
geacht gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de grondexploitatie zelf. Voor de waardering van de gebouwen wordt de
componentenmethode toegepast.
Bij uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht worden de toekomstige erfpachttermijnen in één keer als bate verantwoord, en
worden de geactiveerde ontwikkelingskosten ten laste van het
resultaat gebracht. Conform richtlijn 212.506a van de Raad voor
de Jaarverslaggeving vindt geen saldering van baten en lasten
plaats.

Soort Actief

Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen
■

Algemeen

0%

■

Uitgaven aanleg sportterreinen

10%

■

Overige terreinvoorzieningen

3,33%

Gebouwen2
■

Casco

1,67%

■

Afbouw

3,33%

■

Inbouwpakket

6,67%

■

Technische installaties

6,67%

Grondexploitatie

Naar rato van de duur van de nieteeuwigdurende erfpachtovereenkomst.

Investeringen in huurpanden

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

Groot onderhoud

Uitgaven > k€140 worden geactiveerd,
tenzij geen sprake is van levensduurverlenging.
Uitgaven < k€140 worden niet geactiveerd, tenzij sprake is van levensduurverlenging.

Inventaris en apparatuur

Activering vindt plaats vanaf k€2,5.

Inventaris

10%

Wetenschappelijke apparatuur

20%, extern gefinancierd 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%
Computer hardware

25%

Software

25%

Concerninformatiesystemen

10%

Boeken en collecties

Aanschaffingen van boeken en collecties
worden rechtstreeks ten laste van de
exploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettover2

mogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de universiteit gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden
op nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant staat voor de
schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening
gevormd. Deze wordt primair ten laste van de vorderingen op deze
deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming.
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam
lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder
aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij worden vastgesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.
Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De universiteit beoordeelt op elke balansdatum of een financieel
actief of een groep van financiële activa bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die
tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij
aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de staat van baten en
lasten verwerkt.
Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen
de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen als de afname van de waardevermindering verband houdt met
een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag
dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde

Voor gebouwen in eigendom van het LUMC wordt de door het LUMC gehanteerde methode gevolgd.
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Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingspercentages:
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kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn
geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de staat van baten en lasten te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met
gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.
Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten,
zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct
kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met
de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
Vorderingen
Handelsdebiteuren, finance lease-vorderingen met een looptijd korter dan een jaar, overige vorderingen en vorderingen op minderheidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voorziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting onder
financiële instrumenten.
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Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie van
OCW toegepaste korting op de rijksbijdrage. Deze zogenaamde
kaskorting betreft het deel van de rijksbijdrage dat eerst in het volgende kalenderjaar zal worden uitbetaald. Verder heeft het ministerie van OCW in 2009 en 2010 compensatie verleend voor de
invoering van de bachelormasterstructuur in de periode 2003-2008.
Deze compensatie wordt in de periode 2011-2021 uitbetaald via de
rijksbijdrage.
Werk in opdracht van derden
Het saldo van ‘Projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden’ leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo
wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op dergelijke projecten wordt gepresenteerd onder de voorziening ‘Verlieslatende contracten’.
Effecten
De effecten worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn,
gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen
Hieronder vallen kasgelden, direct opeisbare deposito’s bij de
bank, banktegoeden, ontvangen cheques en wissels die ter vrije
besteding zijn.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan
van het College van Bestuur of de faculteitsbesturen. Als een
beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Als de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt
als bestemmingsfonds. Binnen de bestemmingsreserves en het
bestemmingsfonds wordt onderscheid aangebracht tussen publieke
en private middelen.
Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, zo veel mogelijk
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de universiteit.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen als sprake is van:
■ een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een
gevolg is van een gebeurtenis in het verleden en
■ waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden
gemaakt en
■ het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting uitstroom van middelen nodig is.
De voorzieningen voor reorganisaties houden verband met de
geschatte kosten van de uitstroom van het personeel bij de betreffende onderdelen.
Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen
tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante
waarde wordt ervan uitgegaan dat het renteniveau per 31 december van het boekjaar, waarmee de berekening van de contante
waarde is gedaan, gelijk is aan de te verwachten indexering van
de personeelslasten de komende jaren.

De universiteit is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en
Oegstgeest en ontwikkelt verscheidene percelen ten behoeve van
verkoop of uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen worden bij uitgifte in één keer geïnd en verantwoord onder
de langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de looptijd evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval van uitgifte in eeuwigdurende of jaarlijkse erfpacht wordt de
afkoopsom in één keer ten gunste van het resultaat geboekt en niet
onder de schulden verantwoord.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten
hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden
worden niet gesaldeerd met activa. Zie verder de toelichting onder
‘Financiële instrumenten’.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake
van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het
nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten
gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de
besteding.
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo
wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op dergelijke projecten wordt gepresenteerd onder de voorziening ‘Verlieslatende contracten’.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum al betaalde premies
de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds
en de werknemers, als waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling
van die verplichtingen uitstroom van middelen zal plaatsvinden
en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en
andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting
van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
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Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de universiteit de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar de universiteit zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De Universiteit Leiden heeft een pensioenregeling die is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (hierna te noemen ABP) en die te karakteriseren is als zogeheten toegezegd-pensioenregeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de
lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband. Aangezien het ABP een
bedrijfstakpensioenfonds is dat niet in staat is de voor een toegezegd-pensioenregeling benodigde gegevens aan te leveren, wordt
de regeling behandeld als toegezegde-bijdrageregeling. Hierbij
worden de door de werkgever verschuldigde pensioenpremies
over het boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verantwoord.
De per balansdatum nog niet betaalde bijdragen worden als verplichtingen opgenomen.
Niet uit de balans blijkende vorderingen
Deze bestaan uit operationele leasevorderingen uit hoofde van
contracten voor verhuurde apparaten aan derden, veelal met een
looptijd van langer dan één jaar.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Deze bestaan uit voorwaardelijke verplichtingen die voortvloeien
uit contracten veelal met een looptijd langer dan één jaar zoals
leasecontracten, huurcontracten, aangegane investeringsverplichtingen, terug te betalen ontwikkelingskredieten en financiële
instrumenten. Daarnaast heeft de universiteit ook voorwaardelijke
rechten die voortvloeien uit contracten zoals huurcontracten,
detachering van personeel en intellectuele rechten.
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Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het
lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.
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Grondslagen baten en lasten
Algemeen
Voor de vaststelling van het resultaat wordt het baten- en lastenstelsel gehanteerd. De baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben.
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
De rijksbijdrage uit hoofde van de basisbekostiging wordt in het
jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als
baten in de staat van baten en lasten. Voor zover middelen die als
onderdeel van de basisbekostiging zijn toegekend met een specifieke doelstelling niet worden besteed, worden deze verwerkt als
bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen.
Overige subsidies en overheidsbijdragen worden behandeld als
weergegeven onder ‘Baten werk in opdracht van derden’.
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Collegegelden
De collegegelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het collegejaar zijn
gespreid.
Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek waaronder door NWO gefinancierd
onderzoek en overige) worden in de staat van baten en lasten als
baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker
is dat deze kosten declarabel zijn.
Resultaten, inclusief eventueel medegefinancierde delen uit de eerste geldstroom, worden ten gunste of ten laste van de exploitatierekening gebracht in de periode van gereedkomen van (een afgerond deel van) een project. Onder de werken voor derden worden
tevens de opbrengsten van niet wettelijke onderwijsactiviteiten
opgenomen.
Vooruit ontvangen financiering van tweede- en derdegeldstroomprojecten wordt als overlopende passiva onder de kortlopende
schulden op de balans gepresenteerd. Voorgefinancierde lasten worden als overlopende activa onder de vorderingen op de balans opgenomen. Overeengekomen toekomstige inspanningen ten behoeve
van onderzoeksprojecten worden aan de betreffende jaren toegerekend. Eventuele negatieve resultaatverwachtingen van lopende
onderzoeksprojecten worden in de exploitatie verwerkt op het
moment waarop deze verliezen inzichtelijk worden.

Gelden die worden ontvangen ten behoeve van door derden uit
te voeren werkzaamheden worden niet als bate verantwoord,
maar als schuld aan derden op de balans opgevoerd. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake bij projecten waarvoor de Universiteit Leiden
penvoerder is. De bedoelde bijdragen worden wel als bate verantwoord wanneer sprake is van economisch voordeel en risico voor
de Universiteit Leiden.
Overige baten
De post ‘Overige baten’ omvat de opbrengst van de verkoop van
goederen en de levering van diensten aan derden, exclusief de over
de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.
Vreemde valuta
Transacties luidende in vreemde valuta worden verwerkt tegen de
wisselkoers geldende op het moment van de transacties.
Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de Jaarrekening bekend zijn geworden en wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Het grondstoffenverbruik en de overige elementen van de bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten. De
afschrijvingen op duurzame bedrijfsmiddelen bedragen een vast
percentage van de verkrijgingswaarde van het betreffende bedrijfsmiddel. De afschrijvingen op verhuurde apparaten bedragen een
vast percentage van de vervaardigingsprijs vermeerderd met de
kosten om de apparaten te laten functioneren bij de gebruiker.
Huuruitgaven voor duurzame bedrijfsmiddelen, waarbij de vooren nadelen verbonden aan het eigendom van de duurzame bedrijfsmiddelen nagenoeg geheel voor rekening van de verhuurder
komen, worden lineair over de leaseperiode in de kosten verantwoord.
Financieringskosten
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opgenomen die
samenhangen met het aantrekken van vreemd vermogen. Het effect
van de rente-instrumenten wordt hierna mede verantwoord.
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden
naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossings-

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar
euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekenkoersen voor de betreffende periodes.
Presentatiewijziging in Jaarrekening 2012
In de Jaarrekening 2012 is de presentatie van de volgende posten
gewijzigd:
1. In de post ‘Voorzieningen wegens oninbaarheid’ is in 2012 een
omissie geconstateerd die heeft geleid tot overheveling van een
bedrag van M€ 0,8 naar de post ‘Vooruitbetaalde kosten’. Het
betreft een resultaatneutrale omissie, waarop de vergelijkende
cijfers 2011 zijn aangepast.
2. In 2012 heeft de Universiteit Leiden een nieuwe indeling van
het grootboek in gebruik genomen. Daartoe is de bestaande
grootboekindeling getoetst op uniformiteit en eenvoud. Dit heeft
geleid tot de volgende presentatiewijzigingen:
a. De leningen aan Stichting Biopartner worden gepresenteerd
onder ‘Leningen aan verbonden partijen’, waar deze voorheen werden gepresenteerd onder de ‘Overige leningen’. De
vergelijkende cijfers 2011 zijn hierop aangepast, wat heeft
geleid tot een verhoging van de post ‘Leningen aan verbonden partijen’ met M€ 0,4 onder gelijktijdige verlaging van
de post ‘Overige leningen’ met eenzelfde bedrag.
b. Debiteuren waarvan de betaling onderweg is, worden gepresenteerd onder ‘Debiteuren’ waar deze voorheen werden
gepresenteerd onder ‘Overige vorderingen’. De vergelijkende cijfers 2011 zijn hierop aangepast, wat heeft geleid tot
een verhoging van de post ‘Debiteuren’ met M€ 0,7 en een
overeenkomstige verlaging van de post ‘Overige vorderingen’.
c. De Universiteit Leiden verhuurt kamers aan buitenlandse
studenten. De vorderingen op deze studenten worden gepresenteerd onder de ‘Vorderingen op studenten/deelnemers/
cursisten’ waar deze voorheen werden gepresenteerd onder
de ‘Debiteuren’. De vergelijkende cijfers 2011 zijn hierop
aangepast, wat heeft geleid tot een verhoging van de post
‘Vorderingen op studenten/deelnemers/cursisten’ met

M€ 0,2 onder gelijktijdige verlaging van de post ‘Debiteuren’ met eenzelfde bedrag.
d. De Universiteit Leiden ontvangt bijdragen van verbonden
partijen. In 2011 werden deze verantwoord onder de batensoorten ‘Nationale overheden‘ en ‘Overige non-profit organisaties’. Met ingang van 2012 worden deze baten verantwoord
onder de batensoort ‘Bedrijven’. De vergelijkende cijfers
2011 zijn hierop aangepast, wat heeft geleid tot een verlaging
van de posten ‘Nationale overheden’ en ‘Overige non-profit organisaties’ met respectievelijk M€ 1,1 en M€ 1,2, en een
verhoging van de post ‘Bedrijven’ met M€ 2,3.
e. De post ‘Overige’ onder de categorie ‘Overige baten’ is
komen te vervallen.. De vergelijkende cijfers 2011 zijn hierop
aangepast, wat heeft geleid tot een verhoging van de baten
‘Overige non-profit organisaties’, ‘Bedrijven’ en ‘Verhuur
onroerende zaken’ met respectievelijk M€ 4,0, M€ 3,6 en
M€ 2,5 onder gelijktijdige verlaging van de post ‘Overige’
onder ‘Overige baten’ met M€ 10,2.
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premies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat, tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding, de effectieve rente in de staat van baten
en lasten wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van
de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten
laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
1.1 Materiële vaste activa
(x M€)

1.1.1
Gebouwen en
terreinen

1.1.2
Inventaris en
apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Grondexploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2012
Aanschafprijs t/m 2011

521,2

103,4

12,3

10,6

647,5

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

332,3

80,4

0,0

0,4

413,1

Boekwaarde

188,9

23,0

12,3

10,2

234,4

17,3

12,3

12,1

2,8

44,5

Mutaties in boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen

0,0

0,0

8,5

0,1

8,6

Afschrijvingen (excl. LUMC)

20,0

9,5

0,0

0,2

29,7

Saldo

-2,7

2,8

3,6

2,5

6,2

527,6

112,3

15,9

13,4

669,2

Stand per 31 december 2012
Aanschafprijs t/m 2012
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

341,4

86,4

0,0

0,7

428,5

Boekwaarde

186,2

25,9

15,9

12,7

240,7
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Voor de gehanteerde afschrijvingscriteria: zie de grondslagen.

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2012 is een bedrag van M€ 17,3 geïnvesteerd in gebouwen.
Hieronder vallen onder meer het kassencomplex van de Hortus
botanicus (M€1,2), het entreegebied en de parkeergarage van de
faculteit Sociale Wetenschappen (M€1,7) de verplaatsing van het
sportcomplex (M€4,3), fase 1 van de nieuwbouw Wiskunde en
Natuurwetenschappen (M€4,0) en de Schouwburgstraat in Den
Haag (M€4,4). Op deze investeringen zijn de ontvangen investeringssubsidies van M€1,3 reeds in mindering gebracht. Aan bouwrente is een bedrag van M€0,8 geactiveerd. De desinvesteringen
bedragen M€10,8, waarvan reeds M€10,7 was afgeschreven. Het
saldo van deze desinvestering is verantwoord onder de afschrijvingslasten. In verband met de te realiseren nieuwbouw voor de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft een inhaalafschrijving van M€4,5 plaatsgevonden.
De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€417 (2012, prijspeil 2011), de verzekerde waarde bedraagt M€1.200 (ultimo 2012).

Inventaris en apparatuur
In 2012 is voor M€12,3 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in specifieke wetenschappelijke apparatuur door de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In 2012 heeft de faculteit een NMR-spectrometer aangekocht en afgeschreven voor een bedrag van M€ 3,0.
Gecorrigeerd voor deze eenmalige afschrijving, bedraagt de
afschrijving in 2012 M€6,4 (2011 M€12,5). De desinvesteringen
bedragen M€3,8, waarvan M€3,6 reeds was afgeschreven. De netto
desinvestering van M€0,2 is verantwoord onder de afschrijvingslasten.
Grondexploitatie
De Universiteit Leiden ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van
percelen in erfpacht. In 2012 is daartoe M€2,8 geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten
zijn verantwoord onder de langlopende schulden en vallen even-

eens gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.

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

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere
collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden nog jaarlijks aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. De Universiteit
Leiden beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollec-
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1.2 Financiële vaste activa
(x M€)

Mutaties 2012
Stand 31-12-2011

Mutaties bij

Mutaties af

Resultaat

Stand 31-12-2012

-0,2

1,3

1.2.1

Deelnemingen

1,5

0,1

0,1

1.2.2

Leningen aan verbonden partijen

1,1

1,8

0,1

1.2.3

Overige leningen u/g

4,5

0,0

0,0

Totaal

7,1

1,9

0,2

2,8
4,5
-0,2

8,6

Mutaties af

Resultaat

Stand 31-12-2012

0,1

-0,2

1,1

0,0

0,2

-0,2

1,3

1.2.1

Deelnemingen

Stand 31-12-2011

Mutaties bij

BioGeneration Ventures BV

1,4

Biogeneration Capital Fund II CV

0,1

0,1

Totaal

1,5

0,1

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepresenteerde bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC
(opgenomen onder de overige leningen). In 2003 is bij de overdracht van de activa en passiva van de faculteit Geneeskunde aan
het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen de activa en
passiva na een periode van dertig jaar wordt betaald aan de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4 procent in
rekening gebracht. De afname van de post ‘Deelnemingen’ is het
gevolg van een door Bio Generation Ventures BV gerealiseerd verlies van M€0,2.

0,1

In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stichting Biopartner voor de financiering van een tweede incubatorgebouw voor in totaal M€1,8. Deze leningen, evenals de andere
leningen en deelnemingen, heeft de universiteit verstrekt in relatie tot het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten, en vallen derhalve niet onder de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.
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1.3 Voorraden
(x M€)
1.3.1

31-12-2012

31-12-2011

Gebruiksgoederen

0,9

0,9

Totaal

0,9

0,9

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratoriumen kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor computers

die bij de verschillende eenheden van de universiteit in het magazijn zijn opgenomen.

1.4 Vorderingen
(x M€)

31-12-2012

31-12-2011

Debiteuren

10,4

17,9

1.4.2

OCW

13,0

14,5

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

15,7

15,0

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.1

1.4.4.1 Personeel

0,5

0,6

1.4.4.2 Overige

9,9

0,4
10,4
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1.4.5

1,0

Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

20,6

21,4

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,1

0,2
20,7

21,6

0,0

0,1

70,2

69,9

Stand per 1-1

0,1

0,1

Onttrekking

0,1

0,0

1.4.7

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

1.4.7

Voorziening wegens oninbaarheid

Dotatie

Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€70,2 (2011: M€
69,9). De vordering op OCW betreft de compensatie voor het mislopen van bekostiging als gevolg van de invoering van de bachelormasterstructuur in de periode 2003-2008. Deze vordering is door
de jaarlijkse aflossing door OCW afgenomen naar M€13,0. De stijging van de post ‘Overige vorderingen’ wordt veroorzaakt door een
ultimo 2012 openstaande incasso van collegegelden van M€2,6

0,0

0,0

0,0

0,1

en een toename van de vordering op de Belastingdienst door de
bereikte overeenstemming over de verrekening van btw op indirecte kosten over de periode 2008-2012 tot een bedrag van M€5,2.
De daling van de post ‘Debiteuren’ wordt ondermeer veroorzaakt
door het ontvangen van een drietal vorderingen op subsidiegevers van M€8,8.
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1.5 Effecten
(x M€)

1.5.1
Obligaties

1.5.2
Aandelen

Totaal

10,0

4,8

14,8

Aankopen

4,0

1,3

5,2

Verkopen

3,8

1,4

5,2

Stand per 1 januari

Koersverschillen
Stand per 31 december

De effecten betreffen de middelen van de Beheerstichting, door
een vermogensbeheerder belegd in obligaties en aandelen. De

0,2

0,6

0,8

10,4

5,3

15,7

portefeuille is door de behaalde beleggingsresultaten gestegen
naar M€15,7.

1.6 Liquide middelen
31-12-2012

31-12-2011

0,1

0,1

Tegoeden op bank- en girorekeningen

82,0

37,0

Deposito’s

67,0

49,6

149,1

86,7

1.6.1

Kasmiddelen

1.6.2
1.6.3

Totaal

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo
2012 M€149,1. Deze zijn niet geheel ter vrije beschikking van de
universiteit: een bedrag van M€ 20,6 heeft betrekking op een
voorschot van Innovative Medicines Initiative (IMI) van de EU
voor een consortium waarvan de Universiteit Leiden de managing
entity is.
De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten kredietfaciliteit van M€100. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in
de vorm van een langlopende lening van M€ 30 opgenomen.

Ultimo 2012 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit
bij de BNG M€70.
De toename van het saldo ten opzichte van 2011 laat zich onder
meer verklaren door het positieve resultaat over 2012 (M€22,8),
een toename van vooruit ontvangen termijnen voor lopende subsidieprojecten (M€12,0), ontvangsten vanwege de overname in
2012 van het penvoerderschap van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (M€12,5) en uitgifte van gronden
in erfpacht (M€5,7).
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(x M€)
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2.1 Groepsvermogen
(x M€)
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

2.1.3

Stand 31-12-2011

Resultaat

Overige mutaties

Stand 31-12-2012

119,5

22,2

-0,9

140,8

■

Vernieuwingsfonds

1,2

-0,2

■

Profileringsgebieden

3,7

-0,1

15,6

0,9

Minderheidsbelang derden
Totaal

Het groepsvermogen neemt door het positieve resultaat van M€
22,8 toe tot een bedrag van M€163,1.

4,5

Het groepsvermogen is opgebouwd uit:
De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en de faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in 2012 door het
positieve resultaat en de bestemming daarvan toegenomen met
M€ 22,2. Daarnaast is M€ 0,9 onttrokken aan de algemene
reserve voor toezeggingen op het gebied van de profileringsgebieden.
■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Vernieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen worden in
volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet. Per saldo
wordt aan deze reserve M€0,2 onttrokken.
■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het voor profileringsgebieden ter beschikking gestelde budget, die nog niet
besteed zijn. Deze middelen worden in volgende jaren door de
betreffende eenheden ingezet. Aan deze reserve wordt M€0,8
toegevoegd, zijnde het saldo van bestede middelen op eerdere
toezeggingen (M€-0,1) en toezeggingen in voorgaande jaren
(M€0,9).

16,5

0,3
140,3

■

■
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0,9

Bestemmingsfonds privaat
Beheerstichting

2.2

1,0

■

0,3
22,8

0,0

163,1

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€0,9 toegevoegd door het positieve resultaat van de Beheerstichting, waardoor het bestemmingsfonds
ultimo 2012 een bedrag van M€16,5 omvat.
Een minderheidsbelang derden waarin een aan derden verkocht belang van 33% in een deelneming van LEH BV wordt
weergegeven (M€0,3).

