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In dit bestuursverslag over 2015 rapporteren wij over onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden,
en ook over innovatie en kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Wij houden ons
daarbij aan de richtlijnen voor verslaggeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW).
Het bestuursverslag dient allereerst voor het afleggen van verantwoording aan de minister van OCW, die
de universiteit grotendeels bekostigt. De informatie is echter ook voor andere geïnteresseerden relevant.
Het verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel, te weten de financiële verantwoording van de universiteit in haar jaarrekening.
Dit verslag bevat tevens de eindrapportage en verantwoording van de uitvoering van de prestatieafspraken die de universiteit voor de jaren 2012-2015 met de minister van OCW heeft gemaakt. De
uitkomsten hiervan laten zien dat wij ultimo 2015 de gestelde doelen en streefcijfers op hoofdpunten
hebben weten te realiseren.

De universiteit – gesticht in 1575 – heeft in 2015 haar 440ste verjaardag gevierd. Op verschillende feestelijke momenten is met studenten, medewerkers én het publiek stilgestaan bij dit 88ste lustrum met als
thema: 440 jaar vrijheid. In dit kader werd ook geld ingezameld voor minder draagkrachtige studenten
uit Afghanistan en Zuid-Afrika.
De Universiteit Leiden voelde in het verslagjaar een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke gebeurtenissen als de terroristische aanslagen in Parijs in januari en november, de vluchtelingencrisis en de
discussie over het associatieverdrag met Oekraïne. Wetenschappelijke experts vanuit de universiteit
droegen bij aan het debat in de media over de achtergronden van het terrorisme. De universiteit stelde in
de laatste week van oktober op verzoek van de gemeente haar sportcentrum open voor de tijdelijke
opvang van vluchtelingen, daarbij gesteund door de inzet van vele vrijwilligers. Op 27 november hield de
president van de Oekraïne, Poroshenko, de Europalezing waarin hij het belang van Europese samenwerking, stabiliteit en waarden benadrukte. Al deze activiteiten maken duidelijk dat de universiteit in het
hart van de samenleving staat en daaraan naar vermogen haar bijdrage wil leveren.
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In het in het 2014 vastgestelde instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 heeft de universiteit haar
strategie voor de komende jaren uiteen gezet. Hierbij houdt ze rekening met relevante maatschappelijke
trends als diversiteit in instroom en samenstelling van het personeel, internationalisering, de toenemende invloed van ict op het onderwijs, het onderzoek en de wetenschappelijke informatievoorziening,
en de sterke competitie om wetenschappelijk talent en onderzoeksmiddelen. Deze trends worden ook
weerspiegeld in de bestuursafspraken die in vervolg op het instellingsplan met de faculteiten zijn
gemaakt over de doelen en streefcijfers voor de jaren 2015-2020.
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De universiteit sluit het verslagjaar af met een positief resultaat van M€ 25 en staat er financieel goed
voor. Vanuit dit perspectief wordt in de komende jaren verder gewerkt aan hoogwaardig onderwijs en
onderzoek, passend bij het profiel en de ambities van onze universiteit.
Wij spreken onze dank uit voor de grote inzet van faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden en
-commissies en al onze medewerkers en studenten.

Leiden, mei 2016.
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Prof.mr. C.J.J.M Stolker
Rector magnificus en voorzitter

Drs. H.W. te Beest
Vicevoorzitter

Prof.dr. S. E. Buitendijk
Vicerector magnificus

Kerncijfers
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Onderwijs
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Instroom propedeuse bachelor

4.152

4.541

5.222

4.864

4.985

Deelnemers excellentie

6,3%

6,1%

7,9%

10,5%

13,9%

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

2015/2016

63%

63%

100%

100%

100%

3.461

4.088

4.579

4.949

4.644

20%

20%

21%

19%

26%

19.500

20.704

23.029

24.178

25.417

Tevredenheid studenten bachelor (NSE)

4,1

4,0

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE)

3,9

3,9

3,8

3,9

–

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Bachelordiploma’s

2.464

3.020

2.966

2.992

3.449

(Post)Masterdiploma’s

2.580

3.130

2.771

3.043

3.441

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Instroom master
waarvan met buitenlandse vooropleiding
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

Diploma’s

Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar
Uitval na 1 jaar (bachelor)
Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement
Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)
Masterrendement
Rendement 1-jarige master in 2 jaar

85%

86%

84%

84%

86%

15,2%

14,9%

14,2%

15,1%

13,0%

7,3%

8,1%

6,8%

7,6%

7,5%

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

62,8%

66,7%

70,0%

70,1%

70,6%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

67%

72%

71%

65%

67%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

68%

72%

68%

71%

70%

2011

2012

2013

2014

2015

334

383

393

411

406

Wetenschappelijke publicaties

5.436

5.521

5.830

5.533

5.726

Onderzoeksinzet in fte

2.178

2.194

2.198

2.265

2.349

5,7

5,5

5,0

5,3

5,2

Promotierendement

2005

2006

2007

2008

2009

Promotierendement in 6 jaar

65%

62%

65%

62%

62%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

Onderzoek
Aantal promoties

Gemiddelde promotieduur
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Studenten
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Personeel in dienst
Totaal fte in dienst (ultimo)
waarvan wetenschappelijk personeel

2011

2012

2013

2014

2015

3.178

3.256

3.419

3.665

3.847

1.098

1.147

1.239

1.352

1.416

waarvan promovendi

640

653

699

724

767

waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

309

306

322

402

417

1.099

1.112

1.120

1.142

1.202

waarvan overig ondersteunend personeel
% vrouwen in hogere functies
% tijdelijk wp in eerste geldstroom
% BKO-certificaten
Generieke overhead (in % van omzet)

22%

23%

24%

26%

24%

23,3%

27,1%

32,6%

38,7%

37,9%

11,0%

27,7%

29,8%

67,0%

88,5%

11,25%

11,25%

11,56%

11,22%

11,21%

Financiën (in M€)
2011

2012

2013

2014

2015

Rijksbijdrage

283

286

292

309

319

Collegegelden

36

39

44

51

57

NWO (incl. Zon MW) en KNAW

67

67

70

50

52

EU/ERC

35

25

25

32

34

Andere derden (incl. contractonderwijs)

68

64

67

81

85

Overige baten

24

33

30

33

41

Totaal Baten

515

514

528

557

588

Lasten

489

489

512

526

557

20

23

15

31

25

33%

30%

31%

29%

29%

Nettoresultaat
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Aandeel werk voor derden in totale baten

De cijfers in deze tabel wijken in enkele gevallen af van de cijfers in de tabellen Bestuursafspraken, omdat een aantal bestuursafspraken niet
van toepassing is op alle faculteiten en eenheden en/of gekozen is voor verschillende definities. In bovenstaande tabel zijn de cijfers van de
Universiteit Leiden inclusief Geneeskunde/LUMC opgenomen, met uitzondering van het totaal fte in dienst (en de bijbehorende uitsplitsingen), % tijdelijk wp in de eerste geldstroom en de generieke overhead.

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 alsmede de VSNU-branchecode Goed Bestuur Universiteiten 2013
naleeft. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad bij de uitoefening van zijn taken in het verslagjaar geëerbiedigd.
In de samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar geen wijziging opgetreden. De Raad
zette de procedure voor de opvolging van zijn voorzitter in werking; dit in verband met het verstrijken
van de tweede, tevens laatste zittingstermijn van de heer Wellink per 1 mei 2016. Deze termijn werd
nadien door de minister van OCW nog verlengd tot 1 september 2016.

De voorzitter maakte in januari-februari zijn jaarlijkse gespreksronde langs alle decanen, waarin onder
meer het nieuwe instellingsplan, de strategie ten aanzien van de Campus Den Haag, de samenwerking
met de Technische Universiteit Delft en de Erasmusuniversiteit Rotterdam, alsmede de regeling nevenwerkzaamheden en – inkomsten ter sprake kwamen. Hij rapporteerde over zijn bevindingen aan de
voltallige Raad.
De Raad besloot, na de decanen en de Universiteitsraad (UR) te hebben gehoord, mevrouw prof.dr. S.E.
Buitendijk met ingang van 1 september te benoemen voor een tweede, vierjarige termijn als vicerector
magnificus en lid van het College van Bestuur. In het voorjaar van 2016 maakte mevrouw Buitendijk
bekend terug te treden in verband met aanvaarding van een bestuurlijke functie aan het Imperial College
in Londen per 1 augustus 2016.
Een commissie uit de Raad voerde in het tweede kwartaal functioneringsgesprekken met de afzonderlijke
leden van het College van Bestuur. De uitkomsten daarvan werden eveneens besproken in de voltallige
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De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes maal met het College van Bestuur vergaderd, in vijf
gevallen werd dit voorafgegaan door een onderlinge vergadering van de Raad.
De Audit Commissie uit de Raad is twee maal bijeen gekomen, in mei ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag over 2014, in
december ten aanzien van de universitaire begroting 2016-2019, alsmede ter bespreking van de jaarlijkse
Management Letter van KPMG.
De Raad stelde in een reglement nadere regels voor zijn eigen werkwijze vast. Mede in dat verband werd
besloten tot instelling van een commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek uit zijn midden.
In de gewijzigde WNT-wetgeving werden de kaders voor vergoeding van leden van raden van toezicht
verruimd, als uitdrukking van de toegenomen taken en verantwoordelijkheden van toezichthoudende
organen. In het verlengde hiervan besloot de Raad zijn vergoeding met ingang van 2016 te verhogen,
maar daarbij in ruime mate beneden de maxima te blijven die in het wettelijk kader zijn gesteld.
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Raad. De Raad nam voorts nadere besluiten inzake het kader voor de arbeidsvoorwaarden van de leden
van het College van Bestuur, waaronder de vaststelling van nadere specifieke regels voor declaraties.
De Raad van Toezicht heeft voorts overleg gevoerd met de Universiteitsraad. Dit overleg had onder meer
betrekking op het functioneren van de medezeggenschap bij de universiteit, de bestemming van de
middelen (voorinvestering) Studievoorschot en het bindend studieadvies in het tweede jaar.
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In vervolg op het instellingsplan Excelleren in Vrijheid 2015-2020 waarin versterking van de Campus Den
Haag een van de kernambities is, wisselde de Raad intensief van gedachten met het College van Bestuur
over de uitwerking van de universitaire strategie ten aanzien van de Campus in Den Haag. Daarbij
stonden verruiming van het opleidingenaanbod, de mogelijkheid voor een op de stad toegesneden
onderzoeksprogramma en aanscherping van het profiel van de faculteit Campus Den Haag centraal. Uit
dit laatste vloeide het besluit voort om de naam van de faculteit Campus Den Haag met ingang van 2016
te wijzigen in faculteit Governance and Global Affairs. De Raad stemde in met de hierop betrekking
hebbende wijziging in het Bestuurs- en Beheersreglement.
Voorts besprak de Raad de beleidsvoornemens ten aanzien van het loopbaanbeleid wetenschappelijk
personeel die voortkwamen uit de aanbevelingen van een universitaire stuurgroep, de strategienota
Online Learning en een voortgangsrapportage over de uitvoering van een in 2014 vastgestelde beleidsnotitie over nevenwerkzaamheden en -inkomsten van het personeel. De Raad nam kennis van de uitkomsten van de Personeelsmonitor 2015, een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder het voltallige personeel.
De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 21 mei de jaarrekening en het verslag over 2014 goedgekeurd. De doorwerking in de universitaire jaarrekening van problemen die bij het LUMC ten aanzien
van Europese aanbestedingen bleken, vergde daarbij intensief overleg en de nodige actie.
Tevens werd de Kadernota 2016-2019 besproken. In dit verband besloot de Raad dat investeringen vanaf
M€ 5 voortaan vooraf aan hem ter goedkeuring voorgelegd dienen te worden.
De Raad van Toezicht keurde de begroting voor het jaar 2016 in zijn vergadering van 10 december goed.
De Raad sprak hierbij zijn tevredenheid uit over het feit dat de begroting en bijbehorende meerjarencijfers blijk geven van een solide financiële huishouding. In dezelfde vergadering werden de eerder
genoemde Management Letter van KPMG, het Auditplan 2016 alsmede de procedure voor de aanbesteding van de huisaccountant in 2016 besproken.
De voortgang van de uitvoering van de begroting 2015 werd door de Raad van Toezicht gevolgd door de
bespreking van de bestuurlijke financiële kwartaalrapportages. De Raad constateerde met genoegen dat
deze rapportages blijk gaven van een gunstige ontwikkeling van de financiën van de universiteit en een
goede financiële discipline van de universitaire eenheden. De Raad stemde in met het voorstel van het
College van Bestuur – voortkomend uit de wens tot vermindering van de administratieve belasting – om
het aantal rapportages met ingang van 2016 tot drie per jaar te beperken.
De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod 2016-2017, zoals vastgelegd in het Leids
Register van Opleidingen, alsmede aan enkele aanpassingen in het opleidingenaanbod 2015-2016.