2.2 Voorzieningen
[ 83 ]
(x M€)

Verdeling saldi

Stand
31-12-2011

Dotaties

Onttrekking

Vrijval

Stand
31-12-2012

< 1 jaar

> 1 jaar

8,7

6,9

2,6

1,1

11,9

2,4

9,5

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen
2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,7

0,0

0,1

0,2

0,4

0,1

0,3

2.2.1.3 Jubileumgratificaties

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS

0,9

0,0

0,3

0,4

0,2

0,1

0,1

2.2.1.5 Reorganisatie FWN

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

2.2.1.6 Reorganisatie IBL

2,6

0,0

0,3

0,4

1,9

0,3

1,6

2.2.1.7 Reorganisatie CML

0,5

0,0

0,2

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.8 Reorganisatie FGW

2,8

0,0

0,2

0,1

2,5

0,2

2,3

2.2.1.9 Reorganisatie FdK

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.10 Reorganisatie UB

0,4

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL

0,4

0,0

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.12 Personele knelpunten UFB

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.13 Reorganisatie UBL

1,4

0,0

0,2

0,2

1,0

0,2

0,8

2.2.1.14 Reorganisatie SCM/ISSC

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

2.2.1.15 Reorganisatie LAK-theater

1,5

0,0

0,0

0,9

0,6

0,2

0,4

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR

1,4

0,0

0,4

0,4

0,6

0,3

0,3

2.2.1.17 Opheffing inst. Levant

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

22,9

7,2

4,9

3,8

21,4

4,3

17,1

2.2.2.1 Verlieslatende contracten

0,7

0,1

0,0

0,7

0,1

0,0

0,1

2.2.2.2 Asbestverwijdering

7,9

5,8

2,1

0,0

11,6

2,0

9,6

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden

2,9

0,0

0,0

0,1

2,8

0,0

2,8

Totaal
2.2.2

Overige voorzieningen

2.2.2.4 Btw

2,4

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

2.2.2.5 Garantiestelling DUWO

0,8

0,0

0,0

0,7

0,1

0,1

0,0

Totaal

14,7

5,9

2,1

3,9

14,6

2,1

12,5

Totaal

37,6

13,1

7,0

7,7

36,0

6,4

29,6

De voorzieningen zijn met M€1,6 afgenomen naar een bedrag van
M€36,0. In 2012 zijn nieuwe voorzieningen getroffen voor de kosten
van de opheffing van de instituten in de Levant (M€0,2). Daar-

naast is aan de asbestvoorziening M€5,8 gedoteerd. De voorziening voor nog te betalen btw is vrijgevallen. Hierna worden de voorzieningen afzonderlijk toegelicht.
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2.2.1

Mutaties 2012
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Personele voorzieningen
Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtingen voor de in de komende jaren door de Universiteit Leiden te
betalen wachtgelden. Met verwijzing naar artikel 72a van de WW
zijn overheidswerkgevers wettelijk verantwoordelijk voor re-integratie van werkloze ex-medewerkers. Het beleid van de Universiteit Leiden bevat begeleiding van de medewerkers indien beëindiging van de aanstelling aan de orde komt. Deze begeleiding betreft
voorlichting over de rechten en plichten tijdens een (boven)wettelijke werkloosheidsuitkering, loopbaanadvies en het aanbieden
van mogelijke outplacement-trajecten met als doel het uitgangspunt werk-naar-werk te optimaliseren. Van de door de uitvoeringsinstellingen berekende maximale verplichting bij het totale bestand
aan bestaande deelnemers aan de wachtgeldregeling, is op basis
van de jaarlijkse vrijval geschat welk percentage daadwerkelijk zal
worden uitbetaald. In 2012 heeft een vrijval plaatsgevonden van
M€1,1 op ultimo 2011 geraamde verplichtingen. Voor de toekomstige uitkering van nieuwe instroom in het wachtgeld is een dotatie van M€6,9 gepleegd. Per saldo is de voorziening met M€3,2
toegenomen, vooral als gevolg van nieuwe instroom bij de faculteit Geesteswetenschappen.
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Voorziening Pemba (eigenrisicodragerschap WAO)
De Universiteit Leiden is eigenrisicodrager gedurende de eerste vier
jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In 2012 heeft een
vrijval van M€0,2 plaatsgevonden als gevolg van een netto uitstroom uit de voorziening. De uitkeringen bedroegen in deze
periode M€0,1.
Jubileumgratificaties
De voorziening omvat de contante waarde van de toekomstige jubileumgratificaties van het personeelsbestand per ultimo 2012.
Afkoopsommen Regeling geleidelijke uitstroom senioren (RGUS)
Van de medewerkers die gebruik maken van de seniorenregeling
RGUS (waar tot eind 2004 een beroep op kon worden gedaan) is
vastgesteld wat de kosten van de afkoopsom en de vijfprocentsaanvulling zullen zijn bij gebruikmaking van de FPU. RGUSdeelnemers hebben zich namelijk verplicht van de FPU-gebruik
te maken, afhankelijk van het geboortejaar, met 61 jaren en twee
maanden of 62 jaren en drie maanden. In 2012 is M€0,3 aan de
voorziening onttrokken voor het afkopen van pensioenverplichtingen en het uitkeren van aanvullingen. Daarnaast heeft een vrijval van M€0,4 plaatsgevonden op latente verplichtingen.

Reorganisatie faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
De voorziening is getroffen in verband met in 2002 en 2003 doorgevoerde reorganisaties. De voorziening wordt ingezet voor de dekking van de kosten wegens afkoopsommen in verband met pensioenbreuk, kosten wegens de aanvulling FPU, en salarisbetalingen.
Reorganisatie Instituut Biologie Leiden
In 2008 heeft de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen besloten een reorganisatie door te voeren bij het Instituut Biologie
Leiden. De reorganisatie had als doel de kosten in overeenstemming te brengen met de door het instituut gegenereerde inkomsten uit de eerste-, tweede- en derdegeldstroom. Voor de beoogde
uitstroom van medewerkers is deze voorziening getroffen. In 2012
is een bedrag van M€0,3 aan de voorziening onttrokken en heeft
een vrijval van M€0,4 plaatsgevonden.
Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is ingebed als instituut in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De reorganisatie had als doel het instituut als een financieel gezond
onderdeel van de faculteit in te bedden. Voor de beoogde uitstroom
van medewerkers is deze voorziening getroffen. In 2012 is een bedrag
van M€0,2 aan de voorziening onttrokken.
Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Letteren
Reorganisatie van de faculteit was noodzakelijk vanwege de afname
van de beschikbare middelen, onder meer door de aanpassing in
de middelen die door het College van Bestuur ter beschikking werden gesteld. Door de afnemende studentenaantallen en een aanpassing van de ‘nullast’ was een herstructurering noodzakelijk.
In 2008 is de Faculteit der Letteren opgegaan in de nieuwe faculteit Geesteswetenschappen (FGW). In 2012 is een bedrag van M€
0,2 aan de voorziening onttrokken en heeft een vrijval van M€0,1
plaatsgevonden.
Reorganisatie Faculteit der Kunsten
De faculteit is in 2009 opgeheven en taken op het gebied der kunsten zijn ondergebracht in een instituut van de faculteit Geesteswetenschappen. Hierbij werd de inhoudelijke taakstelling van het
instituut beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reorganisatie was om de taken van de nieuwe organisatie in te vullen en
de financiering in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
taakstelling.

Uitstroombeleid Faculteit der Letteren
In 2004 is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Letteren, waarbij met gebruikmaking van de bestaande uitstroomregeling de formatie werd teruggebracht naar het gewenste niveau.
In 2012 is M€0,3 aan deze voorziening onttrokken.
Personele knelpunten Universitair Facilitair Bedrijf
Binnen het Universitair Facilitair Bedrijf is een oplossing gezocht
voor een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering. Een onderdeel
hiervan betreft het zoeken naar oplossingen voor ziekteverzuim
en productiviteit. Voor de kosten van het flankerend beleid is een
voorziening gevormd. In 2012 is een bedrag van M€0,1 aan deze
voorziening onttrokken.
Reorganisatie Universiteitsbibliotheken Leiden
In 2008 is besloten tot centralisatie van de bibliotheekfunctie van
de Universiteit Leiden. Dit leidde tot het ontstaan van de nieuwe
eenheid Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In vervolg
hierop is in 2010 bij de UBL een reorganisatie uitgevoerd. Aan de
voorziening is in 2012 M€0,2 onttrokken en is een bedrag van M€
0,2 vrijgevallen.
Reorganisatie Strategische Communicatie en Marketing en ICT
Shared Service Center.
In 2010 werd besloten tot een reorganisatie ten behoeve van de centralisatie van taken op het gebied van Communicatie & Marketing en tot de vorming van één gezamenlijke ICT-dienst. Hierbij
werd een aantal functies opgeheven of gewijzigd, waardoor de
betrokken medewerkers een beroep deden op wachtgeld. In 2012
is aan de voorziening M€0,1 ontrokken en heeft een vrijval van
M€0,1 plaatsgevonden.
Reorganisatie LAK-Theater
In 2011 werd besloten tot een reorganisatie van het LAK-theater,
samenhangend met het besluit een deel van de taken van het theater op te heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van deze medewerkers werd in 2011 een voorziening

getroffen van M€1,5. De reorganisatie is in 2012 afgerond, als gevolg
waarvan een bedrag van M€0,9 is vrijgevallen.
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Reorganisatie LACDR
In 2011 werd besloten tot een beperking van de taakstelling van
de afdeling Medische Farmacologie van het Leiden Amsterdam
Centre for Drug Research tot gebieden die behoren tot de Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede in relatie tot de negatieve
resultaten van het instituut in voorgaande jaren. Aan de voorziening is in 2012 M€0,4 onttrokken. Tevens is een bedrag van M€
0,4 vrijgevallen.
Opheffing instituten in de Levant
In 2012 heeft het Ministerie van OCW besloten tot stopzetting van
de subsidie aan de instituten in de Levant (Libanon, Syrië en Jordanië). In 2012 is een voorziening van M€0,2 getroffen voor de
wachtgeldlasten van de bij deze instituten werkzame personen.
Overige voorzieningen
Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking van verliezen op lopende
tweede- en derdegeldstroomprojecten waarvan duidelijk is dat
sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. Uit de voorziening is in
2012 een bedrag van M€0,7 vrijgevallen, ondermeer vanwege de
afronding van het project ‘Turks woordenboek’ (M€0,5).
Asbestverwijdering
In 2009 en 2012 zijn voorzieningen getroffen voor het verwijderen van asbest in het Pieter de la Courtgebouw en in gebouwen
die in de komende jaren gesloopt gaan worden. In 2012 is M€2,1
aan deze voorziening onttrokken ten behoeve van asbestverwijdering in het Pieter de la Courtgebouw. In 2012 is hieraan een bedrag
toegevoegd voor de kosten van asbestverwijdering van M€5,8.
Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financiele nadelen voor de Universiteit Leiden die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden.
Btw
In 2009 heeft de Belastinginspecteur aangegeven afspraken te
willen maken met de Universteit Leiden over de systematiek waarmee de btw op indirecte kosten deels (voor zover te relateren aan
met btw belaste prestaties) mag worden verrekend bij de btw-aan-
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Reorganisatie Universiteitsbibliotheek
In 2007 werd een reorganisatie uitgevoerd waarbij de Universiteitsbibliotheek werd omgevormd van een intern naar een extern
gerichte dienst die relevante diensten levert ter ondersteuning van
onderwijs en onderzoek. De organisatie van de Universiteitsbibliotheek diende optimaal geschikt gemaakt te worden om haar
faciliterende rol adequaat te kunnen vervullen.
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gifte. De afgelopen jaren is overleg gevoerd met de inspecteur over
de te hanteren systematiek. Voor de aangifte is uitgegaan van een
systematiek waarbij een deel van de btw op indirecte kosten wordt
verrekend; voorzichtigheidshalve is voor de periode 2008-2011
rekening gehouden met mogelijkheid dat de inspecteur zou vasthouden aan de systematiek die tot 2007 werd gehanteerd wat
heeft geleid tot een voorziening van M€2,4 eind 2011. Begin 2013
is met de inspecteur overeenstemming bereikt over een nieuwe
systematiek voor de verrekening van de btw op de indirecte kosten,
die ertoe leidt dat de voorziening kan vrijvallen.

Garantiestelling DUWO
De Universiteit Leiden heeft zich in 2005 garant gesteld voor het
tekort dat mogelijk zal ontstaan bij de exploitatie van de studentenwoningen aan het Rijnfront (gemeente Oegstgeest) door huisvestingsvereniging DUWO. Voor een rendabele exploitatie is een
looptijd van minimaal zeven jaar noodzakelijk. De gemeente
Oegstgeest heeft een vergunning afgegeven voor vijf jaar maar het
gebruik van het gebouw wordt op dit moment nog toegestaan. Deze
verlengde gebruiksduur vertaalt zich in een afname van het exploitatietekort, waardoor in 2012 een vrijval van M€0,7 op deze voorziening kon plaatsvinden.

2.3 Langlopende schulden
(x M€)

Stand
31-12-2011

Mutaties 2012
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Nieuw

Stand
31-12-2012

Aflossingen

30,0

Looptijd
> 1 jaar
EUR

Resterende
looptijd
> 5 jaar EUR

2.3.1

Bank Nederl. Gemeenten

30,0

2.3.2

Renteswap

5,2

2,0

7,2

2.3.3

Erfpachten

21,7

5,7

0,5

26,9

Totaal

56,9

7,7

0,5

64,1

0,6

63,5

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 langlopende externe
financiering aangetrokken. De BNG heeft een kredietfaciliteit
beschikbaar gesteld van M€100. Hiervan is in 2007 M€30 opgenomen als vastrentende lening met een termijn van 25 jaar. De
lening moet op 1 oktober 2032 geheel zijn terugbetaald. De bank
heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en
beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt
beneden de signaleringsgrens van 20 procent (enkelvoudig). In 2012
is de solvabiliteit gedaald van 33,9 procent naar 33,6 procent
(enkelvoudig van 33,1 procent naar 31,2 procent), wat met name
kan worden toegeschreven aan de stijging van de kortlopende schulden.
Voor een volgend deel van de kredietfaciliteit (M€25,5) is het renterisico afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit
instrument ruilt (swap) vanaf oktober 2009 t/m oktober 2029 de
variabele rente op het krediet tegen een door de Universiteit

Rentevoet

30,0

4,805%

0,3

6,9

4,647%

0,3

26,6

Leiden te betalen vast rentepercentage. Door uitstel van de nieuwbouw voor faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is het deelkrediet van M€25,5 niet opgenomen. Gegeven de omvang van de
huidige liquide middelen en onzekerheid in de toekomstige
omvang van de rijksbijdragen en de baten van derden, is het
opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. De waardering van de renteswap vindt daarom plaats tegen de marktwaarde
(M€7,2 negatief).
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en
het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het
algemeen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens (M€5,7 in 2012). Dit bedrag valt gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat
(M€0,5 in 2012).
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2.4 Kortlopende schulden
(x M€)
Crediteuren

2.4.2

Belastingen/premies sociale verzekeringen

31-12-2012

31-12-2011

22,7

24,9

2.4.2.1 Loonheffing

7,9

8,9

2.4.2.2 Omzetbelasting

0,4

0,3

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen

2,1

1,8

2.4.3

Schulden pensioenen

2.4.4

Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden
2.4.4.2 Vooruitontvangen termijnen

10,4

11,0

3,1

2,8

29,5

25,6

110,3

77,7

2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW

2,1

4,2

2.4.4.4 Vooruitontvangen investeringssubsidies

3,6

4,0

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen

18,2

19,2

2.4.4.6 Overige posten

22,1

9,6

Totaal

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 43,0. Het
merendeel van deze schulden heeft een looptijd korter dan één jaar;
circa M€1,0 van de vooruitvangen subsidies OCW is bestemd voor
activiteiten die dóórlopen in 2013 en 2014.
De post ‘Vooruitontvangen’ termijnen heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De stijging
(M€32,6) wordt voor een groot deel veroorzaakt door een voorschot van IMI (EU) voor het consortium EU2CLID waarvan de
Universiteit Leiden de managing entity is. De resterende stijging
van M€12,0 heeft betrekking op ontvangen voorschotten.

185,8

140,3

222,0

179,0

De stijging van de overige overlopende passiva van M€9,6 naar
M€22,1 heeft voornamelijk betrekking op de overname van het
penvoerderschap van NOVA. De liquide middelen van NOVA (M€
12,5) zijn onder deze post verantwoord.
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2.4.1
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Verantwoording ontvangen doelsubsidies OCW
Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is
(x M€)

Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

Subsidie tweede graden

BEK/BPR-2011/45986 M

Datum

Totaal

Bedrag van
de
toewijzing

Kosten
t/m
verslagjaar

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

0,409

0,409

J

0,409

0,409

Bedrag van
de
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Totale
kosten

Te verrekenen
ultimo verslagjaar
0,000

Subsidies aflopend per ultimo verslagjaar
Situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar
(x M€)
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Nationaal Herbarium

BEK/BPR-2010/82832 U

22-10-2010

1,141

1,141

1,141

Encompass

BVH/BHO-2007/47365 U

20-04-2007

2,500

2,500

2,500

0,000

Moderne vreemde talen

OND/ODB-2010/54932 U

02-09-2010

0,500

0,500

0,500

0,000

Leren van docenten

OND/ODB-2010/54936 U

02-09-2010

0,500

0,500

0,500

0,000

Ontwikkeling educatieve minoren

OND/ODB-09/130140 U

12-11-2009

0,229

0,229

0,229

0,000

4,870

4,870

4,870

0,000

Totaal
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Toewijzing

Situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

Nederlands Instituut in Turkije

BVH/BHO-2006/210472 M

Datum
12-12-2006

Bedrag van
Saldo
Ontvangen
de
31-12-2011
in
toewijzing
verslagjaar

Kosten
in
verslagjaar

Totale
Saldo
kosten
31-12-2012
31-12-2012

2,982

0,028

0,000

0,028

2,982

0,000

HO&S/103028

24-02-2009

HO&S/BL/161576

28-10-2009

Vernieuwing promotietrajecten

HO/BL/05/49472

30-10-2005

0,655

0,233

0,000

0,115

0,537

0,118

Islamitische theologie

BVH/BHO-2006/1116680 M

07-07-2006

2,360

1,035

0,000

0,000

1,325

1,035

BVH/BHO-2007/47296 U

20-04-2007

Samenwerking Australian University

BVH/BHO-2006/210472 M

12-12-2006

0,225

0,059

0,000

0,040

0,206

0,019

Universe Awareness Programma

BVH/BHO-2007-123103 M

24-09-2007

0,375

0,063

0,000

0,000

0,062

0,063

HO&S/BL/54269

25-09-2008

0,720

0,382

0,000

0,248

0,586

0,134

HO&S/BL/240487

01-11-2010

Cherpa

Siriusprogramma

HO&S/CBV/324601

31-08-2011

OND/ODB-09/69856 M

31-07-2009

3,838

0,000

0,915

0,892

2,169

0,023
0,169

Excellentie voor de klas

OND/ODB-10-47830 M

18-06-2010

0,525

0,299

0,105

0,235

0,356

ISIS

OND/ODB-20/47882 U

17-06-2010

3,000

0,461

0,650

0,760

1,099

0,351

Sirius, groeien in leiderschap

OND/ODB-10/90846 U

18-11-2010

0,774

0,011

0,132

0,129

0,284

0,014

Meer academici voor de klas

OND/ODB-12/76642 U

14-12-2012

Totaal

0,286

0,000

0,143

0,000

0,000

0,143

15,740

2,571

1,945

2,447

9,606

2,069
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(x M€)
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
■

De Universiteitsbibliotheek is een meerjarige overeenkomst
aangegaan voor het drukken, distribueren en vermarkten van
wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Leiden tegen
een overeengekomen tarief.

■

De Universiteit Leiden is diverse (licentie-)overeenkomsten
aangegaan voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd
materiaal. Daarnaast heeft de universiteit (software)licenties in
bruikleen gegeven aan derden.

■

De Universiteit Leiden is diverse dienstverleningscontracten
aangegaan waarbij capaciteit ter beschikking wordt gesteld aan
de universiteit. Daarnaast zijn dienstverleningscontracten met
derden aangegaan waarbij de universiteit diensten levert.

tional lease. Naast de huur die de universiteit in de twintigjaarsperiode gaat betalen, is vanwege eisen die financierder BNG heeft
gesteld, een overeenkomst aangegaan waarbij de universiteit twee
achtergestelde leningen gaat verstrekken aan de investeerder in
het gebouw.
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■

■

De Universiteit Leiden is huurcontracten aangegaan met derden, voornamelijk ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse studenten.

■

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

■

De Universiteit Leiden heeft zich middels een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leiden verplicht tot een bijdrage
in investeringen in infrastructuur en groenvoorzieningen in de
‘Knoop Leiden West’ voor een bedrag van M€9,8 en het beschikbaar stellen van gronden ter waarde van M€3,9 ‘om niet’ als bijdrage in de ontwikkeling van Landgoed Rijnfront. Deze bijdrage
wordt pas ter beschikking gesteld bij de realisatie van de
‘Knoop Leiden West’.

■

In december 2011 is de Universiteit Leiden overeenkomsten
aangegaan met verschillende partijen ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw voor het Leiden University College The
Hague op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De universiteit gaat na realisatie van het gebouw voor een periode van twintig jaar onderwijsruimte alsmede studentenkamers huren. Aangezien de universiteit niet voornemens is het gebouw te kopen
na twintig jaar en het nog in het geheel niet zeker is dat de universiteit het gebouw na deze termijn zal huren, en voor het overige ook voldaan wordt aan de desbetreffende voorwaarden, is
deze huur volgens de universiteit te beschouwen als een opera-

■

In 2006 ging LEH BV de verplichting aan om M€2,0 te storten in de deelneming Bio Generation Ventures BV. Hiervan is
ultimo 2012 M€1,4 gestort. Per 31 december 2012 resteerde een
stortingsplicht van M€0,6. Storting zal pas plaatsvinden als
Bio Generation Ventures BV middelen nodig heeft voor investeringen in bedrijven werkzaam in de bioscience-industrie.
De Universiteit Leiden voert diverse meerjarige projecten uit voor
subsidiegevers. Daarbij is in sommige gevallen sprake van een
eigen bijdrage van de universiteit, zogenoemde ‘matching’. Deze
matching wordt voldaan vanuit de onderzoeksmiddelen in de
rijksbijdrage van OCW (eerste geldstroom) en wordt ten laste
gebracht van het jaar waarin de Universiteit Leiden de betreffende prestaties levert. De toekomstige matchingverplichtingen
worden derhalve niet als verplichting opgenomen in de balans
van de universiteit.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
3.1 Rijksbijdrage OCW
(x M€)

2012

2011

347,3

349,2

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW

5,0

3,8

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW

0,4

0,4

66,7

70,1

286,0

283,3

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Totaal overige subsidies OCW

3.1.3

Af: Rijksbijdrage LUMC
Totaal

De rijksbijdrage en overige subsidies van OCW bedroegen in
2012, na aftrek van de rijksbijdrage voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC, M€286,0. De groei van de rijksbijdrage

wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de geoormerkte
OCW-subsidies en de toekenning van loon- en prijsbijstelling.

3.2 Collegelden
(x M€)

3.2.1

Wettelijke collegegelden

3.2.2

Instellingscollegegelden EER*

3.2.2

2012

2011

30,9

29,5

6,0

4,7

Collegegelden

Instellingscollegegelden niet-EER
Totaal

2,1

2,2

39,0

36,4

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; ook de Zwitsere studenten vallen onder deze categorie.

De groei van de baten uit collegegelden met M€2,6 vindt plaats
als gevolg van een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt.
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3.3 Baten werk in opdracht derden
(x M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

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

2012

2011

7,6

7,9

24,7

35,4

8,6

8,1

66,4

66,7

0,7

0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties

28,0

26,1

3.3.2.6 Bedrijven

19,9

26,3

Totaal Contractonderzoek

148,3

163,3

Totaal

155,9

171,2

* European Research Council

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. Deze baten laten
een daling zien van M€15,0 ten opzichte van 2011. De daling van

de baten van internationale organisaties met M€10,7 is vooral toe
te schrijven aan een in 2011 ontvangen EU-subsidie voor de aanschaf van een elektronenmicroscoop.

3.4 Overige baten
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(x M€)

2012

2011

3.4.1

Verhuur

7,5

7,6

3.4.2

Detachering personeel

1,6

2,0

3.4.3

Schenking en sponsoring

0,6

0,2

3.4.4

Overige

23,3

14,0

Totaal

33,0

23,8

De toename in de overige baten bedraagt M€9,2. Deze toename
wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking in 2012 van
de opbrengst van de afspraak met de Belastingdienst over de btw
op de indirecte kosten over de periode 2008-2012 die de Universiteit Leiden mag verrekenen (M€6,1).

Onder de post ‘Overige’ vallen verder de omzet van LEH BV na
consolidatie (M€4,8), lidmaatschaps- en entreegelden voor onder
andere sportkaart en Hortus botanicus (M€ 2,0), cateringopbrengsten (M€3,7), opbrengst octrooien en licenties (M€1,2),
admission fee (M€0,3), subsidie Nederlands-Vlaams Instituut in
Cairo (NVIC, M€0,2) en bijdragen deelnemers Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN, M€0,8).
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4.1 Personele lasten
(x M€)
4.1.1

2012

2011

Lonen, salarissen, sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen

241,5

235,8

4.1.1.2 Sociale lasten

14,0

12,9

4.1.1.3 Pensioenpremies

32,8

30,3
288,3

4.1.2

4.1.2.1 Personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

3,4

7,3

24,3

22,8

5,8

5,4
33,5

4.1.3

279,0

Overige personele lasten

Af: Uitkeringen
Totaal

De personele lasten zijn in 2012 met M€7,0 toegenomen naar M€
319,5. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door een hoger aandeel in de personele lasten van het LUMC (M€1,7). Gecorrigeerd
voor het LUMC zijn de lonen en salarissen ten opzichte van 2011

35,5

2,3

2,0

319,5

312,5

gestegen met M€3,9. Daarnaast is meer besteed aan personeel niet
in loondienst (M€1,5). Deze stijgingen worden deels gecompenseerd door lagere dotaties aan personele voorzieningen (M€3,9
daling).

fte’s 31-12-2012

fte’s 31-12-2011

WP

3.135,9

3.072,9

OBP

1.834,2

1.774,6

Totaal

4.970,1

4.847,5

Bovenstaande bezetting is die van de Universiteit Leiden ultimo
2012, inclusief de onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het

LUMC (ultimo 2012: 1.577 fte, ultimo 2011: 1.604 fte). Exclusief het
LUMC is de bezetting gestegen met 87,4 fte (zie tabel).
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Bezetting ultimo 2012
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Bezetting ultimo 2012, exclusief LUMC
fte’s 31-12-2012

fte’s 31-12-2011

1.799,9

1.738,1

WP
OBP

1.593,2

1.567,6

Totaal

3.393,1

3.305,7

Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Regeling verslaggeving onderwijs en RJ660 is het
verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht te vermelden.
Duur arbeidsovereenkomst/
werkzaamheden

Ingangsdatum
dienstverband

Taakomvang

Dienstbetrekking
(D) of op
interimbasis (I)

Periodiek
betaalde
beloningen

Bonusbetalingen/
gratificaties

Ontvangen
pensioenbijdragen/
beloningen
op termijn3

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Fte

D of I

2012 (€)

2012 (€)

2012 (€)

2012 (€)

Van

Tot

P.F. van der Heijden

01-01-2012

31-12-2012

01-2-2007

1,0

D

166.748

45.253

H.W. te Beest

01-01-2012

31-12-2012

01-9-2005

1,0

D

158.806

45.272

S.E. Buitendijk

01-01-2012

31-12-2012

01-9-2011

1,0

D

149.199

42.846

Bestuurders

Totaal bestuurders

3,0

474.752

0

133.371

0

0

0

0
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Toezichthouders*
A.H.E.M. Wellink
(voorzitter)

01-01-2012

31-12-2012

0

C.J.M. Schuyt

01-01-2012

31-12-2012

9.076

A.G.Z. Kemna

01-01-2012

31-12-2012

0

R.W.P. Reibestein

01-01-2012

31-12-2012

0

M. Sijmons

01-01-2012

31-12-2012

Totaal Raad van Toezicht

9.076
18.152

*

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

**

Leden Wellink, Kemna en Reibestein hebben afgezien van bezoldiging.

*** Circa 1/3 deel van de pensioenbijdragen heeft betrekking op de door bestuurders afgedragen werknemerspremies voor pensioenen.

(x €1)

raties verstaat de staatssecretaris ‘vergoedingen voor gemaakte
kosten of geleverde diensten’ die door de individuele bestuurders
zelf zijn gedeclareerd bij de instelling.

Van der Heijden
jan-dec

Te Beest
jan-dec

Buitendijk
jan-dec

Totaal

Representatiekosten

0

0

0

0

Reiskosten binnenland

0

411

945

1.355

Reiskosten buitenland

687

0

1.612

2.300

Overige kosten
Totaal

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

0

0

0

0

687

411

2.557

3.655

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

Van der Heijden
jan-dec
Representatiekosten*
Reiskosten binnenland**
Reiskosten buitenland
Overige kosten***
Totaal

Te Beest
jan-dec

Buitendijk
jan-dec

Totaal

2.670

2.436

2.854

7.960

90.265

15.700

9.138

115.103

4.704

10.949

4.300

19.954

1.990

1.577

2.084

5.652

99.630

30.663

18.376

148.668

*

De representatiekosten bestaan grotendeels uit vaste onkostenvergoedingen voor de collegeleden.

**

Reiskosten binnenland betreffen voor €90.265 de dienstauto van de voorzitter van het College van Bestuur, die ook wordt gebruikt door andere leden van het College.

*** Overige kosten zijn inclusief kosten voor telefoon en mobiel dataverkeer.

4.2 Afschrijvingen
(x M€)

2012

2011

4.2.1

Gebouwen

20,1

19,1

4.2.2

Inventaris en apparatuur

14,4

21,8

4.2.3

Vastgoedontwikkeling

0,2

0,2

34,7

41,1

Totaal
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Declaraties bestuurders
In onderstaande tabel worden weergegeven de door de leden van
het College van Bestuur gedeclareerde bedragen, overeenkomstig
het door de staatssecretaris voorgeschreven format. Onder decla-

[ 96 ]

Wetenschappelijke apparatuur ten laste van tweedegeldstroomsubsidies wordt bij aanschaf geheel afgeschreven. De aanschaf in
2011 van een elektronenmicroscoop door de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen verklaart een deel van de daling van de

afschrijvingslasten op inventaris en apparatuur. Binnen de afschrijvingen op gebouwen bedraagt de LUMC-component M€3,6 (M€
3,6 in 2011).

4.3 Huisvestingslasten
(x M€)

2012

2011

4.3.1

Huur

7,7

5,6

4.3.2

Verzekeringen

0,8

0,8

4.3.3

Onderhoud

9,2

9,8

4.3.4

Energie en water

8,1

8,3

4.3.5

Schoonmaakkosten

4,6

3,1

4.3.6

Heffingen

3,2

2,7

4.3.7

Overige voorzieningen

5,1

3,6

4.3.8

Gebiedsontwikkeling

-0,4

0,0

4.3.9

Overige

1,3

2,8

Totaal

39,6

36,7

De huisvestingslasten zijn met M€2,9 gestegen naar M€39,6. In
2012 heeft een additionele dotatie aan de asbestvoorziening plaats-

gevonden van M€5,8 (2011: M€4,7). Daarentegen vond een vrijval plaats bij de voorziening DUWO (M€0,7).

4.4 Overige lasten
(x M€)

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

2012

2011

9,9

11,0

4.4.2

Inventaris, aparatuur en leermiddelen

11,8

11,6

4.4.3

Overige

72,7

75,6

Totaal

94,4

98,2

4.4.3. Specificatie post overige
(x M€)

2012

2011

4.4.3.1 Reis- en verblijfskosten

9,5

9,3

4.4.3.2 Telefoon-, porti- en vrachtkosten

1,9

1,9

4.4.3.3 Collectievorming

4,8

5,1

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen

8,0

7,9

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting
4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

2,9

2,6

1,0

1,1

20,9

18,6

4.4.3.8 Representatie

2,6

2,6

4.4.3.9 Catering

1,7

1,6

4.4.3.10 Advieskosten

0,6

0,6

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden

4.4.3.11 Accountantskosten

0,2

0,4

4.4.3.12 Subsidies

13,6

9,6

4.4.3.13 Voorzieningen

-3,1

0,5

8,1

13,8

72,7

75,6

4.4.3.14 Diversen
Totaal

De stijging van de post ‘Werkzaamheden door derden’ wordt
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van deze lasten bij het
LUMC. De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van
de in de rijksbijdrage opgenomen en door OCW geoormerkte
middelen ten behoeve van het Afrika Studie Centrum, de Remonstrantse Broederschap en het Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten. In 2012 is de voorziening voor een mogelijke naheffing
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over de btw-aangifte van M€2,4 komen te vervallen. Daarnaast
is sprake van een vrijval van M€0,6 op voorzieningen voor verlieslatende projecten en een vrijval van M€0,1 op de voorziening
‘Samenwerkingsverbanden’. De post ‘Diversen’ betreft onder meer
de kostprijs omzet UFB (M€2,6), beurzen of deelname in beursprogramma’s (M€3,0) en vergoedingen aan fellows (M€0,5).

(x M€)
5.1

Rentebaten

2012

2011

1,3

1,4
-0,8

5.2

Waardeveranderingen effecten

0,8

5.3

Overige opbrengsten effecten

0,5

0,5

5.4

Rentelasten

-5,3

-8,6

5.5

Toegerekende bouwrente aan investeringen
Totaal

Het saldo van de financiële baten en lasten is gedaald van M€7,0
negatief in 2011 naar M€2,2 negatief in 2012. Met ingang van 2011
wordt de interest rate swap gewaardeerd tegen de grondslag kostprijs of lagere marktwaarde. In 2012 heeft een afwaardering van
M€2,0 plaatsgevonden naar de marktwaarde ultimo 2012 (M€7,2

0,5

0,5

-2,2

-7,0

negatief). In 2011 bedroeg deze afwaardering M€5,2. In verband
met de afgesloten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt
bouwrente toegerekend aan de onderhanden werken. In 2012 is
daarvoor een rentepercentage van 4,7 procent gehanteerd.
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5 Financiële baten en lasten
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Enkelvoudige Jaarrekening
Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)
(x M€)
1

31-12-2012

31-12-2011

Activa

Vaste activa
1.1

Materiële vaste activa

240,6

234,3

1.2

Financiële vaste activa

20,5

19,4
261,1

253,7

Vlottende activa
1.3

Voorraden

1.4

Vorderingen

1.5

Liquide middelen
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Totaal

0,9

0,9

70,2

68,3

136,3

74,0
207,4

143,2

468,5

396,9

146,3

124,4

36,0

37,6

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

64,1

56,9

2.4

Kortlopende schulden

222,1

178,0

Totaal

468,5

396,9
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Enkelvoudige staat van baten en lasten
(x M€)

2012

Begroting 2012

2011

Baten
3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Collegegelden

286,0

280,9

283,3

39,0

37,0

36,4

3.3

Baten werk in opdracht van derden

80,6

84,6

98,5

3.4

Overige baten

28,1

30,1

20,7

Totaal baten

433,7

432,6

438,9

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
Totaal lasten
Saldo Baten en lasten

5

6

231,3

231,0

227,6

29,6

23,1

37,4

35,7

34,1

32,6

111,6

126,2

115,3

408,2

414,4

412,9

25,5

18,2

26,0

Financiële baten en lasten

-2,9

-0,5

-6,0

Resultaat

22,6

17,7

20,0

Resultaat deelnemingen

-0,7

0,1

0,4

Nettoresultaat

21,9

17,8

20,4
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Lasten
4.1
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Kasstroomoverzicht
(x M€)

2012

2011

21,9

20,4

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen

29,6

Mutaties voorzieningen

-1,6

37,4
5
28,0

42,4

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden

0,0

-0,2

Vorderingen

-1,9

8,7

Kortlopende schulden

44,1

9,1

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

42,2

17,6

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

92,1

80,4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-44,5

-35,6

Desinvesteringen materiële vaste activa

8,6

8,3

(Des)investeringen in deelnemingen

0,6

0,4

-1,7

-0,1

Mutaties leningen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-37,0

-27,0
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden

7,7

5,3

Aflossing langlopende schulden

-0,5

-0,4

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

7,2

4,9

Mutatie liquide middelen

62,3

58,3

Beginstand liquide middelen

74,0

15,7

Mutatie
Eindstand liquide middelen

62,3

58,3

136,3

74,0
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Toelichting op de enkelvoudige Jaarrekening
Grondslagen
Zie de grondslagen opgenomen bij de geconsolideerde Jaarrekening. In de enkelvoudige Jaarrekening zijn de faculteiten en expertisecentra opgenomen, exclusief de faculteit Geneeskunde. Met het
LUMC is een overeenkomst gesloten, op grond waarvan jaarlijks

een subsidie wordt toegekend aan het LUMC voor onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten. Deze subsidie is verantwoord onder de overige lasten.

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

1.1.1
Gebouwen en
terreinen

1.1.2
Inventaris en
apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Grondexploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2012
Aanschafprijs t/m 2012

521,3

103,4

12,3

10,6

647,4

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

332,4

80,4

0,0

0,4

413,1

Boekwaarde

188,8

23,0

12,3

10,2

234,3

17,3

12,3

12,1

2,8

44,5

0,0

0,0

8,5

0,1

8,6

Afschrijvingen (excl. LUMC)

19,9

9,5

0,0

0,2

29,6

Saldo

-2,6

2,8

3,6

2,5

6,3

527,6

112,2

15,9

13,4

669,1

Mutaties in boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen

Aanschafprijs t/m 2012
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

341,5

86,3

0,0

0,7

428,5

Boekwaarde

186,1

25,9

15,9

12,7

240,6

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2012 is voor een bedrag van M€17,3 geïnvesteerd in gebouwen
Hieronder vallen onder meer het kassencomplex van de Hortus
botanicus (M€1,2), het entreegebied en de parkeergarage van de
faculteit Sociale Wetenschappen (M€1,7) de verplaatsing van het
sportcomplex (M€4,3), fase 1 van de nieuwbouw Wiskunde en
Natuurwetenschappen (M€4,0) en de Schouwburgstraat in Den
Haag (M€4,4). Op deze investeringen zijn ontvangen investeringssubsidies van M€1,3 reeds in mindering gebracht. Aan bouwrente
is een bedrag van M€0,8 geactiveerd. De desinvesteringen bedragen M€10,8, waarvan reeds M€10,7 was afgeschreven. Het saldo

van deze desinvestering is verantwoord onder de afschrijvingslasten.
In verband met de te realiseren nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft een inhaalafschrijving van
M€4,5 plaatsgevonden.
De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€417 (2012, prijspeil 2011), de verzekerde waarde M€1.200 (ultimo 2012).
Inventaris en apparatuur
In 2012 is voor M€12,3 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.
Het betreft hier voornamelijk investeringen in specifieke weten-
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Stand per 31 december 2012
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schappelijke apparatuur door de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In 2012 heeft de faculteit een NMR-spectrometer aangekocht en afgeschreven voor een bedrag van M€ 3,0.
Gecorrigeerd voor deze eenmalige afschrijving, bedraagt de
afschrijving in 2012 M€6,5 (2011 M€12,5). De desinvesteringen
bedragen M€3,8, waarvan M€3,6 reeds was afgeschreven. De netto
desinvestering van M€0,2 is verantwoord onder de afschrijvingslasten.
Grondexploitatie
De Universiteit Leiden ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van
percelen in erfpacht. In 2012 is daartoe M€2,8 geïnvesteerd. Deze
kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangsten
zijn verantwoord onder de langlopende schulden en vallen eveneens gedurende de looptijd van het erfpachtcontract vrij ten gunste van het resultaat.

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

1.2 Financiële vaste activa
(x M€)

1.2.1

Deelnemingen

1.2.2

Leningen aan verbonden partijen

1.2.3

Overige leningen u/g
Totaal
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Mutaties 2012

Stand
31-12-2011

Mutaties bij

Mutaties af

13,8

0,0

0,0

1,1

1,8

0,1

4,5

0,0

0,0

19,4

1,8

0,1

Het grootste deel van het onder de financiële vaste activa gepresenteerde bedrag heeft betrekking op een lening aan het LUMC
(opgenomen onder de overige leningen). Bij de overdracht van
de activa en passiva van de faculteit Geneeskunde aan het LUMC
in 2003 is overeengekomen dat het verschil tussen de activa en passiva na een periode van dertig jaar wordt betaald aan de universiteit. Over de lening wordt een rente van 4 procent in rekening
gebracht.

Stand
31-12-2012

Resultaat
-0,6

13,2
2,8
4,5

-0,6

20,5

In 2012 zijn twee achtergestelde leningen verstrekt aan de Stichting Biopartner voor de financiering van een tweede incubatorgebouw voor in totaal M€1,8. Deze leningen, evenals de andere
leningen en deelnemingen, heeft de Universiteit Leiden verstrekt
in relatie tot het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten, en vallen derhalve niet onder de reikwijdte van
de Regeling beleggen en belenen.
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1.2.1 Deelnemingen
(x M€)

Mutaties 2012

Stand
31-12-2011

Mutaties bij

LEH BV

13,8

Totaal

13,8

Mutaties af

0,0

Stand
31-12-2012

Resultaat

0,0

-0,6

13,2

-0,6

13,2

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen
(x M€)

Mutaties 2012
Stand
31-12-2011

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

0,5

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling
Biopartner

Mutaties bij

Mutaties af
0,1

Stand
31-12-2012

Resterende
looptijd in
jaren

%

0,4

8

0

0,2

0,2

14

0

0,4

0,4

4

0

1,8

5

5

Biopartner

0,0

1,8

Totaal

1,1

1,8

0,1

2,8

1.2.3 Overige leningen u/g
Mutaties 2012
Stand
31-12-2011

Verstrekte
leningen

Aflossingen

Stand
31-12-2012

LUMC

4,4

4,4

Overige

0,1

0,1

Totaal

4,5

0,0

0,0

Resterende
looptijd in
jaren

%
20

4

4,5
ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

(x M€)
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Verbonden partijen
Meerderheidsdeelneming (BV)
(x M€)

Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

BV

Leiden

4

Naam
Libertatis Ergo Holding BV
Totaal

Eigen
vermogen
31-12-12

Exploitatiesaldo
2012

Omzet
2011

Verklaring
artikel 2:403
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Deelname

nee

ja

100%

13,2

-0,6

8,9

13,2

-0,6

8,9

Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV
(x M€)

Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
31-12-12

Exploitatiesaldo
2012

Omzet
2011

Verklaring
artikel 2:403
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Deelname

Archeologisch Onderzoek Leiden

BV

Leiden

2

0,7

-0,4

2,6

nee

ja

100%

Centrum voor Wetenschaps- en
Technologie Studies

BV

Leiden

2

1,1

0,0

0,9

nee

ja

100%

Jobmotion

BV

Leiden

4

1,5

0,7

4,4

nee

ja

100%

LEH Pre-Seed

BV

Leiden

4

0,6

0,0

0,0

nee

ja

100%

Leiden Leeuwenhoek Pre-Seed Fund

BV

Leiden

4

0,9

0,0

0,0

nee

ja

100%

PLAtform Opleiding, Onderwijs en
Organisatie

BV

Leiden

1

0,3

0,0

0,6

nee

ja

100%

5,1

0,3

8,5

Naam

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Totaal

(x M€)

Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activiteit

Eigen
Vermogen
31-12-11

Exploitatiesaldo
2011

Omzet
2011

Verklaring
artikel 2:403
ja/nee

Consolidatie
ja/nee

Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden

Stichting

Leiden

4

15,6

0,9

0,5

Nee

Ja

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave

Stichting

Leiden

3

6,2

0,3

1,0

Nee

Nee

Sackler Stichting 1

Stichting

Leiden

4

2,5

0,0

0,1

Nee

Nee

Naam

Sackler Stichting 2

Stichting

Leiden

4

1,9

0,1

0,1

Nee

Nee

Stichting Praesidium Libertatis

Stichting

Leiden

4

0,5

0,1

0,2

Nee

Nee

Stichting Mandela Studiefonds

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Hoger Onderwijs Nederland-Turkije

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Leerstoel voor de bestudering van het Jodendom

Stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Nederlands Instituut Damascus

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Bibliotheca Thysiana

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Binair Vector Systeem

Stichting

Leiden

4

0,9

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Historische Commissie voor de Leidse Univ.

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

Nee

Nee

Beheerstichting Theologische Fondsen

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting prof.dr. C.J. Gorter

Stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Internationaal Instituut Lucht- en Ruimterecht

Stichting

Leiden

4

Nee

Nee

Stichting Van Bergen Fund

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Anglo-Amerikaans Recht

Stichting

Leiden

4

0,2

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting China aan de Universiteit Leiden

Stichting

Leiden

4

0,3

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Europa Instituut

Stichting

Leiden

4

0,5

0,0

0,1

Nee

Nee

Stichting prof.dr. A.E.J. Modderman

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Project Office Islam Research Programme

Stichting

Leiden

4

0,0

-0,3

0,0

Nee

Nee

29,4

1,1

2,0

Totaal

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2
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Verbonden partijen met beslissende zeggenschap

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2
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Overige verbonden partijen
Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research

stichting

Leiden

2

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation

stichting

Leiden

4

Stichting Campagne voor Leiden

stichting

Leiden

4

Stichting Leiden – Bioscience Park Foundation

stichting

Leiden

4

Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum

stichting

Leiden

4

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

stichting

Leiden

4

Stichting Valk

stichting

Leiden

4

Stichting ‘de Goeje’

stichting

Leiden

4

Stichting Bachiene

stichting

Leiden

4

Stichting Culturele betrekkingen met China*

stichting

Leiden

4

Stichting Biotechnische Studies Delft-Leiden

stichting

Leiden

4

Stichting Leiden Congresstad

stichting

Leiden

4

Stichting C.A. van Eijck Bibliotheek

stichting

Leiden

4

Stichting Havinga Fonds

stichting

Leiden

4

Stichting Hulsewé-Wasniewski

stichting

Leiden

4

Stichting Instituut voor Immigratierecht

stichting

Leiden

4

Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren

stichting

Leiden

4

Stichting E.M. Meijers-Fonds

stichting

Leiden

4

Stichting Octavie Siegenbeek van Heukelom

stichting

Leiden

4

Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen

stichting

Leiden

4

Stichting Teeuw Fonds

stichting

Leiden

4

Stichting Professor Thorbecke

stichting

Leiden

4

Stichting Museumgroep Leiden

stichting

Leiden

4

* Stichting ter bevordering van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en China.
Toelichting activiteitencodes:
1 = contractonderwijs
2 = contractonderzoek
3 = onroerende zaken
4 = overig
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1.3 Voorraden
(x M€)
1.3.1

31-12-2012

31-12-2011

Gebruiksgoederen

0,9

0,9

Totaal

0,9

0,9

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratoriumen kantoorbenodigdheden alsmede onderdelen voor computers

die bij de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden in het
magazijn zijn opgenomen.

1.4 Vorderingen
31-12-2012

31-12-2011

Debiteuren

11,2

17,9

1.4.2

OCW

13,0

14,5

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

15,7

15,0

1.4.1

1.4.4.1 Personeel

0,5

1.4.4.2 Overige

9,9

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.5

Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

0,6
0,4
10,4

19,8

1,0

19,8

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,1

0,2

1.4.5.3 Overige overlopende activa

0,0

0,0
19,9

1.4.7

1.4.7

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

20,0

0,0

0,1

70,2

68,3

Stand per 1-1

0,1

0,1

Onttrekking

0,1

0,0

Dotatie

0,0

0,0

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

0,0

0,1

Voorziening wegens oninbaarheid

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

(x M€)
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Het saldo van de vorderingen is gestegen naar M€70,2 (2011: M€
68,3). De vordering op OCW betreft de compensatie voor gemiste
bekostiging bij de invoering van de bachelormasterstructuur in
de periode 2003-2008 (M€13,0). De post vooruitbetaalde kosten
heeft betrekking op kosten gemaakt voor projecten in uitvoering,
welke nog niet in rekening zijn gebracht bij de opdracht- of subsidiegever.

De stijging van de post ‘Overige vorderingen’ wordt veroorzaakt
door een openstaande incasso van collegegelden van M€2,6 en
de vordering op de Belastingdienst vanwege de bereikte overeenstemming over de verrekening van btw op indirecte kosten. Deze
vordering bedraagt ultimo 2012 M€5,2.
De daling van de post ‘Debiteuren’ wordt veroorzaakt door het ontvangen van een drietal vorderingen op subsidiegevers van M€8,8.