De Raad stemde in met een wijziging in het Bestuurs- en Beheersreglement als gevolg van de voorgenomen integratie van het Afrika Studie Centrum Leiden (ASCL) in de universiteit met ingang van 2016.
De Raad nam kennis van het besluit van het College van Bestuur om op verzoek van het ministerie van
OCW voortaan op te treden als penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke voor het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR).
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De Raad van Toezicht besprak in maart met het College van Bestuur het Tweede Meerjaren Businessplan
Huisvesting 2014, dat als context dient voor investeringsbeslissingen in de universitaire huisvesting. De
Raad werd door het College van Bestuur geïnformeerd over de voortgang van de eerste fase van de
nieuwbouw van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de nieuwbouw in het Wijnhavenkwartier ten behoeve van de Campus den Haag. In beide gevallen is ingebruikname in 2016 voorzien. De
Raad nam kennis van de planvorming voor mogelijke nieuwbouw van de faculteit Geesteswetenschappen.
De Raad besloot in juni in te stemmen met de start van de tweede fase van de nieuwbouw van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en met het daarmee gemoeide budget van M€ 117. In december
verleende de Raad zijn goedkeuring aan de voorgenomen investering (> M€ 5) in de renovatie van het
P.J. Vethgebouw in 2016 ten behoeve van de faculteit Geesteswetenschappen.
De Raad van Toezicht liet zich in zijn vergaderingen periodiek door het College van Bestuur informeren
over de voortgang in de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en
de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE).
Tevens werd vanuit de Raad in november deelgenomen aan een bijeenkomst van de gezamenlijke Raden
van Toezicht en Colleges van Bestuur van de drie universiteiten waarin van gedachten werd gewisseld
over de LDE-agenda in de eerstkomende jaren.

De Raad van Toezicht spreekt tenslotte zijn waardering uit voor de inzet en inspanning van het College
van Bestuur, de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden, de medewerkers en de studenten van de
universiteit in het afgelopen jaar.
Na kennisneming van het Accountantsverslag heeft de Raad van Toezicht in zijn vergadering van
26 mei 2016 dit verslag, inclusief de jaarrekening over 2015, goedgekeurd.

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden,
Dr. A.H.E.M. Wellink
Voorzitter
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De voorzitter van de Raad nam deel aan de periodieke gezamenlijke vergaderingen van de voorzitters
van de respectievelijke universitaire Raden van Toezicht.
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Bericht van de Universiteitsraad
De Universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden en bestaat uit
gekozen studenten en medewerkers. De UR komt op voor de belangen van studenten en medewerkers.
De UR overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van
onderwijs en onderzoek, personeel en organisatie, en financiën. De UR adviseert het College van Bestuur
gevraagd en ongevraagd en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht.
Gedurende 2015 hebben zeven wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de UR. Er waren in
2015 alleen verkiezingen voor de studentgeleding van de UR. Dat leidde ertoe dat er zes nieuwe studenten
hebben plaatsgenomen in de Raad. Bij het personeel was sprake van één wijziging: W.L. Jansen heeft de
raadszetel van J.M. Brussee overgenomen.
Het jaar 2015 kan voor de UR het best getypeerd worden als het jaar waarin de Raad voor het eerst invulling gaf aan het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Met het College van Bestuur zijn
vijf hoofdlijnen bepaald waarover de UR instemmingsrecht heeft. Voorts is afgesproken dat deze hoofdlijnen en de werkwijze na een jaar – aan het begin van 2016 – worden geëvalueerd.
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Ondanks het feit dat er heldere afspraken zijn gemaakt tussen de UR en het College van Bestuur over de
instemming op de hoofdlijnen van de begroting, is er gedurende het eerste jaar onduidelijkheid
ontstaan, vooral met betrekking tot de rol van de faculteitsraden. In principe was afgesproken dat alleen
de UR instemming zou hebben op de hoofdlijnen, meer specifiek op de Kadernota. Bij het maken van
afspraken voor het eerste jaar is het mogelijke instemmingsrecht van de faculteitsraden noch door het
College van Bestuur, noch door de UR meegenomen. Dit zal dan ook een belangrijk aandachtspunt zijn
in de evaluatie.
Het jaar 2015 was wat betreft de universitaire medezeggenschap geen doorsnee jaar. Aan de Universiteit
van Amsterdam barstte een stevige discussie los over de rol van de medezeggenschap en die van universitaire bestuurders. De discussie in Amsterdam leidde op de Universiteit Leiden tot reflectie op de vraag
hoe het hier met de medezeggenschap is gesteld. Hierover heeft het College van Bestuur een aparte informele vergadering met de UR belegd. De conclusie van dit gesprek was dat er in Leiden over het algemeen
constructief wordt overlegd en dat het College serieus omgaat met de adviezen van de UR. Een punt van
aandacht waar de UR het College op wees, was de tijdigheid van het betrekken van de UR bij het universitair beleid. De UR is van mening dat een zo vroeg mogelijke betrokkenheid voor de kwaliteit van beleid
het beste is.
Naast de behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de kadernota, het bestuursverslag,
en de begroting, heeft de Raad in 2015 aandacht besteed aan een aantal andere onderwerpen, waarvan ik
de belangrijkste belicht.

Aan het begin van 2015 heeft de Raad meermaals met het College van Bestuur gesproken over de ModelOERen 2015-2016. Na een periode van veel overleggen en vergaderen, heeft de Raad een positief advies
kunnen geven. Aan het eind van 2015 heeft de Raad gesproken over de Model-OERen 2016-2017. Dit is
gebeurd in uiterst constructieve vergaderingen, waardoor de Raad relatief makkelijk tot een positief
advies kon komen. Het was voor de Raad goed om te kunnen vaststellen dat de bespreking van de
Model-OERen 2016-2017 soepel is verlopen, zeker omdat dit in voorgaande jaren vaak een lastig onderwerp bleek.
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Een ander belangrijk onderwerp dat in 2015 de revue is gepasseerd, is het mogelijke experiment met
promotiestudenten. Het ministerie van OCW heeft ruimte geschapen voor een experiment waarin
promovendi met behulp van een studiebeurs kunnen promoveren. De UR was, onder aanvoering van
PhDoc, fel gekant tegen dit experiment en heeft hier dan ook negatief over geadviseerd. Dit heeft ertoe
geleid dat de Universiteit Leiden naar tevredenheid van de Raad afziet van deelname aan het experiment.
In 2015 heeft de UR met het College van Bestuur een notitie van dr. J. Augusteijn besproken. In deze
notitie heeft Augusteijn aangekaart dat het voor opleidingen een probleem is om hun studenten volgens
de norm 42 weken studietijd te bieden. Het blijkt dat een aantal opleidingen daar beduidend bij achterblijft. De Raad heeft het College opgeroepen om dit te onderzoeken, en waar nodig maatregelen te treffen
om de 42 weken daadwerkelijk te realiseren. De Raad blijft hierover in gesprek met het College.

De UR heeft in 2015 ingestemd met de volgende onderwerpen:
• Faciliteitenregeling Universiteitsraad
• Onderwijsreglement Honours Academy
• Hoofdlijnen Kadernota 2016-2019
• Leids Register Opleidingen 2016-2017
• Regeling Financiële Ondersteuning Studenten
• Investering tweede fase Science Campus
• Naamswijziging van de faculteit Campus Den Haag in de Faculty of Governance and Global Affairs.
• Hoofdlijnen Begroting 2016-2019
• Wijziging in het Bestuurs- en beheersreglement als gevolg van de integratie van het Afrika Studie
Centrum Leiden
Over de volgende onderwerpen heeft de UR in 2015 geadviseerd:
• Model-OERen 2015-2016
• Richtlijnen Promotietrajecten
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Na het afschaffen van de studiebeurs, is het zogenoemde Studievoorschot in werking getreden. Dit moet
ertoe leiden dat hogescholen en universiteiten op termijn meer geld kunnen besteden aan de kwaliteit
van hun onderwijs. In 2015 heeft de Raad het College van Bestuur voorgesteld om met dit geld onder
meer de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek in het weekend te verruimen. Het College heeft
dit verzoek gehonoreerd. Op dit moment is de Raad met het College van Bestuur in gesprek over de
verdere besteding van de middelen uit het Studievoorschot.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retributiebeleid 2016-2017
Kadernota 2016-2019
Regeling Werken voor Derden
Wijziging Regeling Bindend Studieadvies
Experiment Promotiestudenten
Richtlijn Benoeming Wetenschappelijk Personeel
Numerus Fixus/Capaciteitsbeperkingen 2016-2017
Procedure Sterker aan de Start
Model-OERen 2016-2017

Namens de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden,
P.C. Krol
Voorzitter
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Zie bijlage D voor de samenstelling van de Universiteitsraad.

Bestuursstructuur

[ 15 ]

Raad van Toezicht
Voorzitter: dr. A.H.E.M. Wellink

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

Universiteitsraad
Voorzitter: P.C. Krol

Faculteiten
■

Archeologie

Decaan: prof.dr. C.L. Hofman

■

Geesteswetenschappen

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

■

Geneeskunde*

Decaan: prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

■

Governance and Global Affairs

Decaan: prof.dr. A.K. Yesilkagit

■

Rechtsgeleerdheid

Decaan: prof.dr. R.A. Lawson

■

Sociale Wetenschappen

Decaan: prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld

■

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Decaan: prof.dr. G.R. de Snoo

Expertisecentra/ondersteunende diensten
■ ICT Shared Service Centre (ISSC)
■ Knowledge Exchange Office (Luris) – samen met het LUMC
■ Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)
■ Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
■ Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)
■ Vastgoed (VG)
■ Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) – samen met en ondergebracht bij het LUMC
Bestuursbureau
■ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
■ Academische Zaken (AZ)
■ Bedrijfsvoering (BV)
■ Strategische Communicatie en Marketing (SCM)
*

De faculteit Geneeskunde vormt samen met het Academisch Ziekenhuis Leiden het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
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De faculteiten bestaan uit 27 instituten en 2 interfacultaire instituten
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Deel I
Bestuursverslag
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1. Profiel, missie en strategie
1.1
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Visie
Als vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit speelt de Universiteit Leiden internationaal een
leidende rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Goed wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs zijn cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. De
universiteit zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis en
is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke debat.

Missie en kernwaarden
De missie, zoals geformuleerd in het instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020, luidt:
• De Universiteit Leiden is een internationaal opererende en onderzoeksgedreven universiteit, met een
breed palet aan wetenschappelijke disciplines en opleidingen. Zij streeft naar excellentie in al haar
onderzoek en onderwijs.
• Zij spant zich in voor een maximale impact van haar onderzoek en onderwijs – wetenschappelijk,
maar ook cultureel, maatschappelijk en economisch. Zij doet dat in nauwe samenwerking met partners: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
• Vanuit een welbewust gekozen disciplinaire inrichting richt de universiteit zich op zowel disciplinair
als interdisciplinair onderzoek en onderwijs.
• Zij leidt studenten en promovendi op voor academische posities in de wetenschap en daarbuiten.
Haar afgestudeerden zijn in staat om wetenschappelijke en maatschappelijke problemen kritisch te
beoordelen en om weloverwogen keuzes te maken bij het vinden van oplossingen voor deze
problemen.
• Zij streeft ernaar dat haar medewerkers en studenten een hechte academische gemeenschap vormen.
De Leidse alumni voeden deze gemeenschap met hun ervaring, expertise en betrokkenheid.
Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, ofwel Bolwerk van vrijheid. Binnen en
buiten de instelling draagt de universiteit de volgende kernwaarden uit:
• De Universiteit Leiden staat van oudsher voor vrijheid van geest, van denken en spreken, en voor een
ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. Zij is een vrijplaats waar iedere vraag gesteld
kan worden en in vrijheid beantwoord.
• De academici van de Universiteit Leiden laten zich daarbij leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Deze houding brengt de universiteit ook haar studenten bij.
• De universiteit draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij richt zich daarbij niet alleen op
het heden, maar ook op de belangen van toekomstige generaties.
• Het onderwijs van de Universiteit Leiden wordt geïnspireerd en gevoed door wetenschappelijk onderzoek.
• De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. Besluitvorming daarover vindt daarom plaats op een zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen,
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instituten en faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat een aantoonbare meerwaarde
heeft of nodig is.
• De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. Zij staat open voor iedereen die hier wil
studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij vormt een open gemeenschap waarin
iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij staat, zich thuis voelt en gelijke
kansen krijgt.

1.3

Strategie en positie
De Universiteit Leiden staat midden in een samenleving die sterk in beweging is. De maatschappelijke
context kenmerkt zich door toenemende globalisering en internationalisering, een grotere rol voor
Europa, razendsnelle technologische ontwikkelingen, toenemende diversiteit onder studenten, sterkere
concurrentie op de studentenmarkt en competitie om onderzoeksmiddelen.
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De Universiteit Leiden zet op basis van het instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 in op zes strategische thema’s. Deze zijn de komende jaren leidend voor de koers van de universiteit:
• Ruimte bieden aan onderzoekers in een omgeving voor excellent onderzoek;
• Het activeren van talent in een stimulerende academische werk- en leeromgeving;
• Innovatie in teaching en learning, en verdere ontwikkeling van onze kwaliteitscultuur;
• Versterking van impact en innovatie door nieuwe kennis, in samenwerking met universitaire en maatschappelijke partners;
• Onderzoek en onderwijs inbedden in een internationale omgeving en strategische samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten;
• Verdere ontwikkeling van onze Campus Den Haag op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie.
De universiteit heeft haar vooraanstaande positie in de internationale rankings de afgelopen jaren weten
te behouden. In de drie meest invloedrijke rankings (ARWU, THE en QS) stond Leiden ook in 2015 in de
top 100. De positie in de rankings onderstreept met name het sterke onderzoeksprofiel van de universiteit.
Universiteit Leiden in de rankings (tussen haakjes de positie ten opzichte van de andere Nederlandse
universiteiten in de betreffende ranking)
ARWU Ranking

THE Ranking

QS Ranking

CWTS Ranking

2011

65 (2)

79 (1)

88 (3)

100 (6)

2012

73 (2)

64 (1)

75 (2)

–

2013

74 (2)

67 (1)

74 (2)

58 (1)

2014

77 (2)

64 (1)

75 (2)

53 (1)

2015

82 (3)

67 (5)

95 (4)

52 (1)
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Prestatieafspraken en bestuursafspraken
Prestatieafspraken en bestuursafspraken 2012-2015

Als vervolg op de Strategische Agenda (2011) van het ministerie van OCW en het Hooflijnenakkoord met
de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), heeft de universiteit in 2012
aangegeven hoe zij invulling wil geven aan een aantal thema’s uit deze agenda. Die thema’s zijn: vergroting van het studiesucces, onderwijsprofilering, onderzoeksprofilering en valorisatie. De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek noemde de plannen ‘ambitieus maar realiseerbaar’ en
verleende het predikaat ‘zeer goed’.
Voor een aantal onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord heeft de universiteit kwantitatieve prestatieafspraken met met het ministerie van OCW gemaakt. Voor elke afspraak is een prestatie-indicator geformuleerd en in een definitie vastgelegd. De prestatieafspraken hebben betrekking op studiesucces (uitval
in het eerste jaar, omzwaai na één jaar, herinschrijvingsrendement na vier jaar, deelnemers excellentieprogramma en contacturen), de invoering van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en de beheersing
van de generieke overhead. Het uitgangsjaar voor alle afspraken is 20111, en de afspraken hebben betrekking op een periode van vier jaar: 2012-2015. Naast de zeven kwantitatieve prestatieafspraken heeft de
Universiteit Leiden kwalitatieve ambities geformuleerd.
Conform de interpretatie van de realisatiecijfers 2015 door de Universiteit Leiden zijn alle doelstellingen
van de prestatieafspraken behaald. Het ministerie van OCW en de Universiteit Leiden interpreteren de
realisatiecijfers met betrekking tot ‘Omzwaai na 1e jaar’ en ‘Generieke overhead’ anders, vandaar dat
beide interpretaties in onderstaande tabel zijn weergegeven. De wijze waarop de universiteit deze ambities heeft gerealiseerd komt in dit verslag uitvoerig aan bod. In Bijlage A is een schematisch overzicht
opgenomen van de kwalitatieve ambities die de Universiteit Leiden in 2012 heeft genoemd, alsook een
overzicht waarmee over de realisatie van de afzonderlijke ambities verantwoording wordt afgelegd.
Prestatieafspraken 2012-2015
Indicator

0-meting 2011

Realisatie 2015
conform interpretatie
ministerie van OCW

Realisatie 2015
conform interpretatie
Universiteit Leiden

Target 2015

15,9%

13,0%

13,0%

≤ 15%

8,1%

8,2%

7,5%

≤ 8%

62,7%

70,6%

70,6%

≥ 70%

Deelnemers excellentie

7,0%

13,9%

13,9%

≥ 10%

Contacturen B-1 (1e jaar bachelor)

63%

100%

100%

= 100%

Uitval na 1e jaar
Omzwaai na 1e jaar
Herinschrijvingsrendement in 4 jaar

1

% BKO-certificaten

11,0%

88,5%

88,5%

≥ 80%

Generieke Overhead

11,25%

11,41%

11,21%

≤ 11,25%

Zie brief met referentie 443978 d.d. 25 september 2012 vanuit het ministerie van OCW.
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1.4

De prestatieafspraken zijn vertaald en opgenomen in de bestuursafspraken 2012-2015 tussen het College
van Bestuur en de faculteiten. Deze afspraken maken onderdeel uit van de planning- en controlcyclus
van de Universiteit Leiden. De volledige set van bestuursafspraken omvat echter een breder spectrum van
onderwerpen. Naast studiesucces komen onder meer aan de orde: instroom in bachelor- en masteropleidingen, het volume van de tweede en derde geldstroom en de promoties.
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Bestuursafspraken 2016-2019

Op basis van het instellingsplan heeft het College van Bestuur in 2015 nieuwe afspraken met de faculteiten gemaakt. De bedoeling is dat deze vooral de continuïteit van de instelling ondersteunen. Dit houdt
in dat voor de verschillende afspraken het marktaandeel van de universiteit belangrijk is. In totaal zijn
tien afspraken gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2019.
Bestuursafspraken 2016-2019
Realisatie 2014

2015

Afspraak 2019

1. Instroom bachelor

4.397

4.497

≥ 4.865

2. Instroom master

4.366

4.1882

≥ 4.500

23%

n.b.2

≥ 26%

realisatiejaar

2014

2015

2019

cohort

2010

2011

2015

68%

69%

≥ 73%

2014

2015

2019

411

406

≥ 424

6. Omzet 2e/3e EU-geldstroom (k€)

85.637

84.529

≥ 94.686

7. % vrouwelijke hoogleraren

22,5%

23,5%

≥ 27%

8. Aandeel obp

16,5%

17,1%

≤ 20%

9. % tijdelijk personeel 1e geldstroom

36,0%

36,0%

= 28%

21,8%

20,6%

≤ 15%

3. Instroom in masters uit buitenland

4. Herinschrijvingsrendement bachelor
realisatiejaar
5. Promoties
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10. % docenten

De bestuursafspraken, de gebruikte definities en de te realiseren doelstellingen zijn in nauw overleg met
de faculteitsbesturen tot stand gekomen. Het is gebruikelijk deze afspraken met de medezeggenschap te
delen.

1.5

Maatschappelijke trends en impact
De Universiteit Leiden levert direct en indirect meerwaarde met haar onderzoek en onderwijs in een
samenleving die sterk in beweging is. Dat biedt kansen en uitdagingen die van invloed zijn op de gekozen
strategie. Het is essentieel dat de universiteit hierop met haar onderzoek en onderwijs inspeelt, en weten-

2

Masterinstroom 2015 (studiejaar 2015/2016) is voorlopig en kan nog toenemen. Het cijfer ‘Instroom uit het buitenland 2015’ komt
pas na afloop van het studiejaar met een vertraging van een half jaar uit landelijke bestanden.

In een snel veranderende wereld met toenemende concurrentie is een krachtig profiel van groot belang.
De Universiteit Leiden richt zich in de communicatie over haar hierboven beschreven ambities en resultaten van onderzoek en onderwijs (waardecreatie) op de volgende doelgroepen:
• huidige en aankomende studenten;
• economische partners en industrie;
• medewerkers en alumni;
• samenwerkingspartners in onderwijs en onderzoek (zoals LERU en LDE);
• EU, nationale en regionale overheden;
• breed publiek (waaronder societal outreach via de – sociale – media).
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schappers en studenten zoveel mogelijk ruimte blijft geven om optimaal te presteren en zich verder te
ontwikkelen. Een aantal maatschappelijke trends zijn te onderscheiden.
• Toenemende globalisering en internationalisering stellen hoge eisen aan internationale wetenschappelijke samenwerking; in het onderwijs worden als gevolg van deze trend nieuwe eisen gesteld aan
ondersteuning en begeleiding.
• Europa speelt een steeds prominentere rol in financiering van wetenschappelijk onderzoek, samenwerking wordt daarom ook steeds belangrijker.
• De snelle technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van wetenschap en onderwijs (open access, big data, MOOCs) en vragen om hogere uitgaven voor state of the
art apparatuur en faciliteiten.
• Een landelijke toename van studenten met een multiculturele achtergrond en een groter aandeel
vrouwelijke studenten. Er komen steeds meer studenten uit andere landen naar Nederland. Diversiteit
creëert kansen, en stelt tegelijkertijd nieuwe eisen aan ondersteuning en begeleiding van studenten,
promovendi en medewerkers.
• Sterkere concurrentie: de overheid stelt andere eisen dan vroeger, initieert een Wetenschapsagenda en
gaat ervan uit dat universiteiten zelf méér onderzoeksgelden binnenhalen. Tegelijk neemt de
aanvraagdruk voor onderzoekssubsidies bij NWO en in de EU steeds verder toe. Ook voor de financiering van onderwijs zien we een verschuiving naar meer private vormen. Dat legt druk op studenten
om sneller en efficiënter te studeren, en vraagt om een hoogwaardig onderwijsaanbod met maximale
mogelijkheden voor talentontwikkeling.
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2. Onderwijs
2.1

Onderwijsprofiel
De universiteit Leiden heeft een breed onderwijsprofiel met opleidingen in de domeinen alfa, gamma,
bèta en geneeskunde. In het academisch jaar 2015-2016 bood de Universiteit Leiden 45 bacheloropleidingen aan, 45 masteropleidingen, 8 lerarenopleidingen, 13 research-masteropleidingen en 12 niet-bekostigde masteropleidingen. Van de bacheloropleidingen zijn er vier Engelstalig: Liberal Arts and Sciences,
International Studies, Psychology en Archeology. De twee laatste opleidingen boden zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige variant.
De Universiteit Leiden is selectief in het verder uitbreiden van het opleidingenaanbod en kiest bij voorkeur voor het aanbieden van nieuwe studiepaden in bestaande opleidingen.
De Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft bieden drie gezamenlijke opleidingen aan: de
bacheloropleidingen Life Sciences and Technology en Molecular Science and Technology, en de masteropleiding Industrial Ecology. Dit gebeurde tot nu toe op basis van de double degree-formule. Per
september 2016 worden deze opleidingen formeel als joint program aangeboden.
Verdeling van de studenten over de faculteiten 2015/2016
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Wiskunde en Natuurwetenschappen 14%

Archeologie 2%

Geesteswetenschappen 25%

Sociale Wetenschappen 20%

25.417
studenten

Geneeskunde/LUMC 10%

Governance and Global Affairs 7%
Rechtsgeleerdheid 20%

ICLON 1%

De voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden wordt steeds belangrijker. De Universiteit
Leiden wil beter voorzien in de steeds grotere maatschappelijke behoefte aan een leven lang leren (life
long learning). Ze doet dat onder meer met onderwijs voor ouderen (HOVO) en Studium Generale, en
met vormen van privaat gefinancierd onderwijs voor professionals.