1.5 Liquide middelen
(x M€)

31-12-2012

1.5.1

Kasmiddelen

1.5.2

Banken

1.5.3

Deposito’s

Totaal

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo
2012 M€136,3. Deze zijn niet geheel ter vrije beschikking van de
universiteit: een bedrag van M€ 20,6 heeft betrekking op een
voorschot van IMI (EU) voor een consortium waarvan de universiteit de managing entity is

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

De toename van het saldo ten opzichte van 2011 laat zich verder
verklaren door het positieve resultaat over 2012 (M€21,9), een toename van vooruit ontvangen termijnen voor lopende subsidie-

31-12-2011

0,1

0,1

69,2

24,3

67,0

49,6

136,3

74,0

projecten (M€12,0), ontvangsten voor NOVA (M€12,5) en uitgifte van gronden in erfpacht (M€5,7).
De liquiditeit van de Universiteit Leiden wordt verder gewaarborgd
door een bij de BNG afgesloten kredietfaciliteit van M€100. Een
deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening van M€30 opgenomen. Ultimo 2012 bedraagt de
resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG M€70.
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2.1 Eigen vermogen
(x M€)
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1

■

Vernieuwingsfonds

■

Profileringsgebieden

2.1.2.2

Stand 31-12-2011

Resultaat

Overige mutaties

Stand 31-12-2012

119,5

22,2

-0,9

140,8

1,2

-0,2

Totaal

Het eigen vermogen nam door het positieve resultaat van M€21,9
toe tot een bedrag van M€146,3.
Het eigen vermogen is opgebouwd uit:
De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en de faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in 2012 door het
positieve resultaat en de bestemming daarvan toegenomen met
M€ 22,2. Daarnaast is M€ 0,9 onttrokken aan de algemene
reserve voor toezeggingen op het gebied van de profileringsgebieden.
■ Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het Vernieuwingsfonds, die nog niet besteed zijn. Deze middelen worden in
volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet. Per saldo
wordt aan deze reserve M€0,2 onttrokken.
■

1,0

3,7

-0,1

0,9

4,5

124,4

21,9

0,0

146,3

■

Een bestemmingsreserve voor de tot en met het boekjaar door
het College van Bestuur gedane toekenningen uit het voor profileringsgebieden ter beschikking gestelde budget, die nog niet
besteed zijn. Deze middelen worden in volgende jaren door de
betreffende eenheden ingezet. Aan deze reserve wordt M€0,8
toegevoegd, zijnde het saldo van bestede middelen op eerdere
toezeggingen (M€-0,1) en toezeggingen in voorgaande jaren
(M€0,9).

(x M€)
Eigen vermogen enkelvoudig

Stand 31-12-2011

Resultaat

Overige mutaties

Stand 31-12-2012

124,4

21,9

0,0

146,3

15,6

0,9

Bestemmingsfonds (privaat):
■

Beheerstichting

Minderheidsbelang derden
Totaal

0,3

0,0

140,3

22,8

16,5
0,3
0,0

163,1

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Verschil ten opzichte van groepsvermogen
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2.2 Voorzieningen
(x M€)

2.2.1

Stand
31-12-2011

Onttrekkingen

Stand
31-12-2012

Vrijval

Verdeling saldi op 31-12-2012
< 1 jaar

> 1 jaar

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen

8,7

6,9

2,6

1,1

11,9

2,4

9,5

2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,7

0,0

0,1

0,2

0,4

0,1

0,3

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2.2.1.4 Afkoopsommen RGUS

0,9

0,0

0,3

0,4

0,2

0,1

0,1

2.2.1.5 Reorganisatie FWN

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

2.2.1.6 Reorganisatie IBL

2,6

0,0

0,3

0,4

1,9

0,3

1,6

2.2.1.7 Reorganisatie CML

0,5

0,0

0,2

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.8 Reorganisatie FGW

2,8

0,0

0,2

0,1

2,5

0,2

2,3

2.2.1.9 Reorganisatie Kunsten

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.10 Reorganisatie UB

0,4

0,0

0,1

0,0

0,3

0,1

0,2

2.2.1.11 Uitstroombeleid FdL

0,4

0,0

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.12 Personele voorziening UFB

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.13 Reorganisatie UBL

1,4

0,0

0,2

0,2

1,0

0,2

0,8

2.2.1.14 Reorganisatie SCM/ISSC

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

2.2.1.15 Reorganisatie LAK-theater

1,5

0,0

0,0

0,9

0,6

0,2

0,4

2.2.1.16 Reorganisatie LACDR

1,4

0,0

0,4

0,4

0,6

0,3

0,3

2.2.1.17 Opheffing inst. Levant

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

22,9

7,2

4,9

3,8

21,4

4,3

17,1

Totaal

2.2.2
ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Mutaties 2011
Dotaties

Overige voorzieningen

2.2.2.1 Verlieslatende contracten

0,7

0,1

0,0

0,7

0,1

0,0

0,1

2.2.2.2 Asbestverwijdering

7,9

5,8

2,1

0,0

11,6

2,0

9,6

2.2.2.3 Samenwerkingsverbanden

2,9

0,0

0,0

0,1

2,8

0,0

2,8

2.2.2.4 Btw

2,4

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

2.2.2.5 Garantiestelling DUWO

0,8

0,0

0,0

0,7

0,1

0,1

0,0

Totaal

14,7

5,9

2,1

3,9

14,6

2,1

12,5

Totaal

37,6

13,1

7,0

7,7

36,0

6,4

29,6

De voorzieningen zijn met M€1,6 afgenomen naar een bedrag van
M€ 36,0 In 2012 is een nieuwe voorziening getroffen voor de
kosten van de opheffing van de instituten in de Levant (M€0,2)
Daarnaast is aan de asbestvoorziening M€5,8 gedoteerd. De voorziening voor de btw is vanwege de afspraak met de Belastingdienst

vrijgevallen. In totaal is in 2012 M€13,1 gedoteerd en is M€7,7 vrijgevallen.
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Voor een toelichting op de verschillende voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde Jaarrekening.

2.3 Langlopende schulden
Mutaties 2012
Stand
31-12-2011

Nieuw

Aflossingen

2.3.1

Bank Nederlandse Gem.

2.3.2

Renteswap

5,2

2,0

2.3.3

Erfpachten

21,7

5,7

56,9

7,7

Totaal

30,0

Stand
31-12-2012

Resterende
looptijd
> 5 jaar

Looptijd
> 1 jaar

30,0

Op grond van de investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 langlopende externe
financiering aangetrokken. De BNG heeft een kredietfaciliteit
beschikbaar gesteld van M€100. Hiervan is in 2007 M€30 opgenomen als vastrentende lening met een termijn van 25 jaar. De
lening moet op 1 oktober 2032 geheel zijn terugbetaald. De BNG
heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en
beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt
beneden de signaleringsgrens van 20 procent (enkelvoudig).
Ultimo 2012 bedroeg de solvabiliteitsratio 31,2 procent.
Voor een volgend deel van dit krediet (M€25,5) is het renterisico
afgedekt middels de aankoop van een renteswap. Dit instrument
ruilt (swap) vanaf oktober 2009 t/m oktober 2029 de variabele rente
op het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647 procent). Door uitstel van de nieuwbouw
voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is het deel-

%

30,0

4,805%

7,2

0,3

6,9

4,647%

0,5

26,9

0,3

26,6

0,5

64,1

0,6

63,5

krediet van M€25,5 niet opgenomen. Gegeven de omvang van de
huidige liquide middelen en onzekerheid in de toekomstige
omvang van de rijksbijdragen en de baten van derden is het opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving vindt waardering plaats
tegen marktwaarde (M€7,2 negatief).
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden
en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en
het LUMC ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten kennen in het
algemeen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens (M€5,7 in 2012). Dit bedrag valt gedurende de looptijd van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat
(M€0,5 in 2012).

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

(x M€)
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2.4 Kortlopende schulden
(x M€)
2.4.1

Crediteuren

2.4.2

Belastingen/premies sociale verzekeringen

31-12-2011

22,8

24,0

2.4.2.1 Loonheffing

7,7

8,7

2.4.2.2 Omzetbelasting

0,3

0,2

2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen

2,1

1,8

2.4.3

Schulden pensioenen

2.4.4

Overlopende passiva

2.4.4.1 Vooruitontvangen collegegelden

10,1

10,7

3,1

2,8

29,5

25,5

2.4.4.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies

3,6

4,0

2.4.4.3 Vooruitontvangen subsidies OCW

2,1

4,2

2.4.4.4 Vooruitontvangen termijnen

110,3

77,7

2.4.4.5 Vakantiegeld en -dagen

17,9

19,1

2.4.4.6 Overige posten

22,7

Totaal

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 44,1. Het
merendeel van deze kortlopende schulden heeft een looptijd korter dan één jaar; circa M€1,0 van de vooruitvangen subsidies OCW
is bestemd voor activiteiten die doorlopen in 2013 en 2014.
ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

31-12-2012

De post ‘Vooruitontvangen termijnen’ heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in uitvoering, waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd. De stijging
(M€32,6) wordt voor een groot deel veroorzaakt door een voorschot van IMI (EU) voor een eind 2012 ontvangen bedrag voor
het consortium EU2CLID.

10,0
186,1

140,5

222,1

178,0

De stijging van de overige overlopende passiva van M€10,0 naar
M€22,7 heeft voornamelijk betrekking op de overname van het
penvoerderschap van NOVA, onderzoeksschool voor Astronomie,
waarvan het banksaldo ad M€12,5 op deze plaats wordt verantwoord.

Verschil met geconsolideerde Jaarrekening
Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige Jaarrekening en die opgenomen in de geconsolideerde Jaarrekening
betreft met name de ‘Baten werken in opdracht van derden’ gerealiseerd bij het LUMC. Het verschil bij de personele lasten is met
name te verklaren door de personeelslasten die gerelateerd zijn aan
het LUMC. De overige lasten zijn in de enkelvoudige Jaarrekening
hoger dan in de geconsolideerde Jaarrekening omdat de subsidie
aan het LUMC voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in
de enkelvoudige Jaarrekening onder de overige lasten wordt verantwoord, terwijl deze in de geconsolideerde Jaarrekening wordt
verantwoord onder de verschillende rubrieken binnen de lasten.
Vergelijking realisatie 2012 met begroting 2012 op hoofdlijnen
Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€21,9 positief,
begroot was een bedrag van M€17,8 positief.
Baten
Rijksbijdragen: de realisatie is M€5,1 hoger dan begroot. Hiervan heeft M€4,7 betrekking op de normatieve rijksbijdrage, als
gevolg van het vervallen van de langstudeermaatregel en de toekenning van een loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is de realisatie op OCW-doelsubsidies met M€0,5 hoger uitgevallen dan
was verwacht.
■ Collegegelden: de groei van de baten uit collegegelden met M€
2,0 wordt verklaard door een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt.
■ Baten in opdracht van derden: de daling van de baten (M€4,0)
komt voort uit lagere baten dan begroot gerealiseerd bij NWO,
non-profit organisaties en bedrijven.
■ De daling van de overige baten met M€2,0 wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven van de begrote opbrengst van M€
8,7 uit de verkoop van gebouwen/grond. Deze daling wordt grotendeels gecompenseerd door de opbrengst van de met de
Belastingdienst gemaakte afspraak over de indirecte btw die over
de jaren 2008-2012 verrekend wordt (M€6,1).
■

Lasten
Personeelslasten: deze zijn M€0,3 hoger dan begroot. Binnen
de personeelslasten is ten opzichte van de begroting een verschuiving zichtbaar van lonen, salarissen en sociale lasten (M€4,8
lager) naar overige personele lasten (M€5,4 hoger). Uit een analyse van deze verschuiving blijkt dat de kosten voor de inhuur

■

■

■

■

van derden in de begroting 2012 vooral zijn geraamd onder de
overige lasten.
Afschrijvingen: de afschrijvingen zijn in 2011 M€6,5 hoger dan
was begroot, vooral als gevolg van de versnelde afschrijving van
het Gorlaeuslaboratorium (M€4,5) en de aanschaf (en afschrijving) van wetenschappelijke apparatuur.
Huisvestingslasten: de lasten zijn M€1,6 hoger dan was begroot.
In 2012 heeft een dotatie van M€5,8 aan de asbestvoorziening
plaatsgevonden, ten behoeve van de sanering en sloop van het
Gorlaeus. In de begroting was rekening gehouden met verkoop
van gronden met een kostprijs van M€4,3. In 2012 heeft echter geen verkoop plaatsgevonden.
De overige lasten zijn M€14,6 lager dan begroot. Deze daling
is vooral toe te schrijven aan de wijze waarop de inhuur van derden in de begroting 2012 is opgenomen (zie: personele lasten)
en leidt per saldo niet tot een beter exploitatieresultaat. Daarnaast is sprake van een vrijval van de btw-voorziening (M€2,4).
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Financiële baten en lasten
De financiële lasten voor de Universiteit Leiden waren M€2,4 hoger
dan was geraamd. Deze stijging wordt ondermeer verklaard door
de actualisatie van de waarde van de interest rate swap, waarvan
de negatieve waarde met M€2,0 is toegenomen.
Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen is M€0,8 lager dan begroot. LEH
BV heeft een verlies van M€0,7 geboekt waar in de begroting werd
uitgegaan van een resultaat van M€0,1. Een deel van dit verlies
wordt gecompenseerd door een aan de Universiteit Leiden uit te
keren dividend (M€0,4). Het netto verlies voor de universiteit van
M€0,3 wordt vooral veroorzaakt door negatieve resultaten bij de
deelneming van LEH in Archol BV (M€-/- 0,4).
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en
lasten
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3.1 Rijksbijdrage
(x M€)
3.1.1

Normatieve Rijksbijdrage

3.1.2.1 Geoormerkte OCW-subsidies
3.1.2.2 Niet-geoormerkte OCW-subsidies
3.1.3

Af: rijksbijdrage LUMC
Totaal

De rijksbijdrage OCW bedroeg in 2012, na aftrek van de rijksbijdrage voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC,
M€286,0. De groei van de rijksbijdrage wordt voornamelijk ver-

2012

Begroting 2012

2011

347,3

340,5

349,2
3,8

5

4,6

0,4

0,4

0,4

66,7

64,6

70,1

286,0

280,9

283,3

klaard door een stijging van de geoormerkte OCW-subsidies en
de toekenning van loon- en prijsbijstelling.

3.2 Collegegelden
(x M€)
3.2

Collegegelden

3.2.1

Wettelijke collegegelden

3.2.2

Instellingscollegegelden EER

3.2.2

Instellingscollegegelden niet-EER

Totaal
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De groei van de baten uit collegegelden met M€2,6 vindt plaats
als gevolg van een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt.

2012

Begroting 2012

2011

30,9

31,1

29,5

6,0

1,9

4,7

2,1

4,0

2,2

39,0

37,0

36,4
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3.3 Baten werk voor derden
(x M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

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

2012

Begroting 2012

2011

7,6

7,4

7,9

16,4

15,0

8,6

5,2

26,7
8,0

35,7

38,3

38,8

3.3.2.4 KNAW

0,7

0,5

0,7

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties

4,5

8,5

6,9

3.3.2.6 Bedrijven

7,1

Totaal

Onder de baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten
uit de tweede- en derdegeldstroom verantwoord. Deze baten laten
een daling zien van M€17,9 ten opzichte van 2011. De daling van

9,8

9,5

73,0

77,2

90,6

80,6

84,6

98,5

de baten uit internationale organisaties met M€10,3 is vooral toe
te schrijven aan een in 2011 ontvangen EU-subsidie voor de aanschaf van een elektronenmicroscoop.

3.4 Overige baten
2012

Begroting 2012

3.4.1

Verhuur onroerende zaken

7,5

7,6

2011
7,6

3.4.2

Detachering personeel

1,6

2,0

2,0

3.4.3

Schenking en sponsoring

0,5

0,3

0,2

3.4.4

Overige

18,5

20,2

10,9

Totaal

28,1

30,1

20,7

De stijging in de overige baten bedraagt M€7,4. Ze wordt voornamelijk veroorzaakt door de opbrengst van de afspraak met de
Belastingdienst over de verrekening van de indirecte btw (M€6,1).

Onder de post ‘Overige’ vallen, naast de vordering op de Belastingdienst, onder meer opbrengsten uit lidmaatschaps- en entreegelden voor onder andere sportkaart en Hortus botanicus (M€2,0),
cateringopbrengsten (M€3,7), octrooien en licenties (M€1,2),
admissions fee (M€0,3), subsidie NVIC (M€0,2) en bijdragen
deelnemers NeCEN (M€0,8).
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(x M€)
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4.1 Personele lasten
(x M€)
4.1.1

2012

Begroting 2012

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies

173,7

179,1

7,7

7,4

7,0

23,2

22,9

21,7

204,6
4.1.2

169,8

209,4

198,5

Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

4.1.3

2011

Lonen, salarissen, sociale lasten

Af: Uitkeringen

Totaal

De personele lasten zijn in 2012 met M€3,7 toegenomen naar M€
231,3. Ten opzichte van 2011 is de bezetting gestegen met 78,43 fte.
Binnen de overige personele lasten heeft een vrijval plaatsgevon-

3,4

2,5

7,3

20,9

10,7

19,6

4,7

10,4

4,2

29,0

23,6

31,1

2,3

2,0

2,0

231,3

231,0

227,6

den op de personele voorzieningen (M€3,9 daling) en is meer
besteed aan personeel niet in loondienst (M€1,3).

Bezetting ultimo 2012
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WP

fte’s 31-12-2012

fte’s 31-12-2011

1.799,9

1.738,1

OBP

1.456,2

1.439,6

Totaal

3.256,1

3.177,7

Bovenstaande bezetting is die van ultimo 2012 van de faculteiten
en ondersteunende diensten. Het aantal fte WP steeg met 61,8, het
aantal fte OBP steeg met 16,6 fte.
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4.2 Afschrijvingen
(x M€)

2012

Begroting 2012

2011

20,2

15,2

15,5

9,2

7,7

21,7

0,2

0,2

0,2

23,1

37,4

4.2.1

Gebouwen

4.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.3

Vastgoedontwikkeling

29,6

Totaal

Wetenschappelijke apparatuur wordt bij aanschaf geheel afgeschreven. De aanschaf in 2011 van een elektronenmicroscoop door de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen verklaart dan ook

de daling van de afschrijvingslasten op inventaris en apparatuur
met M€12,5.

(x M€)

2012

Begroting 2012

2011

4.3.1

Huur

7,3

6,0

5,1

4.3.2

Verzekeringen

0,6

0,6

0,6

4.3.3

Onderhoud

8,4

6,7

9,1

4.3.4

Energie en water

7,6

7,9

7,6

4.3.5

Schoonmaakkosten

2,8

2,8

2,7

4.3.6

Heffingen

3,0

2,6

2,5

4.3.7

Voorzieningen

5,1

0,0

3,6

4.3.8

Gebiedsontwikkeling

-0,4

4,3

0,0

4.3.9

Overige

Totaal

De huisvestingslasten zijn met M€3,1 gestegen naar M€35,7. In
2012 heeft een additionele dotatie aan de asbestvoorziening plaatsgevonden van M€5,8 (2011: M€4,7). Op de voorziening DUWO

1,3

3,2

1,4

35,7

34,1

32,6

vond een vrijval plaats van M€0,7. In de begroting was rekening
gehouden met de verkoop van gebouwen en kavels met een boekwaarde van M€4,3. Deze verkopen zijn niet gerealiseerd in 2012.
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4.3 Huisvestingslasten
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4.4 Overige lasten
(x M€)
4.4.1

Administratie- en beheerslasten

2012

Begroting 2012

2011

1,8

2,2

2,0

4.4.2

Inventaris, aparatuur

11,7

12,7

11,6

4.4.3

Overige

98,1

111,3

101,7

Totaal

111,6

126,2

115,3

2012

Begroting 2012

2011

8,4

10,6

8,3

4.4.3 Specificatie post overige
(x M€)
4.4.3.1 Reis- en verblijfkosten
4.4.3.2 Telefoon-, porti- en vrachtkosten

1,7

2,2

1,7

4.4.3.3 Collectievorming

4,8

6,5

5,1

4.4.3.4 Hulpmiddelen/grondstoffen

4,0

5,5

4,3

4.4.3.5 Publiciteit en voorlichting

2,9

3,3

2,6

4.4.3.6 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

1,0

1,4

1,1

4.4.3.7 Werkzaamheden door derden

1,2

0,0

0,0

4.4.3.8 Representatie

2,6

3,3

2,6

4.4.3.9 Catering

1,7

2,0

1,6

4.4.3.10 Advieskosten

0,6

0,6

0,5

4.4.3.11 Accountantskosten

0,1

0,4

0,3

4.4.3.12 Subsidies

64,8

59,7

60,7

4.4.3.13 Voorzieningen

-3,1

0,0

0,5

7,4

15,8

12,4

98,1

111,3

101,7

4.4.3.14 Diversen
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Totaal

De post ‘Subsidies’ betreft onder meer de uitbetaling van de subsidie aan het LUMC van M€52,2, aan het Afrika Studie Centrum
en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (beide geoormerkt beschikbaar gesteld door OCW), alsmede bijdragen aan
andere kennisinstellingen voor deelname in gezamenlijk onderzoek en gebruik van faciliteiten. In 2012 is de voorziening voor een
mogelijke naheffing over de btw-aangifte van M€2,4 komen te

vervallen. Daarnaast is sprake van een vrijval van M€ 0,6 op
voorzieningen voor verlieslatende projecten en een vrijval van M€
0,1 op de voorziening ‘Samenwerkingsverbanden’.
De post ‘Diversen’ betreft onder meer de kostprijs omzet UFB (M€
2,6), beurzen of deelname in beursprogramma’s (M€3,0) en vergoedingen aan fellows (M€0,5).
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5 Financiële baten en lasten
(x M€)
5.1

Rentebaten

5.2

Waardeveranderingen effecten

5.3

Rentelasten

5.4

Toegerekende bouwrente aan investeringen
Totaal

Het saldo van de financiële baten en lasten daalde van M€6,0 negatief in 2011 naar M€2,9 negatief in 2012 Met ingang van 2011 werd
de interest rate swap gewaardeerd tegen de grondslag kostprijs of
lagere marktwaarde. In 2012 heeft een afwaardering van M€2,0
plaatsgevonden naar de marktwaarde ultimo 2012 (M€7,2 nega-

2012

Begroting 2012

2011

1,0

0,5

1,2

0,0

0,0

0,0

-4,7

-2,7

-7,7

0,8

1,7

0,5

-2,9

-0,5

-6,0

tief). In 2011 bedroeg deze afwaardering M€5,2. In verband met
de afgesloten lening, bestemd voor de bouwactiviteiten, wordt
bouwrente toegerekend aan de onderhanden werken. In 2012
werd daarvoor een rentepercentage van 4,7 procent gehanteerd.

(x k€)

2012

2011

Onderzoek Jaarrekening

91,6

88,5

Andere controleopdrachten

64,2

98,3

Fiscale adviezen

19,3

50,1

Andere niet-controlediensten

18,2

83,7

193,2

320,7

Totaal
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Honoraria accountant
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met
een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de
universiteit.