Ontwikkeling van het onderwijsaanbod
Ook in 2015 heeft de Universiteit Leiden gewerkt aan de ontwikkeling van het opleidingenportfolio. De
stand van zaken omtrent de voornemens van de universiteit, aangegeven in de reactie op de Strategische
Agenda van OCW, is per 2015 de volgende:
• De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen ontwikkelt een breed, Engelstalig programma
Sciences, waaraan vanuit verschillende opleidingen van de faculteit wordt bijgedragen. Dit
programma moet in 2018 van start gaan.
• Deze faculteit heeft per september 2015 tevens de masteropleiding Statistical Science for the Life and
Behavioural Sciences gerealiseerd, waarin ook de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geneeskunde
participeren. De bacheloropleiding Klinische technologie is als joint program van de LDE-partners
per september 2014 gerealiseerd. Momenteel (2016) bereiden de LDE-partners de instelling van een
joint masteropleiding Clinical Technology voor. Voorziene startdatum is september 2017.
• De faculteit Geesteswetenschappen biedt per september 2014 een zelfstandige bacheloropleiding International Studies aan. Die voorziet duidelijk in een behoefte en trok in 2015-2016 omstreeks 500 eerstejaars studenten. Vanwege dat succes krijgt het plan om een brede bacheloropleiding op het gebied van
cultuur en maatschappij te ontwikkelen een lagere prioriteit.
• De Leidse universiteit speelt een leidende rol in de landelijke discussie over de toekomst van de
schooltalen en in het bijzonder over de toekomst van lerarenopleidingen.
• De faculteit Sociale Wetenschappen biedt sinds september 2013 een Engelstalige variant aan van haar
bacheloropleiding Psychologie.
• Veel aandacht ging uit naar de ontwikkeling van de faculteit Campus Den Haag met nadruk op de
verdere uitbouw van het Leiden University College The Hague, de verdere ontwikkeling van het
Living Lab en het uitbouwen van het onderwijsaanbod op het gebied van de bestuurskunde. Het
University College is inmiddels een gevestigd instituut met sinds 2013 eigen huisvesting. De activiteiten van het Living Lab – inmiddels het Center for Innovation – zijn voortvarend uitgebouwd, met
accenten op onder meer online onderwijs, big data-toepassingen en ondernemerschapsonderwijs. De
bacheloropleiding Bestuurskunde is met ingang van 2013 naar Den Haag verplaatst. Verdere plannen
van de Haagse faculteit – inmiddels faculteit Governance and Global Affairs – betreffen onder meer
de nieuwe bacheloropleiding Security Studies per september 2017. Daarnaast werken ook andere
faculteiten voortvarend aan de uitbreiding van het onderwijsportfolio in Den Haag. Dit betreft zowel
nieuwe bachelor- en masteropleidingen, als de verplaatsing van bestaande opleidingen van Leiden
naar Den Haag. De werkelijke start daarvan is onder voorbehoud van de formele toetsing van de
plannen door CDHO en NVAO.
• Tenslotte heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid afgezien van het voornemen om, mogelijk in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, een onderzoeksmasteropleiding te gaan aanbieden. De
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betrokken faculteiten hebben een business case voor een dergelijke opleiding opgesteld en geconcludeerd dat deze gezien de verwachte lage studentenaantallen niet kostendekkend kan zijn.
In 2015 heeft de universiteit ook initiatieven genomen die niet zijn aangekondigd in haar document
Reactie op de Strategische Agenda OCW. Het zijn de volgende:
• In april 2015 heeft de faculteit Geneeskunde toestemming gekregen om de niet-bekostigde masteropleiding Vitality and Ageing per september 2016 aan te bieden als een bekostigde opleiding. De faculteiten Geneeskunde en Wiskunde en Natuurwetenschappen bereiden een nieuwe masteropleiding
Pharmacy voor. De start is voorzien per september 2017.
• Naast de beëindiging van de bacheloropleidingen Godgeleerdheid (per 1-9-2014), Hebreeuwse en
Joodse Studies (per 1-9-2014), is per 1-1-2015 ook Islamstudies beëindigd. Onderdelen van deze opleidingen zijn opgenomen in andere, bredere bacheloropleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen.
• De faculteit Governance and Global Affairs biedt per januari 2015 een postinitiële masteropleiding
Cyber Security aan, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de Haagse Hogeschool en
de gemeente Den Haag.
• Bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is in aanvulling op vier eerder gestarte postinitiële masteropleidingen per 1-9-2015 Advanced Studies in International Children’s Rights van start gegaan. In
voorbereiding is de opleiding Advanced Studies in Transfer Pricing for Multinational Enterprises.
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Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

De strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) draagt bij aan de verdere profilering van het
onderwijsaanbod. Deze alliantie is gestart in 2012 en heeft tot doel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te verhogen door een sterkere profilering van het onderwijsaanbod en door versterking van
de (internationale) positionering van het onderzoek (zie hoofdstuk 3.2). Op het terrein van onderwijs
hebben de drie universiteiten nieuw gezamenlijk onderwijs en nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld, inspelend op maatschappelijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. Het gaat om
de volgende initiatieven:
• In 2014 zijn gestart: de bacheloropleiding Klinische technologie (een gemeenschappelijke nieuwe
opleiding van de drie universiteiten inclusief LUMC en Erasmus MC), de LDE-minor Responsible
Innovation (verzorgd door de drie universiteiten en toegankelijk voor al hun studenten), en de
honours class Cyber security voor bachelorstudenten.
• Per 2015-2016 zijn de verbredende minors van de alliantie-partners voor elkaars studenten opengesteld; hiervan maakten 244 studenten gebruik. Ook is het Leiden Leadership Programme – een
honoursprogramma voor masterstudenten – opengesteld voor studenten van beide alliantiepartners.
• De samenwerking op het gebied van Wijsbegeerte is geïntensiveerd, zowel wat betreft het curriculum
als wat betreft de afstemming van leerstoelen. Van formalisering tot een joint program is om praktische redenen afgezien.
• De drie universiteiten hebben het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning (CEL)
opgericht, een platform voor onderzoek, innovatie en training van docenten in het universitair onderwijs. De drie universiteiten vormen zelf het living lab en zijn een proeftuin voor continue innovatie en
verbetering van universitair leren en doceren.

Onderwijsambities en -prestaties
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Op basis van het instellingsplan 2015-2020 en in overeenstemming met de Reactie op de Strategische
Agenda van OCW en de daaraan verbonden prestatieafspraken, heeft de universiteit in 2015 de volgende
doelen gesteld:
• verbeteren match tussen student en opleiding;
• bevorderen studiesucces (inclusief aandacht voor diversiteit);
• bevorderen deelname aan excellentieprogramma’s;
• werken aan onderwijsvernieuwing;
• bevorderen internationalisering.
Verbeteren match tussen student en opleiding

In 2015 werd voor het tweede jaar op rij universiteitsbreed (met uitzondering van opleidingen met een
decentrale selectie) de studiekeuzecheck (SKC) uitgevoerd voor aanstaande studenten. De procedure
moet bijdragen aan het verminderen van studie-uitval en heeft tot doel:
• het totstandbrengen van een zo goed mogelijke match tussen student en opleiding;
• het vroegtijdig kunnen interveniëren door studiebegeleiders op basis van relevante informatie uit de
vragenlijst over risicofactoren;
• het opbouwen van een database aan de hand waarvan systematisch onderzoek kan plaatsvinden naar
de relaties tussen risicofactoren en studiesucces.
De procedure bestaat uit het invullen van een vragenlijst (met vragen over achtergrond, motivatie en
studievaardigheden) door aanstaande studenten, met een terugkoppeling naar de respondenten op basis
van de antwoorden, en een terugkoppeling naar de opleidingen. De terugkoppeling naar studenten is een
advies waaraan studenten hun studiekeuze kunnen toetsen en eventueel heroverwegen met het doel een
zo goed mogelijke match tussen student en opleiding tot stand te brengen. De terugkoppeling naar de
opleidingen geeft informatie over risicogroepen. Deze studenten kunnen vervolgens voor een intakegesprek of andersoortige studiekeuze-activiteit worden uitgenodigd. Met de invoering van de SKC komt
de universiteit tegemoet aan de Wet kwaliteit in verscheidenheid die voorschrijft dat elke instelling
aanstaande studenten een studiekeuzeadvies moet geven.
In 2015 zijn aan 10.752 studiekiezers vragenlijsten verstuurd. Er zijn 8.041 vragenlijsten volledig ingevuld.
Van de studenten die deelnamen zegt 45 procent (was 38 procent in 2014) dat de SKC:
• hun een beter beeld heeft gegeven van wat de opleiding vraagt;
• eventuele twijfels heeft weggenomen;
• geholpen heeft een betere inschatting te maken van de eigen geschiktheid voor de studie.
In 2015 blijken de uitval (13,0 procent) en de omzwaai (7,5 procent) te zijn gedaald ten opzichte van 2011
en ruimschoots te voldoen aan de prestatieafspraak met het ministerie van OCW (respectievelijk 15 en
8 procent). Momenteel wordt onderzocht in hoeverre uitval en studievoortgang in het eerste jaar van de
studie voorspeld kunnen worden uit de antwoorden op vragen uit de SKC-vragenlijst. De resultaten van
het onderzoek zijn in het najaar van 2016 beschikbaar.

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

2.3
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Van het instrument decentrale selectie heeft de universiteit in 2015 nog slechts beperkt gebruik gemaakt,
namelijk alleen bij de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Psychologie. Verkend
wordt welke opleidingen na het afschaffen van de numerus fixus in 2017 ook decentrale selectie willen
doorvoeren.
Bevorderen studiesucces

In de afgelopen jaren is het studiesuccesbeleid van de Universiteit Leiden erop gericht geweest studenten
aan te moedigen het maximale uit hun studie te halen en hun opleiding in nominale tijd af te ronden,
met een eventuele uitloop van maximaal een jaar voor extra activiteiten. De maatregelen die de universiteit heeft genomen om studenten daarin te ondersteunen beslaan het hele onderwijsleerproces en
hebben betrekking op:
• het bevorderen van uitdagend en kleinschalig onderwijs;
• ophoging van het aantal contacturen tot minimaal twaalf uur per week in het eerste bachelorjaar; alle
bacheloropleidingen kennen sinds 2013 tenminste twaalf contacturen in hun eerste jaar, conform de
prestatieafspraak met het ministerie van OCW;
• intensivering van de studiebegeleiding met een studieplan in het tweede jaar; invoering van toetsbeleid met een vroege toets in het eerste jaar en deeltoetsen tijdens de cursus;
• het gebruik van moderne ict-middelen en online leermethoden;
• de ontwikkeling van een uitgebreid honours-programma voor studenten die meer willen en kunnen;
• docentprofessionalisering: in 2015 had 88,5 procent van de docenten een BKO-certificaat, waarmee
ruimschoots aan de prestatieafspraak met het ministerie van OCW wordt voldaan (80 procent).
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Om studenten met studieproblemen extra te ondersteunen, bieden alle faculteiten een laagdrempelige
vorm van maatwerkondersteuning aan, met specifieke aandacht en ondersteuning (bijvoorbeeld in een
tutor-mentorsysteem) voor studenten met een migrantenachtergrond. Daarnaast ondersteunt het in
2009 opgerichte Fenestra Disability Centre studenten met een functiebeperking. Dit centrum werkt op
basis van evaluaties voortdurend aan verbetering van de voorzieningen voor deze groep.
Al deze maatregelen zijn genomen om bij te dragen aan het verbeteren van het bachelorrendement. Dat
is gestegen van 62,8 procent in 2011 tot 70,6 procent in 2015. Daarmee wordt nagenoeg voldaan aan de
prestatieafspraak met het ministerie van OCW.
In aanvulling op de hiervoor genoemde maatregelen, voerde de universiteit per 1 september 2013 twee
maatregelen in om studenten op tempo te laten studeren:
• ophoging van de norm van 40 ec naar 45 ec;
• uitbreiding van het BSA naar het tweede jaar (met toestemming van het ministerie van OCW op basis
van de experimenteerwet. De universiteit heeft dit experiment met ingang van 23 mei 2016 stopgezet.
Omdat studenten die met deze maatregel te maken hebben in 2015 nog niet waren afgestudeerd, komt
het effect van de aanscherping van het bsa nog niet tot uitdrukking in de cijfers voor het bachelorrendement.
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Kerncijfers onderwijs
Studenten

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Instroom propedeuse bachelor

4.152

4.541

5.222

4.864

4.985

Deelnemers excellentie

6,3%

6,1%

7,9%

10,5%

13,9%

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

2015/2016

63%

63%

100%

100%

100%

3.461

4.088

4.579

4.949

4.644

Waarvan met buitenlandse vooropleiding

20%

20%

21%

19%

26%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï)

19.500

20.704

23.029

24.178

25.417

Tevredenheid studenten bachelor (NSE*)

4,1

4,0

4,0

4,1

–

Tevredenheid studenten master (NSE*)

3,9

3,9

3,8

3,9

–

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Bachelordiploma’s

2.464

3.020

2.966

2.992

3.449

(Post)Masterdiploma’s

2.580

3.130

2.771

3.043

3.441

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Instroom master

Diploma’s

Studiesucces
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar
Uitval na 1 jaar (bachelor)
Omzwaai na 1 jaar (bachelor)
Bachelorrendement
Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor)
Masterrendement
Rendement 1-jarige master in 2 jaar

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

85%

86%

84%

84%

86%

15,2%

14,9%

14,2%

15,1%

13,0%

7,3%

8,1%

6,8%

7,6%

7,5%

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

62,8%

66,7%

70,0%

70,1%

70,6%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

67%

72%

71%

65%

67%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

68%

72%

68%

71%

70%

* Nationale Studentenenquête 2015

De aanscherping van het BSA per 1 september 2013 met een BSA-eis van 45 ec in het eerste jaar en 90 ec
binnen twee jaar, inclusief het behalen van de propedeuse, leek goed uit te werken.
Toch is de BSA-regeling van de universiteit op 23 mei 2016 aangepast: de universiteit is gestopt met het
experiment bindend studieadvies in het tweede studiejaar (BSA-2). De reden is een uitspraak van het
College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO). Daarnaast had de Universiteitsraad bezwaren
tegen het experiment. Het BSA voor het eerste studiejaar (BSA-1) blijft wél bestaan, maar die regeling
wordt aangepast. De eis dat de propedeuse binnen twee jaar moet worden behaald, is vervallen. De BSAresultaten na het eerste studiejaar laten zien dat het percentage studenten met een niet-negatief BSA na
één jaar studie (86 procent) licht is verbeterd in vergelijking met het jaar daarvoor (84 procent), zie de
tabel. Tegelijkertijd is het aantal studenten dat in één jaar 60 ec (propedeusenorm) haalt gelijk gebleven
ten opzichte van vorig jaar (50 procent) en 6 procent hoger dan twee jaar geleden onder de oude BSAmaatregel.
Aan het einde van het tweede studiejaar kregen in totaal 3662 studenten een niet-negatief BSA-advies
(dat is 79 procent van het oorspronkelijk cohort). Zij kunnen hun studie in het derde jaar vervolgen, zie
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BSA-maatregel
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de tabel. Van de 3662 studenten deed 4,6 procent in het tweede jaar een beroep op persoonlijke omstandigheden en 3,2 procent een beroep op de hardheidsclausule.
De BSA-eis in het tweede jaar had slechts voor een beperkte groep studenten negatieve gevolgen. 199 van
hen hebben aan het einde van het tweede studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies gekregen.
Dat is 5,2 procent van de studenten die met het tweede jaar begonnen en 4,3 procent van het oorspronkelijk cohort (N=4645). Een nadere analyse van deze groep van 199 wees uit dat 155 studenten de propedeuse niet haalde en dus ook onder de oude regeling zouden zijn uitgevallen. Een groep van 44
studenten voldeed wel aan de propedeuse-eis maar haalde onvoldoende punten in het tweede jaar. Deze
groep is 1 procent van het oorspronkelijk cohort.
Tenslotte nam onder de nieuwe BSA-regeling het puntenaantal van studenten met een positief BSA aan
het einde van het tweede studiejaar toe van 108,7 ec onder de oude regeling (cohort 2012) tot 113,2 onder
de nieuwe regeling (cohort 2013).
BSA-adviezen aan het einde van het eerste studiejaar
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

3.772

3.862

4.439

5.129

5.001

80%

81%

80%

79%

80%

Persoonlijke omstandigheden

4%

3%

3%

4%

4%

Hardheidsclausule

1%

1%

1%

1%

2%

Totaal niet-negatief

85%

86%

84%

84%

86%

Omvang cohort
Positief

Aanvullend eis

0%

0%

0%

0%

0%

Negatief

15%

14%

16%

15%

13%

Totaal bindend negatief

15%

14%

16%

16%

14%

% 60 ec of meer behaald

41%

42%

44%

50%

50%
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Toelichting: de grens voor een positief BSA is met ingang van cohort 2013/2014 verhoogd van 40 ec naar 45 ec.
Aantallen BSA-adviezen voor de BSA-experimentopleidingen van cohort 2013.

Categorie

BSA-advies

Niet-negatief

Positief
Pers. omstandigheden
Hardheidsclausule

Totaal niet-negatief
Negatief

Negatief
Aanvullend eis

Totaal negatief
Eindtotaal

Augustus 2014

Augustus 2015

Augustus 2014

Augustus 2015

1e bindend

2e bindend

1e bindend

2e bindend

3.679

3.360

79,2%

87,0%

185

178

4,0%

4,6%

65

124

1,4%

3,2%

3.929

3.662

84,6%

94,8%

713

199

15,3%

5,2%

3

0,1%

716

199

15,4%

5,2%

4.645

3.861

100%

100%

Uitbreiding excellentieprogramma

Na afloop van de Siriussubsidie op 1 januari 2015 heeft de Universiteit Leiden de verdere uitbreiding en
flexibilisering van het Leidse excellentieprogramma voortgezet. Dit programma bestaat uit: het PreUniversity College voor scholieren, het Honours College en het Leiden University College The Hague in
de bachelorfase en het Leiden Leadership Programme in de masterfase. Uitgezonderd het University
College zijn deze programma’s ondergebracht in de Honours Academy. Het University College is een
zelfstandige, selectieve driejarige internationale bacheloropleiding, gevestigd in Den Haag.
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De inspanningen richtten zich met name op het Honours College dat bestaat uit driejarige extra-curriculaire programma’s van minimaal 30 ec in de bachelorfase, aangeboden onder verantwoordelijkheid
van de faculteiten. In 2015 is een nieuw Onderwijsreglement van kracht geworden en is het onderwijs
verder geprofessionaliseerd. Ook de instroom in het Honours College is toegenomen.
De prestatieafspraak dat 10 procent van de instroom in de bachelorfase deelneemt aan een vorm van
excellentie-onderwijs is bereikt: in 2015 nam 13,9 procent van de bachelorstudenten deel aan het Honours
College of was ingeschreven bij het University College. Dat is een verdere stijging ten opzichte van 2014
(10,5 procent). De instroom in het Leiden University College stabiliseerde in 2015 op het gewenste niveau
van 200 studenten.
Deelnemers excellentietrajecten
2011

2012

2013

2014

2015

University College

90

116

192

188

176

Honours College

172

159

221

324

516

Totaal excellentietrajecten

262

275

413

512

692

Instroom propedeuse*

4.152

4.541

5.222

4.864

4.985

% deelnemers excellentie in instroom

6,3%

6,1%

7,9%

10,5%

13,9%

Aan het Leidse Leadership Programme (LLP) namen in het academisch jaar 2014-2015 89 studenten deel.
Deze studenten waren geselecteerd uit 180 aanmeldingen. Vrijwel alle studenten die deelnamen rondden
het programma met succes af en ontvingen een certificaat, namelijk 87. Voor het cursusjaar 2015-2016
zijn 82 studenten toegelaten uit in totaal 160 aanmeldingen. Een derde van de LLP-studenten van 20142015 geeft aan dat ze hun keuze voor het LLP-programma hebben laten meewegen in hun keuze voor een
master in Leiden.
Onderwijsvernieuwing

In de komende jaren zet de Universiteit Leiden het studiesuccesbeleid voort, en gaat zij daarnaast meer
aandacht geven aan de vernieuwing van het universitaire onderwijs. In het programma Onderwijsvernieuwing wil de universiteit in 2016-2020 keuzes maken in en uitvoering geven aan de onderwijsambities
die geformuleerd zijn in het instellingsplan 2015-2020. Hierna beschrijven we de initiatieven die al in
gang zijn gezet en in 2015 aandacht vroegen.
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* 2015 is inclusief de bachelorinstroom van International Studies die geen propedeuse had in 2015.
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ICTO
Met het ICT & Onderwijs-programma (ICTO) verkent de Universiteit Leiden innovatieve manieren om
technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs, zowel online als op de campus; zowel voor
fulltime studenten als voor werkenden. Het ICTO-programma streeft drie doelen na:
• Het vergroten van studiesucces via blended learning, een mengvorm van face-to-face onderwijs en
online leren (e-learning);
• Het verkennen en ontwikkelen van nieuwe online onderwijsvormen;
• Het stimuleren van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek (research-based learning).
Drie grote opleidingen van de universiteit – Rechtsgeleerdheid, International Studies en Psychologie –
werken vanaf 2014 in drie jaar toe naar volledige blended learning, een combinatie van online en contactonderwijs. Daarnaast worden beperkte flipped classroom-projecten uitgevoerd, waarbij de studenten zich
online op de colleges voorbereiden. Hierdoor komt er tíjdens de colleges meer tijd voor verdieping.
Inmiddels zijn veel faculteiten actief op het terrein van nieuwe online onderwijsvormen. MOOCs –
Massive Open Online Courses – blijken een aanjager van vernieuwing, zowel in het online als in het on
campus-onderwijs. Docenten bereiken nieuwe doelgroepen, bouwen hun vaardigheden uit met online
begeleiding, en onderhouden contact met nieuwe communities van deelnemers over de hele wereld. De
SPOCs – Small Private Online Courses – zijn cursussen die geheel online plaatsvinden voor een selecte
groep professionals, premasterstudenten, of Leidse studenten die samenwerken met internationale peers
danwel buiten de vakken om aan vaardigheden werken. In 2015 bood de universiteit acht MOOCs en
twee SPOCs aan (zie voor huidige aanbod: coursera.org/leiden). Voor eind 2016 is de doelstelling: twintig
MOOCs en twaalf SPOCs. De MOOCs zijn populair bij universitaire studenten (16 procent) en mensen
werkzaam in het onderwijs (11 procent).
De Leidse MOOCs hadden in 2014-2015 samen meer dan 300.000 deelnemers. De herkomst van deelnemers is af te lezen uit de figuur.
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Deelnemers Leidse MOOCs (Bron: Online learning lab, annual report 2015, Centre for Innovation)