Voorstel voor resultaatbestemming
Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een positief resultaat
(geconsolideerd) van M€22,8. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt
het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves van de
instelling.
Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor het Vernieuwingsfonds
wordt een bedrag onttrokken van M€0,2. Aan de bestemmingsreserve (publiek) voor de profileringsgebieden wordt een bedrag
toegevoegd van M€0,8. Aan de bestemmingsreserve (privaat)
van de Beheerstichting wordt een bedrag toegevoegd van M€
0,9. Het minderheidsbelang derden is gelijk gebleven.
Het resterende saldo van M€21,3 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
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Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Universiteit Leiden
Verklaring betreffende de Jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen Jaarrekening over 2012
van Universiteit Leiden te Leiden gecontroleerd. Deze Jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de universiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de Jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw
dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Jaarver-

slag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de Jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de Jaarrekening en de naleving
van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
Jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.9,
lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit
vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de Jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen
neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de Jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de universiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte
financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de universiteit gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de Jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de Jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Universiteit
Leiden per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze Jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle
van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Den Haag, 21 juni 2013
KPMG Accountants N.V.
G.A. Maranus RA
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van
het onderzoek of het Jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het
BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat
het Jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de Jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van
het BW. Tenslotte vermelden wij dat het Jaarverslag voldoet aan
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.
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Bijlagen
[ 123 ]
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Bijlage A
Faculteiten, Graduate Schools, instituten en profielthema’s
Faculteit

Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Archeologie

Leiden University Graduate School of Archeology
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Archeologie
Campus Den Haag

Instituut Bestuurskunde
Leiden University College the Hague

Geesteswetenschappen

Leiden University Graduate School of Humanities
Academie der Kunsten
Leiden University Centre for Arts in Society
Instituut voor Geschiedenis
Instituut voor Religiestudies
Instituut voor Regiostudies
Instituut voor Wijsbegeerte
Leiden University Centre for Linguistics

Geneeskunde/LUMC

Graduate School Leiden University Medical Centre
Het onderzoek van de Faculteit Geneeskunde kent een andere organisatie. Geneeskunde/LUMC heeft 70 onderzoeksprogramma’s die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerdere per afdeling. Door nauwe onderlinge samenwerking dragen deze programma’s bij aan de 10 onderzoeksthema’s van het LUMC. Dat zijn: Ageing,
Auto/immunity, Biomedical imaging, Genetic epidemiology and bioinformatics, Immunotherapy of cancer, Infections diseases and immunology, Neurosciences (PaCD), Oncogenetics, Regenerative medicine en Vascular medicine. Met zijn programma's en thema's participeert het LUMC in enkele tientallen samenwerkingsverbanden in
binnen- en buitenland.

Rechtsgeleerdheid

Leiden Law School (Graduate Level)
Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Instituut voor Privaatrecht
Instituut voor Publiekrecht
Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Sociale Wetenschappen

Leiden University Graduate School of Social and Behavioural Studies
Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Instituut voor Pedagogische Wetenschappen
Instituut voor Politieke Wetenschap
Instituut voor Psychologie
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Instituut voor Metajuridica
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Faculteit

Graduate Schools/Onderzoeksinstituten

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Leiden University Graduate School of Science
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Instituut Biologie Leiden
Leiden Institute of Advanced Computer Science
Leiden Amsterdam Center for Drug Research
Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Mathematisch instituut
Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden
Sterrewacht Leiden

ICLON

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Universiteit Leiden

Profielthema’s

In 2011 heeft de universiteit de elf profileringsgebieden verder geordend in zes profielthema’s
die het onderzoeksprofiel van de Universiteit
Leiden uitdragen.

Fundamentals of Science, op basis van het profileringsgebied:
– Fundamentals of Science
Health, Life and Biosciences, op basis van de profileringsgebieden:
– Bioscience: the Science Base of Health
– Translational Drug Discovery and Development
– Vascular and Regenerative Medicine
Health across the Human Life Cycle, op basis van de profileringsgebieden:
– Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
– Health, Prevention and the Human Life Cycle
Law, Democracy and Governance, Legitimacy in a Multilevel Setting, op basis van de profileringsgebieden:
– Interaction between Legal Systems
– Political Legitimacy: Institutions and Identities
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The Asian Challenge, op basis van het profileringsgebied:
– Asian Modernities and Traditions
Global Interaction of Civilizations and Languages, op basis van de profileringsgebieden:
– Global Interaction of People, Culture and Power through the Ages
– Language Diversity in the World

Bijlage B
Kerncijfers
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** = Prestatieafspraak OCW
** = Bestuursafspraak binnen de Universiteit Leiden

Kerncijfers Universiteit Leiden
Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

*

Deelnemers excellentie

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

**

Instroom master

**

Waarvan met buitenlandse vooropleiding
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

3.730

4.020

3.852

4.134

4.560

–

–

7,2%

6,4%

6,0%

–

–

–

63%

63%

2.567

2.900

3.467

3.465

3.989

19%

21%

21%

22%

21%

17.737

18.549

19.016

19.490

20.684

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,9

3,9

3,9

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.928

2.083

2.385

2.437

3.000

Diploma’s
Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)

2.009

2.183

2.371

2.576

3.129

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

78%

80%

81%

85%

86%

21,0%

17,7%

17,1%

15,1%

15,3%

7,5%

7,1%

7,7%

7,3%

8,1%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

51,0%

57,6%

57,5%

62,8%

66,4%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

67%

67%

67%

67%

70%

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

74%

74%

71%

68%

69%

2008

2009

2010

2011

2012

302

320

331

334

383

Wetenschappelijke publicaties

4.954

4.900

5.111

5.203

5.350

Onderzoeksinzet in fte

1.076

1.068

1.069

1.095

1.111

Bachelorrendement
*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

**

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Masterrendement

Onderzoek
**

2008/2009

Aantal promoties
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Onderwijs
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Promotierendement
**

2005

2006

57%

56%

65%

64%

62%

2008

2009

2010

2011

2012

Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel
Waarvan promovendi
Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning
Waarvan overig ondersteunend personeel
% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage

5,8

5,3

5,5

5,8

5,6

2008

2009

2010

2011

2012

3.168

3.169

3.154

3.178

3.256

1.127

1.115

1.107

1.098

1.147

586

589

603

640

653

339

347

328

309

306

1.084

1.083

1.081

1.099

1.112

18%

18%

18%

20%

21%

3%

3%

3%

3%

3%

Tevredenheid medewerkers

–

–

7,5

–

7,5

Generieke overhead (in % van omzet)

–

–

–

11,25%

11,39%

2008

2009

2010

2011

2012

Financiën (in M€)
Totale baten

439

478

494

515

514

Waarvan werk voor derden

125

135

150

171

156

**

Omzet 2e geldstroom

33,3

34,6

38,6

45,1

41,6

**

Omzet EU-subsidies

8,0

9,9

12,3

18,2

13,5

Lasten

450

463

473

489

488

Netto resultaat

–16

18

22

20

23

28%

28%

30%

33%

30%

Aandeel werk voor derden op totale baten
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2004

Promotieduur
Gemiddelde promotieduur

*

2003

Promotierendement in 6 jaar

Personeel in dienst

**

2002
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Kerncijfers Campus Den Haag

Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

*

Deelnemers excellentie

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

**

Instroom master

**

2010/2011

2011/2012

2012/2013

118

256

282

306

–

–

0,0%

1,0%

2,6%

–

–

–

50%

50%

141

142

189

185

193

17%

11%

13%

15%

18%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

526

640

794

937

1.186

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,9

3,9

4,2

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,5

3,5

3,6

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

56

35

69

67

52

Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar

65

98

125

120

170

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

74%

73%

71%

84%

87%

20,4%

16,4%

24,1%

15,1%

11,6%

8,2%

9,8%

6,9%

6,1%

3,3%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

57%

74%

64%

69%

76%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

63%

60%

66%

65%

62%

2008

2009

2010

2011

2012

5

5

2

1

2

Wetenschappelijke publicaties

71

47

34

85

46

Onderzoeksinzet in fte

13

12

7

23

24

1998/2002

1999/2003

2000/2004

2001/2005

2002/2006

*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Masterrendement

Onderzoek
Aantal promoties

Promotierendement
**

2009/2010

116

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

Diploma’s

**

2008/2009

Promotierendement in 6 jaar
Promotieduur
Gemiddelde promotieduur

31%

28%

47%

46%

45%

2004-2008

2005-2009

2006-2010

2007-2011

2008-2012

6,1

6,5

6,4

6,5

6,6
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Personeel in dienst
Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel

2010

2011

2012

63

72

82

95

110

28

32

34

41

47
11

6

5

8

12

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

1

5

8

8

8

27

28

32

34

45

0%

0%

0%

0%

12%

–

–

–

5%

4%

% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage
Tevredenheid medewerkers

**

2009

Waarvan promovendi

Waarvan overig ondersteunend personeel
**

2008

Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,3

43%

39%

39%

36%

40%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

8.085

7.534

8.953

9.807

13.389

3.134

1.604

432

607

2.396

**

Omzet 2e geldstroom

Waarvan werk voor derden

65

182

159

334

526

**

Omzet EU-subsidies

83

126

5

18

10

7.826

7.998

9.194

9.821

13.411

259

-424

-241

-14

-22

39%

21%

5%

6%

18%

Lasten
Netto resultaat
Aandeel werk voor derden op totale baten
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Promotierendement en -duur: cohorten zijn gemiddeld lager dan 5 per jaar. Hier zijn 5-jaarstotalen genomen.
% Deelnemers excellentie is exclusief LUCTH.
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Kerncijfers Archeologie

Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

*

Deelnemers excellentie

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

**

Instroom master

**

2010/2011

2011/2012

2012/2013

101

77

79

67

–

–

25,0%

19,0%

19,4%

–

–

–

100%

100%

81

60

71

94

111

19%

23%

35%

28%

27%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

437

441

460

441

443

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,8

3,8

3,9

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

69

66

46

65

87

Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Masterrendement

Onderzoek
Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
Onderzoeksinzet in fte
Promotierendement
**

2009/2010

80

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

Diploma’s

**

2008/2009

Promotierendement in 6 jaar
Promotieduur
Gemiddelde promotieduur

42

59

42

77

66

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

84%

88%

93%

91%

93%

11,1%

20,3%

8,1%

7,8%

19,6%

1,9%

1,7%

9,7%

2,0%

5,9%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

58%

69%

37%

46%

64%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

60%

65%

54%

72%

64%

2008

2009

2010

2011

2012

4

8

7

8

16

167

83

97

104

94

33

33

36

35

47

1998/2002

1999/2003

2000/2004

2001/2005

2002/2006

33%

44%

46%

54%

62%

2004-2008

2005-2009

2006-2010

2007-2011

2008-2012

7,5

7,5

7,3

6,9

6,4
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Personeel in dienst
Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel

2010

2011

2012

68

70

73

78

96

35

33

35

38

47

13

16

18

19

26

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

10

11

8

8

12

8

8

8

7

7

14%

19%

17%

17%

23%

1%

1%

2%

1%

1%

% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage
Tevredenheid medewerkers

**

2009

Waarvan promovendi

Waarvan overig ondersteunend personeel
**

2008

Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,7

12%

12%

11%

9%

7%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

5.531

5.849

6.574

6.228

7.832

283

330

370

416

402

**

Omzet 2e geldstroom

Waarvan werk voor derden

1.704

1.934

2.213

1.691

1.941

**

Omzet EU-subsidies

57

32

202

191

717

5.582

5.877

6.639

6.115

7.592

49

-28

-64

113

240

5%

6%

6%

7%

5%

Lasten
Netto resultaat
Aandeel werk voor derden op totale baten
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Promotierendement en -duur: cohorten zijn gemiddeld lager dan 5 per jaar. Hier zijn 5-jaarstotalen genomen.
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Kerncijfers Geesteswetenschappen

Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

*

Deelnemers excellentie

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

**

Instroom master

**

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1.069

936

880

1.231

–

–

4,0%

3,0%

2,3%

–

–

–

60%

60%

572

818

837

791

876

28%

23%

23%

25%

26%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

4.348

4.570

4.584

4.368

4.691

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,0

3,9

4,0

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

422

581

633

651

678

Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

**

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Masterrendement

Onderzoek
Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties

**

2009/2010

1.046

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

Diploma’s

**

2008/2009

312

412

438

596

703

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

73%

72%

74%

80%

81%

20,6%

22,5%

20,3%

19,9%

19,2%

6,9%

8,3%

10,5%

11,4%

11,0%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

44%

50%

55%

61%

60%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

66%

68%

68%

67%

69%

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

66%

74%

68%

66%

76%

2008

2009

2010

2011

2012

49

58

57

64

67

764

764

826

586

606

Onderzoeksinzet in fte

217

205

196

196

201

Promotierendement

2002

2003

2004

2005

2006

Promotierendement in 6 jaar

56%

48%

53%

57%

60%

Promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

7,5

5,8

7,5

7,7

7,5

Gemiddelde promotieduur
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Personeel in dienst
Totaal fte in dienst (ultimo)

2011

2012

538

538

546

566

327

306

298

305

321

Waarvan promovendi

112

107

104

110

102

22

21

29

25

29

101

92

94

94

99

22%

23%

23%

25%

27%

3%

3%

3%

2%

2%

% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage
Tevredenheid medewerkers
Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,3

18%

17%

18%

17%

18%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

49.015

49.490

47.971

51.118

54.906

Waarvan werk voor derden

1.760

1.360

1.476

1.504

630

**

Omzet 2e geldstroom

5.664

6.765

7.082

7.537

7.526

**

Omzet EU-subsidies

64

206

617

591

938

Lasten

50.545

49.101

48.568

48.850

51.927

Netto resultaat

-1.574

389

-697

2.268

2.979

4%

3%

3%

3%

1%

Aandeel werk voor derden op totale baten
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2010

568

Waarvan overig ondersteunend personeel

**

2009

Waarvan wetenschappelijk personeel

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

**

2008
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Kerncijfers LUMC/Geneeskunde

Studenten
Instroom propedeuse bachelor

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

369

374

362

352

373

*

Deelnemers excellentie

–

–

6,0%

9,0%

8,3%

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

–

–

–

100%

100%

Instroom master

69

55

184

293

355

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

10%

9%

5%

4%

3%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

2.395

2.479

2.494

2.499

2.464

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,2

4,2

4,2

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,2

4,3

4,2

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

33

43

130

201

394

Diploma’s
Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar

299

280

307

322

361

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

89%

92%

91%

95%

91%

*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

19,3%

8,3%

6,0%

5,2%

9,6%

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)

12,3%

2,0%

5,6%

3,1%

3,8%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

61%

64%

72%

74%

74%

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

43%

74%

72%

63%

68%

2008

2009

2010

2011

2012

112

111

115

117

139

1.554

1.695

1.740

1.991

2.164

–

–

–

–

1.055

2002

2003

2004

2005

2006

Bachelorrendement
*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)
Masterrendement
Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Onderzoek
**

Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
Onderzoeksinzet in fte
Promotierendement
Promotierendement in 6 jaar

38%

50%

43%

56%

52%

Promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

Gemiddelde promotieduur
Personeel in dienst
Totaal fte in dienst (ultimo)

6,3

6,1

5,6

6,2

6,8

2008

2009

2010

2011

2012

–

–

–

–

1.336

Waarvan wetenschappelijk personeel

–

–

–

–

1.034

Waarvan promovendi

–

–

–

–

302

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

50.487

50.900

52.038

51.560

52.034

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Onderwijs

[ 136 ]

Kerncijfers Rechtsgeleerdheid
Onderwijs
Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

883

904

864

1.059

1.085

*

Deelnemers excellentie

–

–

4,0%

4,0%

3,4%

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

–

–

–

0%

0%

**

Instroom master

**

620

686

744

772

905

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

21%

28%

31%

29%

27%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

4.112

4.219

4.265

4.510

4.804

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,0

4,1

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,1

4,1

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

573

542

579

590

702

Diploma’s
Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Masterrendement

Onderzoek
**

Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
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2008/2009

Onderzoeksinzet in fte
Promotierendement
**

382

483

533

504

615

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

79%

83%

80%

86%

88%

21,2%

13,8%

15,5%

13,7%

15,7%

9,0%

8,8%

7,1%

7,4%

9,1%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

43%

54%

53%

54%

62%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

63%

67%

69%

63%

67%

2008

2009

2010

2011

2012

19

20

23

20

22

525

554

604

477

428

86

72

75

82

94

2002

2003

2004

2005

2006

Promotierendement in 6 jaar

15%

25%

29%

12%

25%

Promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

7,0

7,5

6,5

6,5

6,3

Gemiddelde promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

290

278

279

298

324

129

134

133

133

155

Waarvan promovendi

51

46

47

68

70

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

13

6

8

10

5

Waarvan overig ondersteunend personeel

79

78

78

77

79

16%

16%

17%

22%

20%

3%

2%

2%

3%

2%

Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel

**

% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage
Tevredenheid medewerkers

**

Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,8

27%

28%

28%

26%

24%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

26.285

28.395

29.194

29.290

27.791

1.975

2.782

3.157

2.693

1.943

**

Omzet 2e geldstroom

Waarvan werk voor derden

726

868

1.006

1.071

1.255

**

Omzet EU-subsidies

655

1.128

1.220

1.194

336

Lasten

25.783

26.975

26.676

27.304

27.142

Netto resultaat

503

1.320

2.418

1.986

649

Aandeel werk voor derden op totale baten

8%

10%

11%

9%

7%
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Kerncijfers Sociale Wetenschappen
Onderwijs
Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

901

1.012

927

1.039

955

*

Deelnemers excellentie

–

–

3,0%

4,0%

3,0%

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

–

–

–

50%

50%

**

Instroom master

**

646

677

780

677

854

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

11%

12%

11%

18%

14%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

4.138

4.192

4.231

4.405

4.481

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,1

4,0

4,0

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,9

3,8

3,8

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

620

615

700

577

680

Diploma’s
Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar

594

618

748

2009/2010

2010/2011

2011/2012

77%

83%

85%

86%

21,2%

19,8%

16,0%

14,2%

6,7%

9,5%

7,4%

6,7%

9,5%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

64%

68%

71%

78%

71%

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

71%

70%

67%

70%

75%

2008

2009

2010

2011

2012

20

31

31

26

30

Wetenschappelijke publicaties

529

443

470

438

455

Onderzoeksinzet in fte

179

176

177

179

176

Promotierendement

2002

2003

2004

2005

2006

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Masterrendement

Onderzoek

**

571
2008/2009

79%

Uitval na 1 jaar (bachelor)

**

594
2007/2008

21,5%

*

Bachelorrendement
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2008/2009

Aantal promoties

Promotierendement in 6 jaar

59%

50%

80%

48%

54%

Promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

6,0

5,4

4,9

5,6

5,5

Gemiddelde promotieduur

Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel

**

2009

2010

2011

2012

401

395

385

388

406

188

190

189

192

201

Waarvan promovendi

87

89

94

88

90

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

38

33

29

33

37

Waarvan overig ondersteunend personeel

87

82

70

75

75

42%

38%

37%

35%

33%

3%

3%

3%

3%

3%

% vrouwen in hogere functies
Ziekteverzuimpercentage
Tevredenheid medewerkers

**

2008

Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,5

22%

21%

18%

19%

19%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

30.760

32.345

33.658

36.988

38.925
3.086

Waarvan werk voor derden

2.155

2.668

2.662

3.152

**

Omzet 2e geldstroom

2.522

3.046

3.651

5.029

4.625

**

Omzet EU-subsidies

178

686

1.061

1.189

1.493

Lasten

32.957

33.408

32.911

33.843

35.783

Netto resultaat

-2.197

-1.063

747

3.145

3.142

7%

8%

8%

9%

8%

Aandeel werk voor derden op totale baten
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Kerncijfers Wiskunde en Natuurwetenschappen
Onderwijs
Studenten
**

Instroom propedeuse bachelor

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

335

442

430

443

543

*

Deelnemers excellentie

–

–

5,0%

3,0%

2,9%

*

% opleidingen met 12 of meer contacturen in B-1

–

–

–

100%

100%

**

Instroom master

**

288

290

451

375

432

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

14%

24%

24%

21%

25%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

1.603

1.796

1.950

2.036

2.307

Tevredenheid studenten bachelor (NSE - 5-puntsschaal)

–

4,0

4,0

4,0

–

Tevredenheid studenten master (NSE - 5-puntsschaal)

–

3,8

3,9

3,9

–

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

155

201

228

286

407

Diploma’s
Bachelordiploma’s
(Post)masterdiploma’s
Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
*

Uitval na 1 jaar (bachelor)

*

Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement

*

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)

**

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Masterrendement

Onderzoek
**

Aantal promoties
Wetenschappelijke publicaties
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2008/2009

**

201

180

193

219

262

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

83%

87%

84%

82%

86%

22,9%

20,4%

19,8%

18,4%

17,6%

7,5%

3,5%

6,2%

7,5%

6,2%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

47%

49%

48%

54%

68%

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

79%

73%

73%

69%

63%

2008

2009

2010

2011

2012

91

84

94

96

107
1.457

1.235

1.211

1.259

1.412

Onderzoeksinzet in fte

537

559

567

570

559

Promotierendement

2002

2003

2004

2005

2006

Promotierendement in 6 jaar

73%

69%

77%

79%

76%

Promotieduur

2008

2009

2010

2011

2012

5,0

4,6

4,9

5,0

4,9

Gemiddelde promotieduur

Totaal fte in dienst (ultimo)
Waarvan wetenschappelijk personeel

**

2009

2010

2011

2012

1.041

1.050

1.009

976

964

383

392

387

353

342

Waarvan promovendi

307

318

327

339

351

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

170

164

146

135

127

Waarvan overig ondersteunend personeel

178

172

147

149

144

% vrouwen in hogere functies

5%

5%

6%

7%

8%

Ziekteverzuimpercentage

2%

2%

2%

2%

2%

Tevredenheid medewerkers
**

2008

Aandeel ‘Overig OBP’

–

–

–

–

7,5

16%

16%

14%

14%

14%

Financiën (in K€)

2008

2009

2010

2011

2012

Totale baten

93.419

95.078

96.345

106.441

97.546

Waarvan werk voor derden

11.611

11.557

9.806

8.820

8.345

**

Omzet 2e geldstroom

22.155

21.336

24.110

29.282

25.617

**

Omzet EU-subsidies

6.922

7.644

8.960

14.689

9.963

Lasten

93.904

94.720

96.269

104.322

94.919

Netto resultaat

-485

358

76

2.119

2.627

Aandeel werk voor derden op totale baten

12%

12%

10%

8%

9%

[ 141 ]

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

Personeel in dienst

[ 142 ]

Definities en bronnen (in volgorde van de tabel
factsheets)
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Algemene toelichting organisatiestructuur
De cijfers van Faculteit Sociale wetenschappen zijn exclusief Instituut Bestuurskunde. Dit instituut is in 2012 bij faculteit Campus
Den Haag ondergebracht en telt in alle jaren onder deze faculteit.
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is inclusief Centrum
voor Milieuwetenschappen, Nationaal Herbarium en Hortus
botanicus. Cijfers Universiteit Leiden zijn op enkele uitzonderingen na inclusief LUMC/Geneeskunde (uitzonderingen zijn bij de
betreffende items aangegeven).

Totaal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (voltijd+deeltijd, inclusief extraneï), ontdubbeld op basis van hoofdstudie. Bron: 1cijferHObestanden uit CRIHO.
Tevredenheid studenten bachelor en master (NSE - 5-puntsschaal)
Totaal van de themascores uit de Nationale Studenten Enquête.
Bron: instellingsbestanden NSE.

Onderwijs

Diploma’s
Aantal bachelor- respectievelijk (post)masterdiploma’s per studiejaar (1 september t/m 31 augustus). Bron: 1cijferHO-bestanden uit
CRIHO.

Instroom propedeuse bachelor
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de propedeuse bachelor (eoi-p), hoofdinschrijvingen op peildatum 1 oktober. Bron: 1cijferHO-bestanden uit CRIHO.

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
Het percentage voltijdse studenten dat aan het einde van het eerste studiejaar geen negatief BSA-advies heeft gekregen. Bron: BSArapportage Universiteit Leiden uit uSis.

Deelnemers excellentie (prestatieafspraak OCW)
Het aantal nieuwe deelnemers aan een door het Siriusplatform
erkend traject excellentieonderwijs afgezet tegen de instroom in
de propedeuse per 1 oktober van hetzelfde studiejaar. Cijfers van
Campus Den Haag betreffen alleen Bestuurskunde. Universitaire
totalen zijn inclusief LUCTH. Bron: excellijsten ICLON (vanaf
2013 uit uSis). Bron instroom propedeuse: 1cijferHO-bestanden uit
CRIHO.

Uitval na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking
1cijferHO-bestanden uit CRIHO).

Contacturen B-1 (prestatieafspraak OCW)
Aandeel van de voltijd bacheloropleidingen met tenminste 12
geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde uren
(klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen. Bron: inventarisatie op basis van e-Studiegids en afstemming met faculteiten (in de toekomst uit e-Studiegids).
Instroom master
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de master (alle geaccrediteerde masteropleidingen), alle nieuwe opleidingsinschrijvingen over een geheel studiejaar. Bron: 1cijferHO-bestanden uit
CRIHO, aangevuld uit studentenadministratiesysteem uSis.
Instroom master uit het buitenland
Instroom master met een buitenlandse vooropleiding als hoogste vooropleiding. Bron: 1cijferHO-bestanden uit CRIHO, aangevuld uit uSis en oIEM.