Aanmeldingen

■ < 50
■ 50-100
■ 100-500
■ 500-1000
■ 1000-5000
■ 5000-10.000
■ > 10.000

Tenslotte is in 2015 het project Virtual Research Environments (VRE) in het onderwijs afgerond. In
bachelor- en mastercursussen zijn studenten aan de slag gegaan met bestaande datasets of hebben ze
nieuwe data vergaard. Studenten reageerden positief op het werken met echte data. Tevreden was men
ook over VRE als samenwerkomgeving die op maat is in te richten.
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Teachers Academy
In het programma Onderwijsvernieuwing is een belangrijke rol voor de Leiden Teachers Academy
weggelegd. De Teachers Academy is in 2014 ingesteld en heeft tot doel onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Aan het fellowship is een subsidie van 25.000
euro verbonden voor het uitvoeren van een of meer onderwijsvernieuwingsprojecten, waarvan de resultaten universiteitsbreed worden gedeeld en die, waar mogelijk, op basis van interfacultaire samenwerking
worden geïmplementeerd. De Academy heeft inmiddels vijftien (voorgedragen) teaching fellows, die voor
een periode van vijf jaar lid zijn. Onderwijsconferenties, samenwerkingsverbanden en themabijeenkomsten inspireren de docenten tot vernieuwing van het onderwijs
CROHO
De Collegiale Raad voor Onderzoek Hoger Onderwijs (CROHO) is aanjager van onderzoek naar het
effect van onderwijsvernieuwing en studiesucces aan de Leidse universiteit. De CROHO is in 2013 ingesteld en bestaat uit hoogleraren met relevante onderzoeksexpertise van verschillende instituten, onder
voorzitterschap van de vicerector magnificus. In 2015 heeft het College van Bestuur 500.000 euro
beschikbaar gesteld voor kleinschalige onderzoeksprojecten, bovenop de 1 miljoen euro die vanaf 2013
aan onderzoeksprojecten is uitgekeerd. Op basis van de resultaten van de onderzoeksprojecten kunnen
evidence-based onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd.
Aandeel buitenlandse studenten in de instroom (gebaseerd op nationaliteit)

n Bachelor

n Master
25%

8%

20%
6%
15%
4%
10%
2%

0%

5%

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

0%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
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30%

10%

[ 34 ]

Internationalisering in onderwijs

Het aantal buitenlandse studenten dat aan de Universiteit Leiden een bachelor- of masteropleiding volgt
is wederom gestegen. Inmiddels is ruim 11 procent van de ingeschrevenen afkomstig uit een ander land.
In de bachelorfase is dat ruim 9 procent, in de masterfase bijna 28 procent. Samen met de uitwisselingsstudenten betekent dit dat er in 2015 ongeveer 2800 buitenlandse studenten aan de Universiteit Leiden
studeerden.
De meeste internationale studenten komen uit Europa, in het bijzonder uit Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Griekenland en Italië. De meeste studenten van buiten de EU komen uit China. In de totale
internationale studentpopulatie zijn zo’n 110 nationaliteiten vertegenwoordigd.
Uitwisseling Leidse studenten
In het academisch jaar 2014-2015 zijn 1057 Leidse studenten naar het buitenland gegaan voor studie, stage
of onderzoek. Dat waren er ruim honderd meer dan het jaar ervoor. Dertig procent daarvan ontving
hiervoor een Erasmusbeurs.
Het meest populaire land onder studenten die een Erasmus+ beurs ontvingen was het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland, Frankrijk en Zweden. Bij de studenten die met een Leidse LUSTRA+ beurs
gingen studeren buiten de EU waren de Verenigde Staten, Australië, Canada en China het meest populair.
Ter bevordering van de uitwisseling van studenten heeft de Universiteit Leiden haar netwerk van universitaire uitwisselingspartners verder uitgebreid.
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Aan de faculteit Geneeskunde werd in 2015 een aanvraag voor het International Credit Mobilityprogramma van Erasmus+ toegekend. Dit zal leiden tot uitwisseling van studenten en staf tussen het
LUMC en de medische faculteit van de Universitas Indonesia in Jakarta.
Met partners in het LERU-netwerk vormt de universiteit al een aantal jaren het EuroScholars consortium, dat undergraduate studenten uit de Verenigde Staten en Canada de mogelijkheid biedt onderzoek
te doen bij een topuniversiteit in Europa. De Universiteit Leiden voert het Europese secretariaat van het
programma.
Beurzen voor internationale studenten
In 2015 heeft Universiteit Leiden aan 188 internationale studenten een beurs toegekend om in Leiden te
studeren. De scholarships zijn afkomstig van negentien verschillende beursprogramma’s. De meeste
masterbursalen hebben een beurs ontvangen van het Leiden University Excellence Scholarship
Programme (LExS).
Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van OCW met matching van de instelling. De
Universiteit Leiden zet dit programma in voor buitenlandse bachelorstudenten die in Leiden komen
studeren en voor Nederlandse studenten die een periode in het buitenland willen studeren. Achttien
buitenlandse studenten hebben een beurs ontvangen en 39 Nederlandse studenten.

Herkomst studenten Erasmus+ in aantallen: totaal 324
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Uniek voor 2015 was het eenmalige Liberation Scholarship Program. Dit programma was bedoeld als een
symbolische gift aan Canada als dank voor de offers die het land heeft gebracht voor onze bevrijding
zeventig jaar geleden. De drie Leidse bursalen zijn inmiddels met hun programma van start gaan.
Summer Schools
De universiteit biedt jaarlijks zo’n zevenhonderd studenten, promovendi en professionals uit binnen- en
buitenland in de zomerperiode een breed scala aan zomercursussen in Leiden en Den Haag. Doel van

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

1

[ 36 ]

deze Summer Schools is de doelgroepen de gelegenheid geven nieuwe kennis op te doen, kennis te
verdiepen en deze te delen met medecursisten. Het aanbod aan academische cursussen loopt uiteen en
bevindt zich in het alfa-, bèta- en gammadomein. De cursusduur varieert van drie dagen tot drie weken.
Cursisten bouwen tijdens hun verblijf een relevant netwerk op voor hun loopbaan of bereiden zich voor
op een master of promotietraject bij de universiteit. De zomercursussen zijn toegankelijk voor degenen
die over de juiste vooropleiding en ervaring beschikken. Naast de academische lessen, biedt de universiteit de cursisten huisvesting en een sociaal programma.
Profileringsfonds

In het Profileringsfonds van de Universiteit Leiden is de FOS-regeling ondergebracht om studenten
financieel te ondersteunen (Financiële Ondersteuning Studenten vanwege overmacht, topsport en
erkende bestuursactiviteiten). De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op deze regeling.
Van de FOS-regeling hebben in 2015 890 EER-studenten en 64 niet-EER-studenten gebruik gemaakt voor
bedragen van respectievelijk in totaal € 449.469 en € 48.964 euro. Van de 401 ondersteunde studenten
kwam 97 procent hiervoor in aanmerking op grond van erkende bestuursactiviteiten waaronder het
lidmaatschap van de Student Council en het bestuurslidmaatschap van een studie- of studentenvereniging, en 3 procent op grond van erkende overmacht.
Overzicht Profileringsfonds Universiteit Leiden
(Bedragen in k€)
Regeling

Aantal studenten

Totaal

828

633.867

62

108.545

890

742.411

LEXS

64

610.801

Totaal niet-EER

64

610.801

EER*
Bestuurderstoelage
Afstudeerfonds
Totaal EER
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Niet-EER

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

Bestuursafspraken

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs waarvoor de universiteit zich inzet, worden weerspiegeld
in de bestuursafspraken die met de faculteiten zijn gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de
prestatieafspraken met het ministerie van OCW, vertaald naar afspraken op facultair niveau. Ze betreffen
uitval, op tijd afstuderen (bacheloropleiding), de deelname aan excellentieprogramma’s, het aantal
contacturen, het aantal certificaten ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ en de overhead. Daarnaast zijn op het
terrein van het onderwijs voor 2011 tot en met 2015 bestuursafspraken gemaakt over het verhogen van de
instroom in de bachelor- en de masteropleidingen, en het verhogen van het studiesucces in de masterfase.
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Bestuursafspraken Onderwijs (indicatoren met een * betreffen prestatieafspraken)
Indicator

Afspraak 2015

Realisatie 2015

Uitgangssituatie
(2011)

lnstroom propedeuse

≥ 4.865

4.608

3.774

lnstroom master

≥ 3.470

4.106

2.890

Instroom master uit het buitenland

≥ 21%

28,0%

23,3%

Uitval na 1 jaar*

≤ 14%

13,0%

15,2%

≤ 7%

7,5%

7,3%

≥ 74%

70,6%

62,8%

Rendement 1-jarige master in 2 jaar

≥ 75%

67,2%

66,6%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar

≥ 79%

67,9%

68,7%

Deelnemers excellentie*

≥ 10%

10,4%

4,1%

= 100%

100%

63,0%

Omzwaai na 1 jaar*
Herinschrijversrendement bachelor in 4 jaar*

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren)*

De cijfers in deze tabel wijken in enkele gevallen af van de cijfers in de tabel Kerncijfers en de tabel Prestatieafspraken. Realisatiecijfers wijken
af omdat sommige bestuursafspraken niet van toepassing zijn op alle faculteiten en eenheden en/of gekozen is voor verschillende definities.
Targets wijken in enkele gevallen af omdat in de bestuursafspraken met de faculteiten iets hogere prestaties zijn overeengekomen dan vastgelegd in de prestatieafspraken met het ministerie van OCW.

Kwaliteitszorg onderwijs
Follow up instellingsaudit

In 2015 is verder gewerkt aan de inrichting van twee universiteitsbrede projecten, namelijk Onderwijsvernieuwing (zie hiervoor paragraaf Onderwijsvernieuwing) en Versterking kwaliteitscultuur. Het project
Kwaliteitscultuur wordt in 2016 verder ontwikkeld op basis van de besluitvorming over de herziening van
het accreditatiestelsel vanaf 2017. In het kader van de kwaliteitscultuur verdient de jaarlijkse universiteitsbrede bijeenkomst van examencommissies speciale vermelding. Deze stond in 2015 in het teken van de
follow up van het Inspectierapport over examencommissies, en behandelde drie specifieke onderwerpen:
toetsing van de eindtermen, inrichting van het werk van de examencommissie en sancties bij fraude en
plagiaat.
Naast de examencommissie is ook de opleidingscommissie een belangrijke spil in de kwaliteitszorg op
opleidingsniveau. In 2015 is weer de jaarlijkse training verzorgd voor de studentleden van de commissie.
In 2016 gaat een jaarlijkse universiteitsbrede bijeenkomst van start voor opleidingscommissies die gewijd
wordt aan een specifiek thema. Verder wordt in 2016 een protocol voor het functioneren van opleidingscommissies opgesteld.
Om de inbreng van studenten bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, is er
naast de formele medezeggenschap op facultair en universitair niveau, ook regulier overleg van de vicerector magnificus met de studentleden (assessoren) in de faculteitsbesturen over actuele onderwijszaken.
Naast dit overleg is er het Leids Studentenplatform dat in 2013 is opgericht. Dit platform heeft tot taak
het organiseren van periodieke bijeenkomsten over actuele onderwijsthema’s. In 2015 verscheen het
tweede verslag van het platform over de studentbijeenkomsten die zijn georganiseerd, met aanbevelingen
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die door het College van Bestuur, de faculteitsbesturen en de studenten zelf worden opgepakt. Ook organiseert het Leidse Studentenplatform de jaarlijkse verkiezing van de beste docent van de Universiteit
Leiden. Deze ontvangt de Onderwijsprijs die op de dies natalis wordt uitgereikt.
Opleidingsaccreditatie

De in 2015 uitgevoerde externe beoordelingen zijn met de uitkomsten vermeld in de tabel in bijlage E. De
tabel vermeldt de accreditaties die in 2015 geheel zijn afgehandeld door de NVAO. Alle beoordelingen
leiden tot een positieve uitkomst, behoudens de toetsing van één researchmaster. De hersteltrajecten
voor beoordelingen in eerdere jaren voor de opleidingen Geschiedenis (ba), Engelse taal en cultuur (ba)
en African Studies (ma) zijn in 2015 met positief resultaat afgerond.
Midterm reviews

In 2015 zijn midterm reviews uitgevoerd voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht,
Fiscaal recht, Culturele antropologie, Psychologie en Biomedische wetenschappen en voor de masteropleidingen Jeugdrecht, International Relations and Diplomacy en de Advanced Masters in Law.

Totaaloordelen uit de NSE (5-puntsschaal)
4,5
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Studenttevredenheid

Ook in 2015 oordeelden de Leidse studenten in het algemeen positief over het bachelor- en masteronderwijs. Volgens de resultaten van de NSE is de gemiddelde studenttevredenheid in de bacheloropleidingen
4.1 en in de masteropleidingen 3.9 op een vijfpuntsschaal. Daarnaast beoordeelden de studenten in de
NSE de universiteit op verschillende aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de opleiding, de
deskundigheid van docenten, de studiebegeleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de voorzieningen. De verschillen met de andere universiteiten zijn niet groot. Op het punt van voorbereiding op
beroepsloopbaan scoort de Universiteit Leiden gemiddeld iets minder goed (3,0 ten opzichte van het
landelijke gemiddelde 3,15). Op punten waar de universiteit lager dan in voorgaande jaren of lager dan
andere universiteiten scoort, zijn in het kader van de reguliere kwaliteitszorg verbeteracties met faculteiten afgesproken. In de navolgende grafiek zijn de oordelen over de belangrijkste thema’s samengevat.
De respons van studenten op de NSE was met 33,6 procent in 2015 hoger dan in 2014 (26,5 procent) maar
blijft een punt van aanhoudende zorg. Met faculteiten zijn voor 2016 afspraken gemaakt om studenten te
attenderen op het belang van de NSE en hen aan te moedigen de enquête in te vullen.
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3. Onderzoek
3.1

Onderzoeksprofiel
De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit. Nieuwsgierigheid is de
basis van het onderzoek. Voor de beantwoording van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen
verrichten Leidse wetenschappers disciplinair en interdisciplinair onderzoek dat voldoet aan de hoogste
internationale standaarden van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit. Het onderzoek van de Universiteit Leiden heeft een sterke disciplinaire basis en is ingebed in onderzoeksinstituten en ondergebracht
in zeven faculteiten. De basisorganisatie is voornamelijk disciplinair ingericht. Op deze manier kunnen
vakgenoten elkaar maximaal stimuleren en inspireren om op het hoogste niveau te presteren. Maar
wetenschappers kijken ook voortdurend over de grenzen van hun disciplines en die van de universiteit
heen. De samenleving vraagt immers om oplossingen voor lokale en mondiale vraagstukken als duurzaamheid en veiligheid.
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De universiteit heeft in haar instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 ingezet op de profilering van
haar onderzoek. Met elf profileringsgebieden positioneert de universiteit haar onderzoek internationaal,
en schept zij een kader voor samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties
en bedrijven. De gebieden sluiten aan bij grote maatschappelijke vraagstukken zoals
geformuleerd door de Europese Commissie (Horizon 2020) en de Nederlandse overheid (Topsectoren).
Ook kunnen de profileringsgebieden een belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van de
140 vragen en de 16 exemplarische routes uit de Nationale Wetenschapsagenda 2015. Tegelijkertijd wordt
de positie van het fundamentele onderzoek bewaakt.
In 2013/2014 is een beperkte tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de profileringsgebieden waaruit naar voren kwam dat ze een bepalende factor zijn voor de onderzoekskoers van de
universiteit: de profileringsgebieden leiden ertoe dat onderzoekers elkaar meer opzoeken, nieuwe onderzoekslijnen genereren en meer focus hebben aangebracht in het facultaire onderzoek. Op basis van deze
evaluatie en de bestedingsplannen van de profileringsgebieden, is in 2015 besloten om nogmaals een
miljoen euro per gebied ter beschikking te stellen voor de periode 2015-2018. Aansluitend vindt een uitgebreide externe evaluatie van de profileringsgebieden plaats op basis van de prestatie-indicatoren die bij
de tussentijdse evaluatie zijn bepaald.
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3.2

Onderzoeksambities en -prestaties
Kerncijfers onderzoek 2011-2015
2011

2012

2013

2014

334

383

393

411

406

Wetenschappelijke publicaties

5.436

5.521

5.830

5.533

5.726

Onderzoeksinzet in fte

2.178

2.194

2.198

2.265

2.349

5,7

5,5

5,0

5,3

5,2

Promotierendement

2005

2006

2007

2008

2009

Promotierendement in 6 jaar

65%

62%

65%

62%

62%

Aantal promoties

Gemiddelde promotieduur

2015

Omgeving voor excellent onderzoek

Op basis van het instellingsplan 2015-2020 en in overeenstemming met de Leidse Reactie op de Strategische Agenda van OCW en de daaraan verbonden prestatieafspraken, heeft de universiteit in 2015 als
ambitie gesteld: een omgeving voor excellent onderzoek. De universiteit wil een steeds aantrekkelijker
en uitdagender werkklimaat scheppen voor topwetenschappers en jonge onderzoekers, waarin kwaliteit
en excellentie leidend zijn. Hiervoor is meer disciplinaire en interdisciplinaire samenwerking nodig, een
sterkere onderzoeksprofilering, een betere begeleiding van onderzoekers, en faciliteiten op topniveau.
Dit raakt ook aan twee andere ambities: onderzoek in een internationale omgeving, en impact en innovatie.
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Wetenschappelijke output

Alle grote wereldwijde universitaire rankings gebruiken citaties als indicator. In de CWTS Leiden
Ranking worden universiteiten gerangschikt op basis van een citatieanalyse die de impact van hun
wetenschappelijke werk toont. In de ranking van 2015 zijn de prestaties van de 750 beste universiteiten
opgenomen. Met behulp van de CWTS Leiden Ranking van 2015 kan de output van het aantal onderzoekspublicaties op de wetenschappelijke hoofdgebieden worden vergeleken met die van de andere algemene universiteiten. Die laat zien is dat de Universiteit Leiden op basis van aantallen publicaties een
sterker biomedisch en technisch profiel heeft ten opzichte van de andere algemene universiteiten en een
minder sterk sociaalwetenschappelijk profiel.
De CWTS Leiden Ranking kijkt ook naar het Leidse aandeel in de 10 procent meest geciteerde publicaties
per jaar, op een bepaald onderzoeksveld (PP-top10). Dat geeft een indruk van het resultaat van de impact
in de academische wereld.
Voor alle Leidse onderzoeksgebieden is dit aandeel tussen de 11 en ruim 16 procent. Die score ligt boven
het wereldgemiddelde. Naar rato zou het aandeel 10 procent zijn.
De CWTS Leiden Ranking levert ook informatie over interinstitutionele en internationale samenwerking
en de samenwerking met bedrijven. Ruim 80 procent van de publicaties van de Universiteit Leiden is het
resultaat van samenwerking met een of meer andere instellingen; bij meer dan 50 procent van de Leidse
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Verdeling van onderzoekspublicaties over wetenschappelijke hoofdgebieden (2010-2013)
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publicaties zijn buitenlandse instellingen betrokken (een lichte groei ten opzichte van de ranking in
2014) en bij bijna 7 procent van de publicaties is sprake van samenwerking met de industrie.

18%
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Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

De alliantiepartners Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen
vanuit eigen inhoud en sterktes om zo een bijdrage te leveren aan antwoorden op wetenschappelijke,
maatschappelijke en economische uitdagingen van deze tijd. Deze strategische alliantie Leiden-DelftErasmus (LDE) betreft niet alleen onderwijs (zie hoofdstuk 2.2), maar heeft ook tot doel de kwaliteit van
onderzoek verder te verhogen door versterking van de (internationale) positionering ervan. In het
onderzoek dragen de samenwerkingspartners – vanuit hun complementariteit en langs de weg van
intensieve multi- en interdisciplinaire samenwerking – bij aan de wetenschappelijke en maatschappelijke
vraagstukken, zoals geformuleerd in nationale en Europese onderzoekagenda’s.
Multi- en interdisciplinaire samenwerking in LDE Centres en Medical Delta
Centre for Education and Learning
Centre for Frugal Innovation in Africa
Centre for Global Heritage & Development
Centre for Metropolis and Mainport
Centre for Safety and Security
Centre for Sustainability
European Research Centre for Economic and Financial Governance
Centre for BOLD Cities
Medical Delta
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Een aantal van de universitaire onderzoekszwaartepunten is ondergebracht in de acht in 2013 opgerichte
LDE Centres. Deze multi- en interdisciplinaire, thematische samenwerkingsverbanden richten zich op
onderwijs- en onderzoekactiviteiten en spelen inhoudelijk in op de grote maatschappelijke vraagstukken
waarop het Europese onderzoeksbeleid 2020 en het Nederlandse Topsectorenbeleid zijn gebaseerd. Drie
centres worden getrokken door Leidse onderzoekers: Education and Learning, Global Heritage & Development, en Sustainability.
De centres hebben in 2013-2015 hun plannen geconcretiseerd en geïmplementeerd. In deze eerste fase
heeft elk centre zich gericht op het afbakenen van de thematiek, het vormen van (interne) communities
rond hun thema en het formuleren van doelstellingen, zowel op onderwijs- als op onderzoeksgebied.
Wat betreft het onderwijs: de eerste LDE-minoren zijn gelanceerd. Verder zijn de centres zich kenbaar
aan het maken door middel van interne en externe communicatie en netwerkvorming, zijn er PhDnetwerken opgericht en heel veel projectvoorstellen ingediend bij nationale en Europese programma’s.
De eerste voorstellen zijn inmiddels gehonoreerd (onder meer NWO/MVI). Het Centre for Sustainability
heeft een belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen van een Europese Knowledge Innovation
Community (KIC) op het gebied van Raw Materials.
In 2015 zijn de centres geëvalueerd met een midterm review. Op basis van deze evaluatie hebben de
centres hun plannen voor de periode 2016-2018 aangescherpt dan wel bijgesteld. in 2015 zijn de activiteiten van het Centre for Governance on hold gezet en is het nieuwe Centre for BOLD Cities van start
gegaan. BOLD staat voor Big, Open and Linked Data. Dit centre richt zich op big data en de toepassing

daarvan op specifieke grootstedelijke vraagstukken. Het sluit aan bij het Horizon 2020-programma
Inclusive, Innovative and Secure Societies.
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Op het gebied van medische technologie, life science en gezondheid werken de drie universiteiten al
sinds 2006 intensief samen in het Medical Delta-consortium: de TU Delft, het Erasmus Medisch
Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum. Inmiddels bestaat Medical Delta uit meer dan 150
bedrijven, science parks en overheden. In het verslagjaar zijn daarnaast vier hogescholen toegetreden tot
dit samenwerkingsverband: de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Inholland, de Hogeschool Rotterdam
en de Haagse Hogeschool, elk met eigen opleidingen en activiteiten op het snijvlak van techniek en
gezondheid. Er zijn de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest. Zo is Medical Delta in
2013 door het European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing (EIP AHA) aangemerkt
als reference site en daarmee erkend als een belangrijk innovatiecluster in Europa. Medical Delta speelt
een belangrijke rol in de in 2014 gestarte EIT Health, een Knowledge and Innovation Community (KIC)
van het EIT, het European Institute for Innovation & Technology. In 2014 hebben elf Medical Deltahoogleraren een dubbelbenoeming ontvangen bij de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft
en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee werd een brug geslagen tussen de medische wereld
(Leiden, Rotterdam) en die van de technologie (Delft). In 2015 is de eerste paal geslagen voor het Holland
Particle Therapy Centre (HollandPTC), de eerste protonenkliniek in Nederland voor de behandeling van
kanker. HollandPTC is een belangrijk wapenfeit van het consortium van Medical Delta.
De drie universiteiten hebben daarnaast een lange traditie van bottom-up samenwerking tussen excellente onderzoeksgroepen op bèta-technologisch terrein, zoals kwantumtechnologie, biotechnologie en
informatica. Zo verkennen wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit Leiden de grenzen van de
nanowetenschap in het in 2012 met financiering uit het NWO-programma Zwaartekracht gerealiseerde
onderzoeksprogramma NanoFront. In 2015 hebben ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie
en in het bijzonder quantumcomputers wereldwijd aandacht gekregen.