Omzwaai na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie overstapt naar een andere
studie bij dezelfde instelling. FWN is exclusief omzwaai binnen
HOOP-gebied Natuur, dat werkt door in Totaal bestuursafspraken. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden
uit CRIHO).
Herinschrijversrendement in 4 jaar (prestatieafspraak OCW)
Aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijd bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat binnen vier jaar een diploma bij
die instelling behaalt. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking
1cijferHO-bestanden uit CRIHO).
Rendement 1- resp. 2-jarige master in 2 resp. 3 jaar
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijdse instroom in de
master als eerstejaars master bij de Universiteit Leiden dat binnen
genoemd aantal studiejaren na studieaanvang het masterdiploma
heeft behaald. Gerekend wordt vanaf de maand van instroom tot
en met de maand van het verkrijgen van het diploma. Bron: KUO-

bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit CRIHO, aangevuld uit uSis).

wordt niet in SAP/HR geregistreerd als zijnde in dienst). Bron:
SAP/HR.

Onderzoek

% vrouwen in hogere functies
Aandeel aanstellingen (fte) vrouwelijk personeel in schaal 15 of
hoger. Bron: SAP/HR.

Aantal promoties
Aantal promoties aan de Universiteit Leiden. Bron: registratie bij
bureau Pedel.
Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem Metis (datum telling: 1 april na afloop
betreffend kalenderjaar). LUMC/Geneeskunde levert de cijfers uit
eigen registratiesysteem.

[ 143 ]

Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) in aangegeven kalenderjaar. Bron: SAP/HR.
Tevredenheid medewerkers
Het rapportcijfer (10-puntsschaal). Bron: Personeelsmonitor Universiteit Leiden 2012; IVA, Tilburg.

Onderzoeksinzet in fte
De arbeidstijd die het WP (zowel in dienst als niet-in-dienst, alle
geldstromen) aan onderzoek besteedt. Dit wordt in samenwerking
met de faculteiten modelmatig berekend op basis van gemiddelde
capaciteit in fte over het kalenderjaar. Exclusief LUMC/Geneeskunde. Bron: gemiddelde bezetting uit SAP/HR, berekening o.b.v.
verdeelpercentages faculteiten.

Generieke overhead (in % van omzet)
Het aandeel van overheadkosten (salarislasten overhead eigen
personeel generieke overhead, kosten inhuur/uitbesteding van
de overheadfuncties, opbrengsten uit diensten voor derden en automatiseringskosten) in de totale omzet van Universiteit Leiden
conform Jaarrekening. Definitie is conform invalshoek 3 uit het
Overhead-rapport Berenschot voor Nederlandse universiteiten.

Promotierendement in 6 jaar
Aandeel promovendi van de totale instroom van promovendi in
dienst van de universiteit + NWO/FOM dat binnen de nominale
duur + 2 jaar gepromoveerd is (gerekend van aanstellingsdatum
van instroom tot promotiedatum). Bij eenheden met lage cohortaantallen zijn vijf-jaarstotalen genomen. Bron: promoties bij bureau
Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens LUMC/
Geneeskunde.

Aandeel ‘Overig OBP’
Het aandeel ‘Overig OBP’ in het totaal van personeel in dienst (in
fte ultimo berekend). ‘Overig OBP’ betreft OBP exclusief O&O
(onderwijs- en onderzoeksondersteunend beheerspersoneel) en
exclusief student-assistenten. FWN is inclusief FOM-mers. Aandeel ‘Overig OBP’ betreft een benadering van de afspraak met OCW
over ‘Generieke overhead’. Bron: SAP/HR.

Personeel in dienst (geheel exclusief LUMC/Geneeskunde)
Personeel in dienst in fte (ultimo)
Personeel in dienst van de universiteit (in fte) per 31 december van
betreffende jaar. Het totaal is inclusief het deel van studentassistenten dat nog in dienst is van de universiteit (deze categorie wordt in toenemende mate via uitzendbureaus ingehuurd en

Algemeen
Berekend conform richtlijnen en definities Jaarrekening. Bron:
SAP/FI – Jaarrekening.
Omzet 2e geldstroom
Gerealiseerde opbrengsten KNAW en NWO. Bron: SAP/FI – Jaarrekening.
Omzet EU-subsidies
Gerealiseerde opbrengsten uit Europese subsidies. Bron: SAP/FI –
Jaarrekening.
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Financiën
Promotieduur
De promotieduur van promovendi in dienst van de universiteit
+ NWO/FOM per promotiejaar (gerekend van promotiedatum
tot aanstellingsdatum). Bij eenheden met lage cohortaantallen zijn
vijfjaarstotalen genomen). Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens LUMC/Geneeskunde.
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Bijlage C
Opleidingenaanbod, stand 31 december 2012
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Bacheloropleidingen
Faculteit

Bacheloropleiding

Archeologie

BA Archeologie

Campus Den Haag (University College)

BA/BSC Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (Leiden University College the Hague)
BSc Bestuurskunde

Geesteswetenschappen

BA Afrikaanse talen en culturen
BA Chinastudies
BA Duitse taal en cultuur
BA Engelse taal en cultuur
BA Film en literatuurwetenschap
BA Franse taal en cultuur
BA Geschiedenis
BA Godgeleerdheid
BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
BA Hebreeuwse en Joodse studie*
BA International Studies
BA Islamstudies
BA Italiaanse taal en cultuur
BA Japanstudies
BA Koreastudies

BA Latijns-Amerikastudies
BA Midden-Oostenstudies
BA Nederlandkunde/Dutch studies
BA Nederlandse taal en cultuur
BA Oude culturen van de mediterrane wereld
BA Russische studies
BA South and South East Asian Studies
BA Taalwetenschap
BA Wereldgodsdiensten
BA Wijsbegeerte
* Deze opleiding wordt m.i.v. het academisch jaar 2014-2015 beëindigd.
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BA Kunstgeschiedenis
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Geneeskunde/LUMC

BSc Biomedische wetenschappen
BSc Geneeskunde

Rechtsgeleerdheid

BSc Criminologie
LL.B Fiscaal recht
LL.B Notarieel recht
LL.B Rechtsgeleerdheid

Sociale Wetenschappen

BA Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
BSc Pedagogische wetenschappen
BSc Politicologie
BSc Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen

BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen
BSc Biologie
BSc Informatica
BSc Life Science and Technology
BSc Molecular Science and Technology
BSc Natuurkunde
BSc Sterrenkunde
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BSc Wiskunde
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Masteropleidingen
Faculteit

Masteropleiding

Archeologie

MA/MSc Archaeology
MSc Archaeology (research)

Campus Den Haag

MA Crisis and Security Management
MA Management publieke sector
MA Public Administration

Geesteswetenschappen

MA African Studies
MA African Studies (research)
MA Arts and Culture
MA Arts and Culture (research)
MA Asian Studies
MA Asian Studies (research)
MA Classics and Ancient Civilisations
MA Classics and Ancient Civilisations (research)
MA Dutch Studies
MA History
MA History (research)
MA International Relations
MA Latin American Studies
MA Latin American Studies (research)
MA Linguistics
MA Linguistics (research)
MA Literary Studies

MA Media Studies
MA Middle Eastern Studies
MA Middle Eastern Studies (research)
MA North American Studies
MA Philosophy
MA Theology and Religious Studies
MA Russian and Eurasian Studies
Geneeskunde / LUMC

MSc Biomedical Sciences
MSc Geneeskunde
MSc Vitality and Ageing
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MA Literary Studies (research)
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Rechtsgeleerdheid

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

Sociale Wetenschappen

MA Cultural Anthropology and Development Sociology
MSc Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (research)
MSc Education and Child Studies
MSc International Relations and Diplomacy
MSc Political Science
MSc Political Science and Public Administration (research)
MSc Psychology
MSc Psychology (research)

Wiskunde en Natuurwetenschappen

MSc Astronomy
MSc Biology
MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
MSc Chemistry
MSc Computer Science
MSc ICT in Business
MSc Industrial Ecology
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MSc Life Science and Technology
MSc Mathematics
MSc Media Technology
MSc Physics
IC LON- lerarenopleidingen

Algemene economie
Biologie
Educatieve master Geesteswetenschappen
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Management en organisatie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde

Bijlage D
Persoonsgebonden subsidies
ERC Synergy Grants
De ERC Synergy Grants worden ingezet om onderzoeksleiders (en
hun teams) met complementaire vaardigheden, kennis en bronnen in kleine groepen samen te brengen om hen in staat te stellen tot een nieuwe benadering van een wetenschappelijke probleem.
Een Synergy Grant kan oplopen tot 15 miljoen euro en wordt gegeven voor langer lopende projecten (maximaal zes jaar).
■ Prof.dr. Corinne Hofman (Archeologie)
■ Prof.dr. Carlo Beenakker (Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde), i.s.m. met de TU Delft.
European Research Council Advanced Grants
Voor de ERC Advanced Grants komen excellente gepromoveerde
onderzoekers in aanmerking die minimaal negen jaar geleden zijn
gepromoveerd en die met een subsidie vernieuwend onderzoek
willen doen. De subsidie bedraagt maximaal 3,5 miljoen euro.
■ Prof.dr. Luuk de Ligt (Instituut voor Geschiedenis)
■ Prof.dr. Huub Röttgering (Sterrewacht Leiden)
■ Prof.dr. Aad van der Vaart (Mathematisch Instituut)
European Research Council Starting Grants
De ERC Starting Grants worden toegekend aan excellente gepromoveerde onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen jaar
geleden zijn gepromoveerd. Zij kunnen een eigen groep opzetten.
De subsidie bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro.
■ Dr. Cátia Antunes (Instituut voor Geschiedenis)
■ Dr. Sylvestre Bonnet (Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek)
■ Dr. Stijn Bussels (Leiden University Centre for the Arts in
Society)
■ Dr. Fijs van Leeuwen (LUMC – Radiologie)
■ Dr. Alfred Vertegaal (LUMC – Moleculaire celbiologie)
Health-subsidies
Thematische subsidie ter bevordering van internationale samenwerkingsverbanden.
■ Prof.dr. Frans Claas (LUMC – Immunohematologie en bloedtransfusie)
■ Prof.dr. Jeanine Houwing-Duistermaat (LUMC – Medische
statistiek)
■ Prof.dr. Ton Rabelink (LUMC – Nierziekten)

Marie Curiesubsidies
Het Marie Curieprogramma van de EU is bedoeld om de mobiliteit en carrièreontwikkeling van onderzoekers te stimuleren
gedurende de hele loopbaan. De omvang van de subsidie hangt
af van de ontwikkelingsfase van de betreffende onderzoeker.
Marie Curie Outgoing International Fellowship
■ Dr. Marieke Liem (Instituut voor Strafrecht & Criminologie)
naar Harvard University, Verenigde Staten
Marie Curie Research Training Grants
■ Dr. Dorien Peters (LUMC – Humane genetica )
■ Dr. Sjef Verbeek (LUMC – Humane genetica)
■ Prof.dr. Ben van der Zeijst (LUMC – Medische microbiologie)

NWO
Spinozapremie
De NWO-Spinozapremie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. NWO kent de prijs toe aan Nederlandse
onderzoekers die tot de absolute top van de wetenschap behoren.
De subsidie bedraagt 2,5 miljoen euro.
■ Prof.dr. Xander Tielens (Sterrewacht Leiden)
Vernieuwingsimpuls
Vici
Met een Vici-beurs kan een onderzoeker in vijf jaar tijd een eigen
onderzoeksgroep opbouwen. De Vici bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro, en is daarmee een van de grootste persoonsgebonden
wetenschappelijke beurzen van Nederland. Dit jaar verwierven vier
Leidse wetenschappers er een.
■ Prof.dr. Mirjam de Bruijn (Instituut voor Geschiedenis/AfrikaStudiecentrum)
■ Prof.dr. Martin van Hecke (Leids Instituut voor Onderzoek in
de Natuurkunde)
■ Dr. Manon van der Heijden (Instituut voor Geschiedenis)
■ Dr. Ignas Snellen (Sterrewacht Leiden)
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Vidi
Vidi-beurzen zijn voor excellente onderzoekers die minimaal acht
jaar geleden zijn gepromoveerd en succesvol onderzoek hebben
verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig
procent van hun vakgebied. Met een Vidi (maximaal 800.000
euro) kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.
■ Dr. Cátia Antunes (Instituut voor Geschiedenis)
■ Dr. Sylvestre Bonnet (Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek)
■ Dr. Annette van der Helm-Van Mil (LUMC – Reumatologie)
■ Dr. Rina Knoeff (Leiden University Centre for the Arts in
Society)
■ Dr. Ronald van Luijk (Mathematisch Instituut)
■ Dr. Leendert Trouw (LUMC – Reumatologie)
■ Dr. Vincenzo Vitelli (Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde)
Veni
De subsidie wordt toegekend aan jonge, talentvolle onderzoekers,
tot uiterlijk drie jaar na de promotie en bedraagt maximaal 250.000
euro. Hiermee kunnen gedurende drie jaar ideeën worden ontwikkeld en onderzoek gedaan. Veertien onderzoekers van de Universiteit Leiden kregen in 2012 een Veni.
■ Dr. Jenny Audring (Leiden University Centre for Linguistics)
■ Dr. Nienke Biermasz (LUMC – Endocrinologie en Stofwisselingsziekten)
■ Dr. Jeroen Buijs (LUMC – Urologie)
■ Dr.ir. Jeroen Bussmann (Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek/Instituut Biologie Leiden)
■ Dr. Jeske Damoiseaux, (LUMC/Leiden Institute for Brain and
Cognition)
■ Dr. Miko Flohr (Instituut voor Geschiedenis)
■ Dr. Irene Groot (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde)
■ Dr. Rick Honings (Leiden University Centre for the Arts in
Society)
■ Dr. Haili Hu ( Sterrewacht Leiden)
■ Dr. Bart Jacobs ( Leiden University Centre for Linguistics)
■ Dr. Victoria Nyst (Leiden University Centre for Linguistics)
■ Dr. Florian Schneider (Leiden Institute for Area Studies)
■ Dr. David Sobral (Sterrewacht Leiden)
■ Dr. Tesse Stek (Archeologie)

Mozaïek
Het doel van het Mozaïekprogramma is om meer afgestudeerden
uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen.
Een Mozaïeksubsidie bedraagt 200.000 euro.
■ Shardul Paricharak (Bio-Farmaceutische Wetenschappen)
Rubicon
Pas gepromoveerde onderzoekers kunnen met de Rubiconsubsidie onderzoekservaring opdoen aan een andere universiteit, veelal
in het buitenland. Onderzoekers van een andere universiteit kunnen naar Nederland, dus ook naar Leiden, komen. Het gaat doorgaans om een periode van twee jaar.
Naar een universiteit elders:
Drs. Lisa Becking (Instituut Biologie Leiden) naar University
of California Berkeley, Verenigde Staten
■ Dr. Esther van Gelder (Instituut voor Geschiedenis) naar Universiteit Utrecht
■ Dr. Gerbrand van der Heden van Noort (Leids Instituut voor
Chemisch Onderzoek) naar Humboldt Universität zu Berlin,
Duitsland
■ Dr. Helmer Helmers (Leiden University Centre for the Arts in
Society) naar Universiteit van Amsterdam
■ Dr. Dietsje Jolles (Instituut Psychologie/Leiden Institute for
Brain and Cognition) naar Stanford University, Verenigde Staten
■ Dr. Wouter van der Linden (Leids Instituut voor Chemisch
Onderzoek) naar Stanford University, Verenigde Staten
■ Dr. Freek Vonk (Instituut Biologie Leiden) naar Bangor University, Groot Brittannië
■ Siniša Vukovic MA (Instituut Politieke Wetenschap) naar Johns
Hopkins University, Verenigde Staten
■

Naar Leiden:
Dr. Peter Jurgec (Universiteit van Tromsø, Noorwegen) naar het
Leiden University Centre for Linguistics

■

OCW zwaartekrachtprogramma
Het ministerie van OCW trok 167 miljoen euro uit voor zes projecten van topconsortia. Voor drie van deze projecten waren
Leidse onderzoekers mede-aanvragers.
■ Frontiers of Nanoscience (NanoFront), i.s.m. de TU Delft: prof.dr.
Carlo Beenakker, prof.dr. Joost Frenken en prof.dr. Michel Orrit
(Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde).
Toekenning: 35,9 miljoen euro.

■

■

Individual development: Why some children thrive, and others
don’t, i.s.m. met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de
Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam: prof.dr.
Marinus van IJzendoorn.
Toekenning: 27,6 miljoen euro.
Delta-Institute for Theoretical Physics: Matter at all Scales, i.s.m.
de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht:
prof.dr. Carlo Beenakker en prof.dr. Jan Zaanen.
Toekenning: 18,3 miljoen euro.

KNAW

NWO en KNAW

[ 151 ]

NWO en KNAW kenden de Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie toe aan
■ Dr. Freek Vonk (Instituut Biologie Leiden)

En…
De FOM Valorisatie Prijs 2012 ging naar
■ prof.dr. Joost Frenken (Leids Instituut voor Onderzoek in de
Natuurkunde)

Prijs Akademiehoogleraren
KNAW reikt aan onderzoekers die hebben aangetoond tot de
absolute top van hun vakgebied te horen, de Prijs Akademie
hoogleraren uit. De prijs is te beschouwen als een lifetime achievement award.
■ Prof.dr. Ewine van Dishoeck (Sterrewacht Leiden)

De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is een zelfstandig opererend onderdeel van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) dat beoogt talentvolle jonge onderzoekers met elkaar in
contact te brengen. In 2012 werden tien nieuwe leden gekozen onder
wie twee van de Universiteit Leiden.
■ Dr. Marijke Haverkorn (Sterrewacht Leiden)
■ Prof.dr. Herman Paul (Instituut voor Geschiedenis)
De la Court-Prijs
De KNAW reikt de De la Court-Prijs uit voor het beste onderzoek
dat onbezoldigd is gedaan.
■ Dr. Bram Jagersma (referent bij de Universiteitsbibliotheek)
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KNAW-leden
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) heeft veertien nieuwe leden gekozen. Verkiezing vindt
jaarlijks plaats op grond van wetenschappelijke prestaties en op
voorspraak van de wetenschappelijke gemeenschap. Vier van de
nieuwe leden zijn afkomstig van de Universiteit Leiden.
■ Prof.dr. Marian Bakermans-Kranenburg (Instituut Pedagogische Wetenschappen)
■ Prof.dr. Ineke Sluiter (Leiden University Centre for the Arts in
Society)
■ Prof.dr. Xander Tielens (Sterrewacht Leiden)
■ Prof.dr. Jan Zaanen (Leiden voor Onderzoek in de Natuurkunde)
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Bijlage E
Onderscheidingen en eredoctoraat
■

Prof.dr. G.K. Miley
Hoogleraar Sterrenkunde, faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 26 maart 2012

■

Eredoctoraat
■

■

■

■

Prof.dr. E.C. Klasen
Hoogleraar Management Gezondheidsonderzoek/decaan faculteit der Geneeskunde
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Uitgereikt: 24 mei 2012
Prof.dr. P.H. Kes
Emeritus-hoogleraar Natuurkunde, faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Uitgereikt: 27 april 2012
Dr. P.M. van den Bergh
Universitair docent Orthopedagogiek, faculteit der Sociale
Wetenschappen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Uitgereikt: 22 juni 2012

Voor de bovenstaande onderscheidingen is de Universiteit Leiden initiatiefnemer geweest. In de drie onderstaande gevallen lag het iniatief elders maar heeft de Universiteit Leiden de voordracht officieel ondersteund.
■

Prof.mr. P. Boeles
Emeritus-professor op het vakgebied van Immigratierecht, verbonden geweest aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van
1996-2012.

■

Prof.dr. Th.M. van Leeuwen
Emeritus-professor, verbonden geweest aan het Remonstrants
Seminarium aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen
van de faculteit der Geesteswetenschappen van 1993-2012.

Prof.dr.ir. L.A. Peletier
Emeritus-professor op het vakgebied van de analyse en toegepaste wiskunde, verbonden geweest aan de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van 1977-2002.

Prof.dr. W. van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven
Erepromotor: prof.dr. R.C. Tobler

Overige onderscheidingen
■

■

■

LSr Onderwijsprijs 2012
Drs. I.W.M. Van de Calseyde, opleiding Franse taal en cultuur
Mr. K.J. Cathprijs 2012
Drs. M.E.N. van den Heuvel
Collectiespecialist Fotografie en Fotografica bij de Bijzondere
Collecties van de Universiteitsbibliotheek
Gratama Wetenschapsprijs 2012
Dr. A.R. Akhmerov
Theoretische natuurkunde, faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
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Bijlage F
Hoogleraren: benoemingen en oraties/afscheidscolleges
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Benoemingen

Naam

Vakgebied

Prof.dr. W.F. Admiraal

Onderwijskunde, i.h.b. de opleiding van docenten

Prof.dr. C.J. van Asperen

Klinische genetisch advies in de oncogenetica

Prof.dr.mr. B. Barentsen

Sociaal recht

Prof.dr. K.J. Batenburg

Discrete wiskunde en tomografie

Prof.dr. R. Berger

Metabolism-based systems diagnostics

Prof.dr. C.G. Breedveld-de Voogd

Burgerlijk recht

Prof.dr. J. Burggraaf

Translationele geneesmiddelenontwikkeling

Prof.dr. C.L. Creutzberg

Radiotherapie van gynaecologische tumoren

Prof.mr. J.H. Crijns

Straf- en strafprocesrecht

Prof.dr. P.J Dörr

Medische vervolgopleidingen, i.h.b. de opleiding van medisch specialisten

Prof.dr. A.L. van Gijn

Archaeological material culture and artefact studies

Prof.dr. M.J.T.H. Goumans

Moleculaire cardiovasculaire celbiologie

Prof.dr.B. de Graaf

Conflict en veiligheid in historisch perspectief

Prof.dr. P.H. van de Graaf

Systems pharmacology

Prof.dr. O.A. Haazen

Comparative and transnational civil procedure

Prof.dr.drs. M. Haentjens

Privaat recht, i.h.b.financieel recht

Prof.dr.ir. J.J.M. van der Hoeven

Interne geneeskunde, i.h.b. de medische oncologie

Prof.dr. C.U. Keller

Experimental astrophysics

Prof.dr. G. Kloppenburg

Reumatologie, i.h.b. de etiologie en klinimetrie

Prof.dr. H.J. Lamb

Radiologie, i.h.b. moleculaire en metabole cardiovasculaire beeldvorming

Prof.dr. T. Liefaard

Unicef-leerstoel ‘Children’s rights’

Prof.mr. E.M. Mijnarends

Jeugdstrafrecht

Prof.dr. S.T. Nieuwenhuis

Psychologie, i.h.b. cognitive neuroscience of decision making

Prof.dr. D. Oepkes

Verloskunde, i.h.b. foetale therapie

Prof.dr. H. Ovaa

Chemical biology of post-translational protein modification

Prof.dr. A.M. Pereira Arias

Interne geneeskunde, i.h.b. endocriene tumoren

Prof.mr. Rank

Financieel recht
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Gewoon hoogleraren
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Prof.dr. P.C.N. Rensen

Metabole aspecten van vasculaire ziekten

Prof.mr. S.J. Schaafsma

Internationaal privaatrecht

Prof. W.A. Schabas

International and criminal law and human rights

Prof.dr. I.A.G. Snellen

Observationele astrofysica

Prof.dr. M.L.S. Sørensen

Bronze age studies

Prof.dr. F.C.W.J. Theuws

Middeleeuwse archeologie van Europa

Prof.dr. A.W. van der Vaart

Stochastiek

Prof.mr. L.F.M. Verhey

Kirchheiner leerstoel ‘Democratie, instituties en de burger’

Prof.dr. M.H. Vermeer

Klinische dermatologie

Prof.dr.ir. L.J. van Vliet

Meerdimensionale beeldanalyse

Prof.dr. B.B. van der Werf

Extragalactische astrofysica

Prof.dr. J.A.P. Willems van Dijk

Genetica en systeembiologie van het metabool syndroom

Prof.dr. K. Zeppenfeld

Cardiologie, i.h.b. klinische elektrofysiologie
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Bijzonder hoogleraren
Naam

Vawege

Vakgebied

Prof.dr. G.J. Blauw

Bavo Stichting

Interne geneekunde, i.h.b. de ouderengeneeskunde

Prof.dr. J.G. Bethlehem

Centraal Bureau voor de Statistiek

Surveymethodologie, i.h.b. met behulp van
internet

Prof.dr.P. Börnert

Philips Medical Systems Nederland

Experimentele klinische MRI

Prof.dr.N. Doelman

Stichting Jan Hendrik Oort Fonds

Control for astronomy instruments

Prof.dr. I. Duyvesteyn

Stichting voor Strategische Studies

Strategische studies, i.h.b. de internationale
veiligheid

Prof.dr. G. Kersten

RIVM

Vaccine development

Prof.dr. B. Mons

Nederlands Bioinformatica Centrum

Biosemantiek

Prof.dr. M. Raven

Stichting Rijksmuseum van Oudheden

Museologie van het oude Egypte

Prof.dr. J. Rood

Stichting Clingendael

Europese integratie in een mondiaal perspectief

Prof.dr. B. Schoenmaker

Schouwenburg Fonds

Militaire geschiedenis

Prof.dr. M.M.S.K. Sie

Stichting Socrates

Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het
humanisme

Prof.dr. J.B.J. Teeuwisse

Stichting Sculptuur Instituut

Geschiedenis, theorie en praktijk van de moderne
beeldhouwkunst
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Oraties/afscheidscolleges
O = Oratie
A = Afscheidscollege

O/A

Naam

Wetenschapsgebied

Titel oratie/afscheidscollege

O

Prof.dr.mr. J.A.A. Adriaanse

Turnaround management

Moeten we ondernemingen in crisis redden? Een
bedrijfswetenschappelijke benadering van het
insolventierecht aan de hand van de casus
General Motors*

O

Prof.dr. E. Bakker

Terrorisme en contraterrorisme

Naar meer weerbaarheid en veerkracht in contra
terrorismebeleid

O

Prof.dr.mr. B. Barentsen

Arbeidsverhoudingen

The wounded soldiers of bureaucracy*

A

Prof.dr. J.H. Bolk

Inwendige geneeskunde, i.h.b. in het onderwijs

Competentiegericht opleiden: van basis tot
specialist

A

Prof.dr.G.E. Booij

De morfologie en het lexicon

De constructie van taal

O

Prof.mr. G.C. Boot

Arbeidsrecht

Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid
Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren*

A

Prof.dr. W.J. Boot

Japanse en Koreaanse talen en culturen

Op de valreep

A

Prof.dr. E.P. Bos

Middeleeuwse logica en semantiek

De gefantaseerde tijd. De filosoof Marsilius van
Inghen (ca. 1340-1396) over de tijd*

O

Prof.dr. R.S. Breederveld

Acute brandwondengeneeskunde

Van HOT naar HER. Brandwondencentra op weg
naar een epicentrum*

O

Prof.dr. R.E. Breuker

Korean studies

As if matters: the past in the present in Korea and
elsewhere*

O

Prof.dr. L.P.H.M. Buskens

Recht en cultuur in Islamitische samenlevingen

What is sharia? A plea for an anthropology of the
ordinary

A

Prof.dr. A.M. Deelder

(Medische) parasitologie

Enabling technologies

O

Prof. P.J. Dörr

Medische vervolgopleidingen, i.h.b. de opleiding
van medische specialisten

Opleiden in het medisch ambacht*

O

Prof.dr. H.C.J. Eikenboom

Inwendige geneeskunde, i.h.b. hemostase en trombose

De hemostase (inte)graal*

O

Prof.dr. B.M. Elzinga

Stress-gerelateerde psychopathologie

Patroonherkenning. Tussen tellen en toetsen*

O

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

Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele
gezondsheidszorg

Psychodiagnostiek in de postmasteropleidingen.
Van jonge mensen, de dingen die niet
voorbijgaan*

A

Prof.dr. J.L. Goedegebuure

Moderne Nederlandse letterkunde

Het pernicieuze slot*

O

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Koloniale en wereldgeschiedenis

Stille onzichtbare streng*

O

Prof.dr. M.J.T.H. Goumans

Moleculaire cardiovasculaire celbiologie

Hart voor de wetenschap

O

Prof.dr. A.M. van Hemert

Epidemiologie van de openbare geestelijke
gezondheidszorg

Ontregelde emoties*

O

Prof.dr. L.J. van den Herik

Internationaal publiekrecht

Individualizing enforcement in international law:
progress or peril?
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O

Prof.dr.ir. P.P.S. Ho

Chinese economy and development

Will China save Europe or collapse? Things you
thought you knew about China but you don’t

A

Prof.dr. A.A. Kaptein

Psychosociale aspecten van chronische aandoeningen
van de luchtwegen

Lucht*

O

Prof.dr. E.J.P. de Koning

Diabetologie, in het bijzonder celtransplantatie en
-regeneratie

Van cel naar archipel*

O

Prof.dr. P. Kopecký

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

On Patronage and Political Parties in
Contemporary Europe

A

Prof.dr. Th.M. van Leeuwen

Systematische en praktische theologie, geschiedenis van
het Remonstrantisme

Hoe nodig is het te geloven?*

O

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

Biomedical imaging

Eerst zien, dan meten

O

Prof.dr.mr. T. Liefaard

Children’s rights

The Right of the Child to Be Taken Seriously

O

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

Moleculaire en functionele neurogenetica

Samenwerken is hersenwerk

A

Prof.dr. C.M.J.G. Maes

Psychologie, m.i.v. de gezondheidspsychologie

Gezondheidspsychologie, hoe gezond is de
psychologie*

O

Prof.dr. F.M. van der Meer

Comparative public sector and civil service reform

De consequenties van de opkomst van de
voorwaardenscheppende staat voor de publieke
dienst bezien vanuit historisch en internationaal
vergelijkend perspectief*

O

Prof.dr. P. Nieuwbeerta

Criminologie

Naar een praktijk van evidence based
strafrechtspleging. Een onderzoeksprogramma
naar de oplegging uitvoering en effecten van
straffen*

A

Prof.dr. J.W.R. Nortier

Inwendige geneeskunde, i.h.b. de geneeskundige
oncologie

Op weg naar de volgende generatie in de
oncologie*

O

Prof.dr. D. Oepkes

Verloskunde, in het bijzonder foetale therapie

Venit fetus ad medicum*

A

Prof.dr. G. J. van Ommen

Humane genetica

Genetics and genome project: touchstones for the
future

O

Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

Experimentele natuurkunde

De blinde microscoop: van MRI op de
nanoschaal tot academische vorming

O

Prof.dr. F.N. Pieke

Modern China Studies

Antropologie en de Chinese eeuw*

A

Prof.dr. R.E. Poelmann

Humane ontwikkelingsbiologie, i.h.b. die van het
cardiovasculaire systeem

Van harte*

O

Prof.dr. J.C.N. Raadschelders

Bestuurskunde, in het bijzondere de normatieve
aspecten van het openbaar bestuur

Een adisciplinaire bestuurskunde voor een multietnische samenleving: historische, ontologische,
epistemologische en axiologische overwegingen*

A

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

Medische beeldverwerking, i.h.b. het cardiovasculair
apparaat

Innovatie en valorisatie in medical imaging*

O

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

Christelijke filosofie

Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs,
bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en
Levinas*

O

Prof.dr. J. Schaye

The formation of galaxies

De vorming van sterrenstelsels*

O

Prof.dr. B. Schoenmaker

Militaire geschiedenis

Vredesoperaties en de terugkeer van de oorlog*

O

Prof.dr. R. Torenvlied

Public administration with a focus on public sector
management

De mantra van coördinatie of het optimisme over
netwerken in de publieke sector*

Prof.dr. C. Waaldijk

Comparative sexual orientation law

The right to relate - on the importance of
‘orientation’ in comparative sexual orientation
law*

A

Prof.dr. B.C.A. Walraven

Taal en cultuur van Korea

Alcoholische paradoxen. Drank en drinken in de
Koreaanse cultuur*

O

Prof.dr. J.R. Wijbrans

Geologie

Footprints in time: een wandeling door
geologisch heden en verleden
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Bijlage G
Promoties
Promovendus

[ 161 ]

Titel promotie

Promotor(en)

M.J. Avila Sanchez

El efecto del capital económico, social y humano en el proceso de tránsito que realizan los
migrantes guatemaltecos en busca del sueño americano

Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
Prof.dr. G. Rivera-Salgado
(Universiteit Utrecht)

P.W. van den Broeke

Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen. Studies naar
typochronologie, technologie en herkomst

Prof.dr. L.P. Louwe Kooijmans

M.C. Chiang

Memory Contested, Locality Transformed: Representing Japanese Colonial ‘Heritage’ in Taiwan

Prof.dr. W. J. H. Willems

H.L.H. van Enckevort

Gebundelde sporen. Enkele kanttekeningen bij aardewerk en nederzettingen uit Romeins
Nederland

Prof.dr. W.J.H. Willems

T.A. Ivleva

Britons abroad: The mobility of Britons and the circulation of British-made objects in the
Roman Empire

Prof.dr. J. L. Bintliff

U. van Kampen

The History of Yukon First Nations Art

Prof.dr. W.F.H. Adelaar
Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen

A. Konstantinidou

Pots for Monks

Prof.dr. J. L. Bintliff

E.H.J. Krekels

Size does Matter - drug glucuronidation in Children

Prof.dr. C.A.J. Knibbe
Prof.dr. D. Tibboel (Erasmus MC)

J.E. Laffoon

Patterns of Paleomobility in the Ancient Antilles

Prof.dr. C.L. Hofman
Prof.dr. G. Davies
(Vrije Universiteit, Amsterdam)

S.J. van der Linde

Digging Holes Abroad

Prof.dr. W.J.H. Willems
Prof.dr. J. Lengkeek
(Wageningen University)

J.L.J.A. Mans

Amotopoan Trails: A recent archaeology of Trio movements

Prof.dr. C.L. Hofman

V.M. Oelze

Mobility and Diet in Neolithic, Bronze Age and Iron Age Germany

Prof.dr. J.-J. Hublin
Prof.dr. M.P. Richards (University
of British Columbia, Canada)

A. Rojas Martinez Gracida

El Tiempo y la Sabiduría en Poxoyëm

Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
Prof.dr. N. Grube (Univsität Bonn)

E.A. van Rossenberg

Cultural landscapes, social networks and historical trajectories: A data-rich synthesis of Early
Bronze Age networks (c. 2200-1700 BC) in Abruzzo and Lazio (Central Italy)

Prof.dr. H. Fokkens
Prof.dr. R.H.A. Corbey

S. Talamo

Refining 14C dating of bone >30,000 BP: Establishing an accurate chronology for the Middle
to Upper Palaeolithic transition in France

Prof.dr. J.J. Hublin
Prof.dr. M.P. Richards (University
of British Columbia)

R. Valcárcel Rojas

Interacccion colonial en un pueblo de indios encomendados. El chorro de maita, Cuba

Prof.dr. C.L. Hofman

N. Zwyns Laminar

Technology and the onset of Upper Paleolithic in the Altai, Siberia

Prof.dr. J.-J. Hublin
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Campus Den Haag
W. Rachan

The Effects of Collaborative Supply Chain Solutions on Strategic Performance Management

Prof.dr. H.P. Borgman

A.J.E. Wagemaker

Afghanistan 2001-2011: Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat

Prof.dr.ir. J.J.C. Voorhoeve

P.A. Adamek

A good son is sad if he hears the name of his father: The tabooing of names in China as a way
of implementing social values

Prof.dr. B.J. ter Haar

K.M. Ahmed

The Beginnings of Ancient Kurdistan (c. 2500-1500 BC), a Historical and Cultural Synthesis

Prof.dr. W.H. van Soldt

W. de Angelo Cunha

LXX Isaiah 24:1-26:6 as Interpretation and Translation: A Methodological Discussion

Prof.dr. A. van der Kooij

J. Balderas Domínguez

Discursos y narrativas sobre violencia, miedo e inseguridad en México: El caso Ciudad Juárez

Prof.dr. P. Silva

J.H.H. van den Berk

The Middle Men: The American Foreign Service and the Dictators of Central America,
1930-1952

Prof.dr. H.W. van den Doel

T.A. van Berkel

The Economics of Friendship

Prof.dr. I. Sluiter
Prof.dr. J.H. Blok (Universiteit
Utrecht)

A.M.M. Bessemans

Letterontwerp voor kinderen met een visuele functiebeperking

Prof. G.A. Unger
Prof.dr. B. Willems (Universiteit
Hasselt, België)

E.H.G.T.M. Beulakker

Onderscheid moet er zijn. Pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis

Prof.dr. F.S. Gaastra
Prof.dr. Y. B. Kuiper
(Rijksuniversiteit Groningen)

H.A. Borgdorff

The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans
Prof. F.C. de Ruiter
Prof.dr. M.L.J.C. Schrover
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Geesteswetenschappen

N. Bouras

Het Land van Herkomst: Perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010

V.M.N. Breugem

From prominence to obscurity: a study of the Darumash , Japan’s first Zen school

Prof.dr. W.J. Boot

Xiang-yu Cai

Christianity and Gender in Southeast China: the Chaozhou Missions (1849-1949)

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas
Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg

N.E. Chahine

Reading Arabic: Legibility Studies for the Arabic Script

Prof. G.A. Unger

W.C. Cheng

War, Trade and Piracy in the China Seas (1622-1683)

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

M.A.J.P. Coebergh-van der
Marck

In de ban van het incestverbod

Prof.dr. F.W.A. Korsten

O.J.P. Crapels

Morele democratisering van publieke debatten over nieuwe technologie

Prof.dr. W.B. Drees

N.J.A. Cornelissen

Armando Brakman Mutsaers. Over literatuur en filosofie

Prof.dr. E.J. van Alphen

J.J.C.M. Damen

Het woord is aan het beeld. Vijf Nederlandse beelden na 1960

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

A. Deforce

Denken als experiment. 472 ‘meditaties’ over de noodzaak van het creatief denken en
experimenteren in het uitvoeren van complexe muziek van 1962 tot heden

Prof. F.C. de Ruiter

P.H.J. van Deinse

Wind und Wand. De neoconstructievistische binnendecoratie van Gerhard Wind in de
St. Antoniuskirche te Düsseldorf-Oberkassel (1984-1986)

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

J. Dijs

Hervaeus Natalis, De secundis intentionibus Dist. I&II

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

P. van Doeselaar

La rosace sur fond blanc

Prof.dr. P. J. Smith

A.M. Dragosits

Giovanni Girolamo Kapsperger (ca.1581-1651): Betrachtungen zu seinem Leben und Umfeld,
seiner Vokalmusik und seinem praktischen Material zum Basso continuo-Spiel

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

Zonder eigen gewinne en glorie

Prof.dr. S. Groenveld

C.H. Göbel

Zur Logik des Christentums

Prof.dr. W.B. Drees

F.D. Grant

The Chinese Cornerstone of Modern Banking: The Canton Guaranty System and the Origins
of Bank Deposit Insurance 1780-1933

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

A.C. van der Helm

A Token of Individuality. Questiones Libri Porphirii by Thomas Manlevelt

Prof.dr. E.P. Bos

M.M.A. Hendriksen

Aesthesis in Anatomy

Prof.dr.ing. R. Zwijnenberg

L. Henstra

Het teken van het beest. IJje Wijkstra en de geschiedenis van de viervoudige politiemoord,
18 januari 1929

Prof.dr. H. te Velde

E.Y. Huang

Comparing the Do’s & Taboos in Chinese Feng-Shui and Indian V stu-Sh stra Architectural
Traditions

Prof.dr. A.J J. Mekking

F. Huang

Landscape Practices and Representations in Eighteenth-Century Dongchuan, Southwest China

Prof.dr. B.J.ter Haar

P.A. Isla Monsalve

Orden y patria es nuestro lema: Construcción de alteridad en la gramática del legalismo y del
enemigo interno en Chile

Prof.dr. P. Silva

H.R. Jordaan

Slavernij en vrijheid op Curaçao

Prof.dr. G.J. Oostindie

P.J.A. Keijsers

In zijn eigen leemte afgerond

Prof.dr. E.J. van Alphen

S.H. Kuo

Nostalgic Impulse: Marc Chagall’s Trilogy of Illustrated Books in France

Prof.dr. E.J. van Alphen
Prof.dr. P.J. Smith

R. Ladan

De gezondheidszorg van Leiden in de late middeleeuwen

Prof.dr. H. Beukers
Prof.dr. D.E.H. de Boer
(Rijksuniversiteit Groningen)

A. Kirk

Word order and information structure in New Testament Greek

Prof.dr. L.L.S. Cheng
Prof.dr. I. Sluiter

B.H.J. Litamahuputty

Ternate Malay: Grammar and Texts

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

C. Maas

The Lure of the Dark Ages: Writing the Middle Ages and Political Rhetoric in Humanist
Historiography from the Low Countries

Prof.dr. K.A.E. Enenkel

M.W. Marciak

Izates and Helena of Adiabene

Prof.dr. J.K. Zangenberg

C.O. van der Meij

Tussen Oranje en Spanje. De leefwereld van Bredase regenten, 1550-1700

Prof.dr. F.S. Gaastra

H. Nerwiy

The Republic of Kurdistan, 1946

Prof.dr. T. Atabaki

A. Nobel

Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780

Prof.dr. S. Groenveld

B.A. Oyeniyi

Dress and Identity in Yorubaland, 1880-1980

Prof.dr. R.J. Ross

G. Özate ler

The forced dislocation of Gypsy people from the town of Bayramic, Canakkale in 1970

Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

J. Pelgrom

Colonial Landscapes

Prof.dr. L. de Ligt

S.E. Pronk-Tiethoff

The Germanic loanwords in Proto-Slavic: origin and accentuation

Prof.dr. A.M. Lubotsky
Prof.dr. F.H.H. Kortlandt

L.M. Scheen

Shanghai: Literary Imaginings of a City in Transformation

Prof.dr. M. van Crevel

T.S. Scheucher

The transmissional and functional context of the lexical lists from Hattusha and from the
contemporaneous traditions in Late-Bronze-Age Syria

Prof.dr. W.H. van Soldt
Prof.dr. J. Klinger (Freie
Universität Berlin)

F. Scholz

Tone sandhi, prosodic phrasing, and focus marking in Wenzhou Chinese

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

L.P. Sloos

Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland

Prof.dr. P.G. Hoftijzer
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S.R. Soeters

Tamale 1907-1957: Between Colonial Trade and Colonial Chieftainship

Prof.dr. R.J. Ross

H. Spanninga

Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640

Prof.dr. dr. S.Groenveld
Prof.dr. J.A.Mol

S. Steeman

A grammar of Sandawe

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

T.M. Stirtz

A Grammar of Gaahmg

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

A. Suwignyo

The Breach in the Dike: Regime change and the standardization of public primary-school
teacher training in Indonesia (1893-1969)

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

T.M.H. Temmerman

Multidominance, ellipsis, and quantifier scope

Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck
Prof.dr. J. van Craenenbroeck
(Hogeschool-Universiteit Brussel)

J. Tulius

Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts over Land
in Mentawai - Indonesia

Prof.dr. B. Arps
Prof.dr. G.A. Persoon

D. Umanski

The use of technological support in communication disorders

Prof.dr. N.O. Schiller

M. Urban

Analyzability and Semantic Associations in Referring Expressions. A Study in Comparative
Lexicology

Prof.dr. M.P.G.M. Mous
Prof. dr. B. Comrie (Max Planck
Institute, Leipzig)

T. Walaardt

Sacre van Lummel Geruisloos Inwilligen. Argumenten en speelruimte in de Nederlandse
asielprocedure, 1945-1994

Prof.dr. M. Schrover

A. Weber

Hybrid Ambitions: Science, Governance, and Empire in the Career of Caspar G.C. Reinwardt
(1773-1854)

Prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas

D.V. Wesselman

Reflections of/on the City: Literature, Space, and Postmodernity

Prof.dr. E.J. van Alphen

B.N. Whitehead

Pickpocket compounds from Latin to Romance

Prof.dr. A.M. Lubotsky
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Geneeskunde/LUMC
L.E.I. A’ Campo

A Patient and Caregiver Education Program

Prof.dr. R.A.C. Roos

A. Alipour

Leukocytes and Complement in Atherosclerosis

Prof.dr. J.W. Jukema

A. Amir

Biology and clinical relevance of T-cell allo-HLA reactivity

Prof.dr. J.H.F. Falkenburg

C.E. de Andrea

The Epiphyseal Growth Plate and Peripheral Cartilaginous Tumours: The Neighbours Matter

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

A. Andreoni

Shedding Light on Biological Redox Processes - Single Molecule Studies of Cu-containing
Oxidoreductases

Prof.dr. G.W. Canters
Prof.dr. T.J. Aartsma

M.L. Antoni

Improving Risk Stratification after Acute Myocardial Infarction: Focus on Emerging
Applications of Echocardiography

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

S.Y. Anvar

Converging models for transcriptome studies of human diseases

Prof.dr. S.M. van der Maarel

D.J. van Appeldoorn-de Jager

Progression of CKD from pre-dialysis tot dialysis: natural course, risk factors, and outcomes

Prof.dr. F.W. Dekker

Y. Aubert

Sex, Aggression and Pair bond

Prof.dr. E.R. de Kloet
Prof.dr. D.H. Abbott (University
of Wisconsin-Madison, Verenigde
Staten)

M.T. van der Beek

Herpesvirus infections in immunocompromised patients: treatment, treatment failure and
antiviral resistance

Prof.dr. A.C.M. Kroes

M.F. Benner

Cutaneous CD30-positive lymphoproliferations: Clinical and molecular aspects and
differential diagnosis

Prof.dr. R. Willemze

Tumor - host immune interactions in Ewing sarcoma: implications for therapy

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
Prof.dr. R.M. Egeler

M. van Beuzekom

Latent Risk Factors in Operating Theatres and Intensive Care Units

Prof.dr. A. Dahan

K.E. Boers

Strategies in Intrauterine Growth Restriction At Term

Prof.dr. J.M.M. van Lith
Prof.dr. B.W.J. Mol (UvA)

S.J.A. van den Bogaard

Huntington’s Disease. Quantifying structural brain changes

Prof.dr. R.A.C. Roos
Prof.dr. M.A. van Buchem

R. Bökenkamp-Gramann

The Ductus Arteriosus - a fetal Vessel Coming of Age

Prof.dr. N.A. Blom
Prof.dr. A.C. Gittenbergerde Groot
Prof.dr. M.C. de Ruiter

R.J. van Bommel

Cardiac Resynchronization Therapy; determinants of patient outcome and emerging
indications

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

J.M.J. Boogers

Novel Insights into Cardiac Imaging in Cardiovascular Disease

Prof.dr. J.W. Jukema
Prof.dr. J.J. Bax

J.J.J. Bosch

Activation of tumor-specific T cells by MHC II uveal melanoma vaccines

Prof.dr. C.J.M. Melief
Prof.dr. S. Ostrand-Rosenberg
(University of Maryland
Baltimore, Verenigde Staten)

J. Braun

Surgical Treatment of Functional Mitral Regurgitation

Prof.dr. R.J.M. Klautz
Prof.dr. J.J. Bax

A. de Breij

Towards an explanation for the success of Acinetobacter baumannii in the human host

Prof.dr. P.J. van den Broek

F.J.F. Broeyer

Anthracycline-induced cardiotoxicity, a pathophysiology-based approach for early detection
and protective strategies

Prof.dr. A.F.Cohen
Prof.dr. S. Osanto

T. Buckle

Interventional Molecular Imaging, a hybrid approach

Prof.dr. J.L. Bloem
Prof.dr. J.H. van de Velde

S.E.F. Claessens

Programming the Brain – towards intervention strategies

Prof.dr. E.R. de Kloet

A.C.A. Cleuren

Understanding the biological mechanisms underlying acquired risk factors for venous
thrombosis

Prof.dr. P.H. Reitsma

T.P. Cogliati

Study and retina allotransplantation of porcine ciliary epithelium (CE)-derived cells

Prof.dr. A.K. Raap

D. Cohen

Clinical Significance of C4d in auto- and alloimmunity

Prof.dr. J.A. Bruijn

C.P. Coomans

Insulin sensitivity - modulation by the brain

Prof.dr. J.A. Romijn
Prof.dr.ir. L.M. Havekes
Prof.dr. P.C.N. Rensen

J.N.G.M. van Dartel

Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties

Prof.dr. D.P. Engberts

J.W.T. Dekker

Risk and Outcome in Colorectal Cancer Surgery

Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar

P. Dekker

Cellular stress in vitro and longevity in vivo

Prof.dr. R.G.J. Westendorp
Prof.dr. H.J. Tanke

J.A. van Diepen

The role of inflammation in lipid metabolism

Prof.dr. L.M. Havekes
Prof.dr. J.A. Romijn
Prof.dr. P.C.N. Rensen

J.L. Dikken

Gastric cancer: staging, treatment, and surgical quality assurance

Prof.dr. C.J.H. van de Velde
Prof.dr. M. Verheij (Vrije
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Prof.dr. A.P. IJzerman

A. Chatzopoulou Chatzi

Unraveling the glucocorticoid receptor pathway in zebrafish

Prof.dr. H.P. Spaink

N.J. Bouman

Cryptography from Quantum Uncertainty, in the Presence of Quantum Side Information

Prof.dr. R.J.F. Cramer

G.Th.A. Calkoen

Onder studenten. Leidse aanstaande medici en de metamorfose van de geneeskunde (1838-1888)

Prof.dr. H. Beukers

A.S.Y. Chain

Mind the Gap: Predicting Cardiovascular Risk During Drug Development

Prof.dr. M. Danhof
Prof.dr. M.C.J.M. Sturkenboom
(Erasmus Universiteit Rotterdam)

D. Cheng

Pyrrolizidine alkaloid variation in Jacobaea hybrids: Influence on resistance against generalist
and specialist insect herbivores

Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer

A.E. Christina

Synthesis of Bacterial Oligosaccharides: Developments in the Construction of cis-Glycosidic
Linkages

Prof.dr. G.A. van der Marel

C. Cui

Chemokine Signaling in Innate Immunity of Zebrafish Embryos

Prof.dr. H.P. Spaink

J.P. Dahlhaus

Random-matrix theory and stroboscopic models of topological insulators and
superconductors

Prof.dr. C.W.J. Beenakker

G. Dong

Formation of graphene and hexagonal boron nitride on Rh(111) studied by in-situ scanning
tunnelling microscopy

Prof.dr. J.W.M. Frenken

L.J. Doorduin

Rapid evolution or preadaptation in invasive Jacobaea vulgaris

Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer

Electrocatalysis of the nitrite reduction: a mechanistic study

Prof.dr. M.T.M. Koper

P. van Eijk

Nucleotide Excision Repair in Yeast

Prof.dr. J. Brouwer

A. Elmalk

Exposing bimolecular properties, one molecule at a time

Prof.dr. T. J. Aartsma
Prof.dr. G.W. Canters

M.D. Emanuel

The effect of thermal fluctuations on elastic instabilities of biopolymers

Prof.dr. H. Schiessel

C.J.A. Farenc

Discovery of small molecule inhibitors of EphA4

Prof.dr. M. Ubbink

L.E. Fredriksson

TNFalpha signaling in drug-induced liver injury

Prof.dr. B. van de Water

A.B.T. Ghisaidoobe

Versatile Diamondoids: Applications in Bioorganic Chemistry

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

A. Ghosh

Calculating Hazard Rates of Introgression with Branching Processes

Prof.dr. J.A.J. Metz
Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

I. Grabe

Static Analysis of Unbounded Structures in Object-Oriented Programs

Prof.dr. F.S. de Boer
Prof.dr. M. Steffen (Universitet i
Oslo)

hr.J.G. Gudat

Cavity Quantum Electrodynamics with Quantum Dots in Microcavities

Prof.dr. D. Bouwmeester

C.M. Guédon

Molecular charge transport: Relating orbital structures to the conductance properties

Prof.dr. J.M. Ruitenbeek

C. Hahn

Steps Away From Flat Land

Prof.dr. A.W. Kleyn

W. Halfwerk

Tango to Traffic

Prof.dr. C.J. ten Cate

S.E. Hannula

Assessment of the effects of genetically modified potatoes on the structure and functioning
of soil fungal communities

Prof.dr. J.A. van Veen

S.R. Hardeman

Non-decoupling of heavy scalars in cosmology

Prof.dr. A. Achúcarro

G.J. van der Heden

Synthetic Methodology for the Preparation of Nucleic Acid Containing Peptides

Prof.dr. G. A. van der Marel

C.A.A. van Heijningen

On the production and perception of syntactical regularities in zebra finches: Experimenting
with ABBA, ACDC and others

Prof.dr. C.J. ten Cate

W. Heijstek

Software Architecture Design in Global and Model-Centric Software Development

Prof.dr. J. N. Kok
Prof.dr. M. R. V. Chaudron

I.M. Heinle

Application of Evolutionary Strategies to Industrial Forming Simulations for the Identification
and Validation of Constitutive Laws

Prof.dr. T.H.W. Bäck

R. van der Hoeven

Het succes van een kwaliteitskrant. De ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad

Prof.dr. J.T.M. Bank
Prof.dr. F.P.I.M. van Vree
(Universiteit van Amsterdam)

W.F.J. Hogendorf

Synthetic Methods to Glycerol Teichoic Acids

Prof.dr. G.A. van der Marel

M.B. van Hoven

Seismology of Magnetars

Prof.dr. K.H. Kuijken

E. van der Horst

Drugs, Structures, Fragments. Substructure-based approaches to GPCR drug discovery and
design

Prof.dr. A. P. IJzerman

C. Hu

Systems Biology for Evaluating System-based Medicine

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

R.M.F. Hussain

WRKY transcription factors involved in PR-1 gene expression in arabidopsis

Prof.dr. J. Memelink

B.J.H. Jansen

Mersenne primes and class field theory

Prof.dr. H.W. Lenstra

L. Joosten

Pyrrolizidine alkaloid composition in the plant and its interaction with the soil microbial
community

Prof.dr. J.A. van Veen
Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer

A. Kallergi

Connecting the Dots

Prof.dr. J.N. Kok
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Z. Kanwal

Regulatory mechanisms of innate immune signaling in zebrafish embryos

Prof.dr. H.P. Spaink

S.J. Kelly

Complex oxides studied by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy

Prof.dr. J.Aarts

M. Khurshid

Funtional analysis of ORA47, a key regulator of jasmonate biosynthesis in arabidopsis

Prof.dr. J. Memelink

M.A. Kishe-Machumu

Inter-guild differences and possible causes to the recovery of cichlid species in Lake Victoria,
Tanzania

Prof.dr. M.K. Richardson

E.G.M. Kleijn

Materials and energy: a story of linkages

Prof. Dr. G.J. Kramer

M. Knip

Daysleeper

Prof.dr. P.J.J. Hooykaas

E. Kuiper

Growing up in the city: a study of galaxy cluster progenitors at z>2

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

J.W. Kruisselbrink

Evolution Strategies for Robust Optimization

Prof.dr. T.H.W. Bäck

J.S. Lach Lau

Harmonic Duality

Prof. F. de Ruiter

M. Kumar

A study of electron scattering through noise spectroscopy

Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek

B. Lammers

Macrophage lipid genes in cardiovascular disease

Prof.dr. Th.J.C. van Berkel

H.L. Lanz

Cancer-related targets sensed by apoptin

Prof.dr. M.H.M. Noteborn

W. Liao

A thermodynamic perspective on technologies in the Anthropocene: Analyzing environmental
sustainability

Prof.dr. S. M. Verduyn Lunel

P.W. Lindenburg

New electromigration-driven enrichment techniques for peptidomics and metabolomics

Prof.dr. T. Hankemeier

A.M. Madigan

Secular Stellar Dynamics near Massive Black Holes

Prof.dr. K. Kuijken

J.G. Magis

Shedding Light on Surface-Assembled Photosynthetic Systems

Prof.dr. T.J. Aartsma

J.R. Martínez Galarza

Mid-infrared Spectroscopy of Starbursts: From Spitzer-IRS to JWST-MIRI

Prof.dr. E.F. van Dishoeck

G. Mathies

High-frequency EPR on high-spin transitions-metal sites

Prof.dr. E.J.J. Groenen

M. Morales Masis

Resistive Switching in Mixed Conductors

Prof.dr. J. M. van Ruitenbeek

K. Mulinski

Designing Structural Supply Chain Flexibility

Prof.dr. J. de Smit

D. Nadezhkin

Parallelizing Dynamic Sequential Programs using Polyhedral Process Networks

Prof.dr. E.F. Deprettere

B.M. Nitsche

Carbon starvation in the filamentous fungus Aspergillus niger

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

A. Pezzarossa

Imaging plasma membrane domains in signal-transduction pathways

Prof.dr. T. Schmidt

F. Porta

Mesoporous Silica Nanoparticles as Drug Delivery Systems

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

H. Rahmani

Analysis of Protein-Protein Interaction Networks by Means of Annotated Graph Mining
Algorithms

Prof.dr. J.N. Kok

O. Rakic

The intergalactic medium near high-redshift galaxies

Prof.dr. P.T. de Zeeuw

M. Reemer

Unravelling a Hotchpotch

Prof.dr. E. Gittenberger

C B.M. Reumer

Co-evolution between parthenogenesis-inducing Wolbachia and its hosts

Prof.dr. J.J.M. van Alphen

R. van Rijn

A Structural View of Pd Model Catalysts - High-Pressure Surface X-Ray Diffraction

Prof.dr. J.W.M. Frenken

W.P.E. van Roosmalen

Novel candidate metastasis genes as putative drug targets for breast cancer

Prof.dr. B. van de Water

P.V. Ruijgrok

Optical manipulation and study of single gold nanoparticles in solution

Prof.dr. M.A.G J. Orrit

V.J. Runtuwene

Functional Characterization of Protein-Tyrosine Phosphatases in Zebrafish Development
using Image Analysis

Prof.dr. J. den Hertog

R. Soares dos Santos

Some Case Studies of Random Walks in Dynamic Random Environments

Prof.dr. W.Th.F. den Hollander

Dynamics of protein-protein interactions studied by paramagnetic NMR spectroscopy

Prof.dr. M. Ubbink

K. Sousa Sanchez

Consistent Supersymmetric Decoupling in Cosmology

Prof.dr. A. Achúcarro

M.M.J. Stevens

Attacks on Hash Functions and Applications

Prof.dr. R.J.F. Cramer
Prof.dr. A.K. Lenstra (Ecole
Polytechnique Federale de
Lausanne, Zwitserland)

M.A. Swiatek

Global control of development and antibiotic production by nutrient-responsive signalling
pathways in Streptomyces

Prof.dr. G.P. van Wezel

V.S. Thakoersing

Barrier properties of human skin equivalents: rising to the surface

Prof.dr. J.A. Bouwstra

N.M. Tran

Workload Modeling and Performance Evaluation in Parallel System

Prof.dr. H.A.G. Wijshoff

A. Troiani

Metastability for low-temperature Kawasaki dynamics with two types of particles

Prof.dr. W.Th.F. den Hollander

P.N. Tumenta

A Lion Population Under Threat!

Prof.dr. H.A. Udo de Haes

E. van Uitert

Weak gravitational lensing in the RCS2

Prof.dr. K.H. Kuijken

O. Usenko

Development and testing of the gravitational wave antenna MiniGRAIL in its full featured
configuration

Prof.dr. G. Frossati
Prof.dr. ir. T. H. Oosterkamp

J.L. Vallés Pardo

In silico study of reaction mechanisms and design principles for water oxidation catalysts

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

L. Vermaas

Spectroscopy and nuclear dynamics of starburst galaxies

Prof.dr. F. P. Israël

F.J. Vonk

Snake evolution and the application of snake venom

Prof.dr. M.K. Richardson

F. van de Voort

The growth of galaxies and their gaseous haloes

Prof.dr. J. Schaye

V.T. Vu

Opportunities for Performance Optimization of Applications through Code Generation

Prof.dr. H.A.G. Wijshoff

M.T.C. Walvoort

On the Reactivity & Selectivity of Donor Glycosides in Glycochemistry & Glycobiology

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

F. Wang

Dynamical Gibbs-non-Gibbs transitions: a study via coupling and large deviations

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

H. Wei

Systems-based metabolomics of type 2 diabetes mellitus subtypes

Prof.dr. J. van der Greef

H.A. van Wietmarschen

A systems approach to sub-typing of Rheumatoid Arthritis

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

M.M.J.H.P. Willems

Design and Synthesis of NLR and TLR based ligand-antigen conjugates

Prof.dr. G.A. van der Marel

E.G. Wilson

Contributions to the Quality Control of Two Crops of Economic Importance: Hops and
Yerba Mate

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

M.D.J. Witsenburg

Hybrid Similarities

Prof.dr. J.N. Kok
Prof.dr. H. Blockeel (Katholieke
Universiteit Leuven, België)

M.R. Wortel

Group representations in Banach spaces and Banach lattices

Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

Y.I. Yanson

Study of Cu electrodeposition and the effect of additives

Prof.dr. J. W. M. Frenken

S. Zohren

Uniform Infinite and Gibbs Causal Triangulations

Prof.dr. R.D. Gill
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College van Bestuur (in 2012)
Rector magnificus en voorzitter

Prof.mr. P.F. van der Heijden

Vice-rector magnificus

Prof.dr. S.E. Buitendijk

Vice-voorzitter

Drs. H.W. te Beest

Faculteitsbesturen (in 2012)
Archeologie
Decaan

Prof.dr. W.J.H. Willems

Vice-decaan

Prof.dr. C.L. Hofman

Lid/bedrijfsvoering

Drs. H.C. Pafort

Student-lid

R. Nieuwenkamp
S. Kerkhof

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

Campus Den Haag
Decaan

Prof.dr. J. de Vries

Lid

Prof.dr. Steunenberg

Lid/dean LUCTH

Prof.dr. C.S. Goto-Jones

Lid/bedrijfsvoering

Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA

Student-lid

B. van der Donk
C. van der Woude

m.i.v. 01-01-2012

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

Decaan

Prof.dr. H.W. van den Doel

Vice-decaan

Prof.dr. W.B. Drees

Lid

Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg

Lid/bedrijfsvoering

Drs. J.D. Riel QC

Student-lid

A. Liemburg
E. Kastelein

m.i.v. 20-11-2012

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012
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Raad van Bestuur LUMC/Faculteit Geneeskunde
Voorzitter

Prof.dr. F. Breedveld

Decaan

Prof.dr. E. Klasen

q.q.
tot 01.06.2012

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

m.i.v. 01-06-2012

Lid

Dr.ir. P.C.J. Leijh

q.q.

Lid

Ir. H.M. le Clerq

q.q.

Student-lid (toehoorder)

J. Egberts
L. ten Hove

tot 01-09-2012
tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

Rechtsgeleerdheid
Decaan

Prof.dr. R.A. Lawson

Vice-decaan

Prof.dr. A.G. Castermans

Lid

Mr.dr. P.M. Schuyt

Lid/bedrijfsvoering

Drs. H.C. Pafort

Student-lid

A. Brouwer
E. Merkx

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

Sociale Wetenschappen
Decaan

Prof.dr. Ph. Spinhoven

Vice-decaan

Prof.dr. H.J. Dekker

Lid/bedrijfsvoering

Mr.dr. M.E. Tuurenhout

Student-lid

I. Bronstring
D. Jacobs

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

Wiskunde en Natuurwetenschappen
Decaan/onderzoek

Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
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Prof.dr. G.R. de Snoo
Vice-decaan/onderwijs

Prof.dr. E.J. Groenen

Lid/bedrijfsvoering

Drs. G.J. van Helden

Student-lid

D. van der Klugt
R. van Wijk

tot 01.09.2012
m.i.v. 01-09-2012

tot 03.09.2012
m.i.v. 03-09-2012
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Instituten (ultimo 2012)
Instituten Geesteswetenschappen
Academie der Kunsten
Wetenschappelijk directeur

Prof. F.C. de Ruiter

Leiden University Centre for Arts in Society
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans

Instituut voor Geschiedenis
Wetenschappelijk directeur

prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Instituut voor Religiestudies
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. A.F. de Jong

Leiden University Institute for Area Studies
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. M. van Crevel

Leiden University Center for Linguistics
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. T. van Haaften

Instituut voor Wijsbegegeerte
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Instituten Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Privaatrecht
Wetenschappelijk directeur

Prof.mr. H.J. Snijders

Instituut voor Publiekrecht
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. W.J.M. Voermans

Wetenschappelijk directeur

Prof.mr. E.R. Muller

Instituut voor Metajuridica
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr.mr. A. Ellian

Instituut voor Fiscale en Economische vakken
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr.mr. A.O. Lubbers

Instituten Sociale Wetenschappen
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. P.J. Pels
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Instituut voor Strafrecht en Criminologie
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Instituut voor Pedagogische Wetenschappen
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. J. Mesman

Instituut voor Politieke Wetenschap
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. P. Kopecky

Instituut voor Psychologie
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. P.M. Westenberg

Instituten Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mathematisch Instituut
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. P. Stevenhagen

Leiden Institute of Advanced Computer Science
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. J.N. Kok

Sterrewacht Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. H.J.A. Röttgering

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. E.R. Eliel

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. J. Brouwer

Leiden Amsterdam Center for Drug Research
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. M. Danhof

Instituut Biologie Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. C.J. Ten Cate
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Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. E.F. Smets

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Wetenschappelijk directeur

Prof.dr. E. van der Meijden

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

Prof.dr. J.H. van Driel

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AEG

Allocatiemodel Eerste Geldstroom

AIC

Audit en Interne Controle

ALGANT

Algebra, Geometry and Number Theory

B2SP

Business to Science Portal

BA

Bachelor

BAO

Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten

BHV

Bedrijfshulpverlening

BKI

Beheersing Kosten Infrastructuur

BKO

Basiskwalificatie Onderwijs

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BREEAM

Environmental Assessment Method, ontwikkeld door het Britse Building Research Establishment

BSA

Bindend studieadvies

BSc

Bachelor of Science

Btw

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten vennootschap

BW

Burgerlijk Wetboek

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CDH

Campus Den Haag

CDHO

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

CEO

Chief executive officer

CHDR

Centre for Human Drug Research

CML

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

CRIHO

Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs

CROHO

Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs

CSC

China Scholarship Council

CWTS

Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies

DIA

Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer

Dt

Deeltijd

DUWO

Studentenhuisvester

DZB

De Zijlbedrijven

EC

European Credits
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ECOS

Erkenningscommissie Onderzoekscholen

EER

Europese Economische Ruimte

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ERC

European Research Council

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

EZ

Economische Zaken

FdK

Faculteit der Kunsten

FdL

Faculteit der Letteren

FEZ

Financieel Economische Zaken

FGW

Faculteit Geesteswetenschappen

FOM

Fundamenteel Onderzoek der Materie

FP7

7e Funding Programme (EU)

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

FSW

Faculteit Sociale Wetenschappen

Fte

Fulltime-equivalent

FWN

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

GGO

Genetisch gemodificeerde organismen

HOOP

Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan

HR

Human Resources

HRM

Human Resource Management

HRSMC

Holland Research School of Molecular Chemistry

HTSM

High Tech Systems en Materialen

IBL

Instituut Biologie Leiden

ICLON

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

ICO

Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ICT&O

Informatie- en Communicatietechnologie & Onderwijs

IIAS

International Institute for Asian Studies

IMI

Innovative Medicines Initiative

IPA

Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

IRD

International Relations and Diplomacy

ISIS

Integrated Student Information System

ISSC

ICT Shared Service Centre

JMBC

J.M. Burgerscentrum

K4DD

Kinetics for Drug Discovery

K€

Duizend euro

7e Kaderprogramma van de EU

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

LACDR

Leiden Amsterdam Center for Drug Research

LAPP-top

Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students

LDE

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

LEH

Libertatis Ergo Holding

LEI

(Universiteit) Leiden

LeidCeu

Leiden University and Central European University

LERU

League of European Research Universities

LExS

Leiden University Excellence Scholarship Programme

LIBC

Leiden University Institute for Brain and Cognition

LLP

Leiden Leadership Programme

LOWI

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

LSr

Leidse Studentenraad

LU

Leiden University

LUCIS

Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving

LUCTH

Leiden University College The Hague

LUF

Leids Universiteitsfonds

LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum

LURIS

Leiden University Research and Innovation Services

MA

Master

M€

Miljoen euro

MIND

Erasmus Mundus Master’s Programme in Industrial Ecology

MJA

Meerjarenafspraken

MOOC

Massive Open Online Course

MSc

Master of Science

NeCEN

Netherlands Centre for Electron Nanoscopy

NF

Numerus Fixus

NIG

Netherlands Institute of Government

NIOK

Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse

NLT

Natuur Leven en Technologie

NOVA

Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie

NSE

Nationale Studenten Enquête

NUWD

Nieuwe Universitaire Werkplek Dienst

NVAO

Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OBP

Ondersteunend en beheerpersoneel
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oIEM

Online International Education Management-systeem

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OER

Onderwijs- en examenreglement

P&O

Personeel & Organisatie

PaCD

Paroxysmal Cerebral Disorders

PAL

Persoonlijk Assistent van Leraren

PDCA

Plan-Do-Check-Act

Pemba

Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid

PhD

Doctor of Philosophy (titel van doctor)

R&O

Resultaat & Ontwikkeling

RGUS

Afkoopsommen Regeling Geleidelijke Uitstroom Senioren

ROM

Regionale ontwikkelingsmaatschappij

RS&I

Ricico Inventarisatie & Evaluatie

SAP

Sapphire (saffier)

SCM

Strategische Communicatie & Marketing

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEA

Student and Educational Affairs

SEP

Standaard Evaluatie Protocol

SOZ

Studenten- en Onderwijszaken

STW

Technologiestichting voor kennisoverdracht tussen wetenschap en gebruikers

SURF

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

THE

Times Higher Education

TIS

Technische Inspectie Services

TU

Technische Universiteit

UB

Universiteitsbibliotheek

UBL

Universitaire Bibliotheken Leiden

UDEC

Universitaire Dierexperiment Commissie

UFB

Universitair Facilitair Bedrijf

ULCN

Universiteit Leiden Community Network

UMC

Universitair Medisch Centrum

UR

Universiteitsraad

uSis

Universitair Studenteninformatiesysteem

VGM

Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu

VIS

Vastgoedinformatiesystemen

VKI

Verlaging kosten infrastructuur

Vo

Voortgezet onderwijs

Virtual Research Environments

VSNU

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Vt

Voltijd

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WHW

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WKO

Warmte/koude-opslag

WO

Wetenschappelijk onderwijs

WOZ

Waardering onroerende zaken

WP

Wetenschappelijk personeel
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VRE

[ 186 ]

Gegevens over de rechtspersoon
brin-nummer 21pb
Universiteit Leiden
Rapenburg 70
2311 ez Leiden
Telefoon 071 527 27 27
Bevoegd gezag 071 527 31 43

Colofon
Redactie
Strategische Communicatie & Marketing
Telefoon 071 527 61 31
communicatie@leidenuniv.nl
Vormgeving
Tra[design]
Druk
Grafische Producties, UFB Grafimedia
Dit Jaarverslag is te raadplegen op de website van de Universiteit
Leiden, onder ‘Feiten en cijfers’.

ja a rv e r s l ag u n i v e r s i t e i t l e i d e n 2 0 1 2

leidenuniv.nl