Om het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Leiden te kunnen waarborgen, zijn op veel vakgebieden hoogwaardige, steeds geavanceerdere onderzoeksfaciliteiten nodig.
Voorbeelden zijn de krachtige elektronenmicroscopen van het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy – NeCEN – en de 7 Tesla MRI-scanner. De investeringen hierin kunnen alleen nog in samenwerking worden opgebracht.
De Universiteit Leiden heeft in 2015 de Open Access Research Infrastructure-portal (OARI) gelanceerd met
als doel beschikbare onderzoeksapparatuur vindbaar en toegankelijk te maken. De naam van de portal is
in lijn met Open Access voor publicaties en data. Met de portal wil de universiteit bijdragen aan een efficiënter gebruik van de apparatuur, het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, het bevorderen
van ondernemerschap en het aantrekken van nieuw onderzoekstalent. Het initiatief past bij de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet, de Europese visie op onderzoek en de ambities van de grootste publieke
financier van onderzoeksfaciliteiten NWO. Met de Wetenschapsvisie wil het kabinet strategischer
inzetten op (grootschalige) infrastructuur, onder meer door het gebruik ervan beter te organiseren om
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Onderzoeksinfrastructuur en collecties
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optimale benutting te bevorderen. Ook de Europese Commissie benadrukt in het programma Horizon
2020 het belang van excellente en toegankelijke Europese onderzoeksfaciliteiten. De Universiteit Leiden
heeft de ambitie om de portal (inter)nationaal uit te rollen. Aangezien het op de portal gaat om publiek
gefinancierde apparatuur, nodigt de universiteit andere kennisinstellingen die met publieke gelden zijn
gefinancierd, graag uit om hun onderzoeksapparatuur met bijbehorende expertise te delen via OARI. Op
deze wijze kan OARI uitgroeien tot een breed platform voor facility sharing: een centrale plaats waar
wetenschappers elkaar ontmoeten rondom geavanceerde onderzoeksapparatuur.
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is ondanks haar eerbiedwaardige leeftijd (gesticht in 1587) een
van de meest innovatieve bibliotheken van het land. Als partner in kennis ondersteunt zij het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met nieuwe diensten. Haar bijzondere collecties, met belangrijke
verzamelingen westerse en oosterse handschriften, archieven, brieven, oude drukken, atlassen en kaarten,
prenten, tekeningen en foto’s, worden veelvuldig gebruikt door Leidse academici en hun studenten, en
trekken geleerden vanuit de hele wereld. Een aantal voorbeelden van projecten van de UBL in 2015:
• De UBL en uitgeverij Brill hebben de topcollectie Codices Vossiani Latini van de Universiteit Leiden
gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld als online publicatie voor onderzoekers en studenten wereldwijd. Deze collectie middeleeuwse handschriften van de UBL geniet internationale bekendheid.
• De UBL startte het project Maps in the Crowd (loopt door tot eind 2016) waarbij met hulp van het
publiek bijna 7.000 gedigitaliseerde kaarten van Nederlands-Indië worden ontsloten. Voor het publiek
is een speciale applicatie ontwikkeld om de gedigitaliseerde oude kaarten te koppelen aan de moderne
topografische kaart in Google Maps. De kaarten zijn afkomstig uit de collecties van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). De UBL beheert sinds 2014 de archieven en
bibliotheekcollecties van dit instituut.
• De Universiteit Leiden krijgt een uniek expertisecentrum op het gebied van Azië: de Asian Library.
Een nieuwe bibliotheek om de wereldberoemde en omvangrijke Aziatische collecties te huisvesten,
wereldwijd digitaal beschikbaar te maken en te bewaren voor de komende generaties. Deze major
international knowledge hub, zal 37 kilometer boeken huisvesten en wordt een ultra-moderne studieruimte evenals een internationaal ontmoetingscentrum. In 2016 start de uitvoering, de opbouw wordt
in 2017 opgeleverd.
Het in 2014 opgerichte Leiden Centre of Data Science en het Leiden Institute of Advanced Computer
Science nemen deel aan een consortium dat onderzoek doet naar het digitaal beschikbaar maken van
handgeschreven en geïllustreerde archieven. NWO heeft in 2015 vanuit het programma Creatieve Industrie ruim zes ton subsidie toegekend; daarnaast investeert ook de Leidse uitgeverij Brill zowel financieel
als in natura in dit project.
Data management en open access

Het onderwerp datamanagement was in 2015 zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als
subsidieverstrekkers en ook de veranderende aard van (een deel van) het wetenschappelijk onderzoek,
maken het beheer, de opslag en het ter beschikking stellen van onderzoeksdata belangrijk. Onderzoekers
maken in toenemende mate gebruik van digitale data en hebben behoefte aan ondersteuning en een
hiervoor toegeruste infrastructuur. Open access en wetenschappelijke integriteit bij het onderzoeks-

proces stellen eveneens nieuwe eisen aan de wijze waarop uit publiek gefinancierde projecten verkregen
onderzoeksdata voor hergebruik beschikbaar moeten zijn. In 2015 is een regeling vastgesteld waarin de
universitaire kaders op het gebied van datamanagement zijn vastgelegd. De faculteiten en instituten is
gevraagd om binnen deze kaders hun eigen datamanagementbeleid uit te werken, waarmee recht gedaan
wordt aan de verschillen tussen de disciplines. Ook is in 2015 uitgebreid in kaart gebracht welke technische voorzieningen en ondersteuning op het gebied van datamanagement ter beschikking staan aan
Leidse onderzoekers. Op basis van deze inventarisatie wordt in 2016 bepaald op welke terreinen de
universitaire dienstverlening verder wordt uitgebreid.

[ 47 ]

De Nederlandse universiteiten zijn een groot voorstander van open access, waarbij de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek – zeker als dit met publieke middelen is gefinancierd – digitaal vrij beschikbaar komen. De Universiteit Leiden staat ook achter deze ontwikkeling, niet alleen de bestuurders maar
ook de wetenschappelijk medewerkers en studenten. Ook zij zetten zich in voor open access. In het internationale debat wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen de groene en de gouden route. De groene
route gaat uit van zelfarchivering: auteurs maken hun werk zelf openbaar toegankelijk door dit te deponeren in een erkende repository, al dan niet met afspraken met uitgevers over embargotermijnen. De
Universiteit Leiden biedt deze mogelijkheid ook aan haar onderzoekers. In de gouden route komen
publicaties via platforms van uitgevers direct online beschikbaar. Dit vergt een omslag in de businessmodellen van uitgevers. De VSNU heeft eind 2015 met Elsevier een principeakkoord bereikt over open
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access. Bij de Universiteit Leiden verscheen in het verslagjaar 11 procent van de gerefereerde wetenschappelijke artikelen via de gouden open access-route.
Promoties, promovendi, graduate schools

Promotietrajecten bij de Universiteit Leiden zijn per faculteit ondergebracht in Graduate Schools. De
universiteit ziet het als haar taak om in deze Graduate Schools de wetenschappers van de toekomst op te
leiden en hun een plek te bieden waar zij hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Of zij nu na
hun promotie verder gaan in de wetenschap of hun vaardigheden elders in de maatschappij inzetten, de
universiteit stelt hoge eisen aan de begeleiding en opleiding van promovendi.
Het aantal promoties is in de 2011-2015 periode gestegen. Het College van Bestuur zet echter niet zozeer
in op groei van het aantal promovendi als wel op het versterken van hun opleiding en begeleiding. Dit
betreft zowel promovendi met een aanstelling als promovendi die met een externe beurs naar Leiden/
Den Haag komen. De gemiddelde promotieduur is bij de Leidse universiteit langer, en het totale promotierendement lager dan gewenst. Gezien het huidige percentage promovendi dat de promotie succesvol
afrondt (rond de 80 procent na acht jaar) valt hier winst te behalen. Om de opleiding en begeleiding van
de promovendi beter vorm te geven, is in 2015 de universitaire richtlijn Promotietrajecten vastgesteld.
Hierin is vastgelegd wat promovendi minimaal mogen verwachten op het gebied van begeleiding, opleiding en faciliteiten en op welke voorzieningen zij aanspraak kunnen maken. In 2016 implementeren de
faculteiten deze richtlijn.
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In 2015 is intensief gediscussieerd over de vraag of de universiteit deel zou moeten nemen aan het landelijke experiment met de promotiestudent, dat universiteiten in staat stelt om zelf beurzen te verstrekken
aan promovendi. Mede op basis van een negatief advies van de Universiteitsraad is besloten om af te zien
van deelname.
Het universiteitsbrede Joint PhD Program van de Graduate Schools staat stevig. In dit programma
worden zo’n twintig cursussen op het gebied van algemene (onderzoeks)vaardigheden aangeboden,
toegankelijk voor alle Leidse promovendi. De cursussen betreffen onder meer projectmanagement,
academisch schrijven, interculturele communicatie en data-analyse. Ook bevat het programma
cursussen gericht op loopbaanoriëntatie. In 2015 heeft het College van Bestuur bepaald dat alle aangestelde promovendi en beurspromovendi minimaal 140 uur moeten besteden aan trainingen op het
gebied van algemene vaardigheden, naast minimaal 140 uur aan vakspecifieke scholing. Van het voornemen om gezamenlijke LDE-Graduate Schools op te richten is afgezien: LDE bestaat uit drie complementaire instellingen met te weinig overlap om op zinvolle wijze invulling te geven aan gemeenschappelijke Graduate Schools.
Arbeidsmarktpositie Leidse gepromoveerden
Het CWTS (Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies) van de Universiteit Leiden enquêteerde
in 2014 1170 recent Leidse gepromoveerden (anderhalf tot zes jaar gepromoveerd). Daarvan vulden 633
respondenten de enquête in (54 procent).
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Er zijn nog meer conclusies:
• De arbeidsstatus van gepromoveerden van de Universiteit Leiden laat zien dat een groot deel van hen
werk had op het tijdstip van de enquête: meer dan 96 procent. Verder was 2,5 procent werkloos en 1,2
procent inactief, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor het gezin of arbeidsongeschiktheid (werkloosheidspercentage Nederlandse beroepsbevolking in 2014: 7,0 procent).
• Een hoog percentage is werkzaam in R&D; de meeste gepromoveerden zijn verbonden aan een
universiteit of UMC. Het percentage gepromoveerden werkzaam in R&D, varieert per wetenschapsgebied: het is het hoogst in de natuur- en technische wetenschappen (93 procent), het laagst, zoals te
verwachten, in de geesteswetenschappen (80 procent).
Een ander onderzoek, door het Centraal Bureau voor de Statistiek, Gepromoveerden: carrière en mobiliteit
Universiteit Leiden, december 2014, geeft aanvullend inzicht in de loopbanen van Leidse gepromoveerden.
Van de Universiteit Leiden zijn in totaal 2.457 gepromoveerden benaderd, waarvan 46 procent deelnam
aan het onderzoek, met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar op moment van enqueteren. De leeftijd
waarop gepromoveerden van de Universiteit Leiden hun doctoraat behaalden was ruim 33 jaar. Hierna
enkele uitkomsten.
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Waar de promovendi werken is weergegeven in het diagram op de volgende bladzijde.
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• Ook volgens dit onderzoek bleek de overgrote meerderheid (95 procent) van de Leidse gepromoveerden betaald werk te hebben, overwegend in voltijd (91 procent). Dit is in lijn met het landelijke
beeld. 62 procent van de gepromoveerden had een vaste aanstelling en 26 procent een tijdelijke
aanstelling; 12 procent werkt als zelfstandige.
• Het aandeel gepromoveerden van de Universiteit Leiden werkzaam in de gezondheidszorg
(38 procent) is vergeleken met het landelijk beeld relatief groot.
• Aansluiting tussen het promotietraject en het huidige werk: zeven op de tien Leidse gepromoveerden
gaven aan dat hun werk sterk (20 procent) of deels (50 procent) gerelateerd was aan hun promotieonderzoek (overeenkomstig het landelijk gemiddelde).
Participatie in nationale en Europese subsidieprogramma’s
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Het onderzoek van de Universiteit Leiden wordt deels gefinancierd uit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek (OCW). De externe en in competitie verworven geldstromen zijn daarnaast een essentieel instrument om de universiteit te positioneren als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit: een goede
prestatie van een universiteit bij de verdeling van Europese en NWO-budgetten geldt als een erkende
externe kwaliteitsindicator. Onze topwetenschappers geven vorm aan de ontwikkeling van de diverse
wetenschapsgebieden waarop de universiteit actief is. Zij bewijzen keer op keer in competitie hun vooraanstaande positie in hun wetenschapsdomein en dragen daarmee bij aan de reputatie van de Leidse
universiteit als internationale onderzoeksuniversiteit.
Ontwikkeling tweede- en derdegeldstroomonderzoek, inclusief LUMC
(Bedragen in M€)
2012

2013

2014

2015

NWO (incl. Zon MW) en KNAW

67

70

50

52

EU/ERC

25

25

32

34

Overig contractonderzoek

56

60

74

76

149

155

156

162

Totaal tweede en derde geldstroom

De inkomsten uit de tweede en derde geldstroom blijven een belangrijke rol spelen bij de financiering van
het onderzoek. De inkomsten van de Universiteit Leiden voor onderzoek uit deze geldstromen zijn in de
periode 2012-2015 met 14 miljoen euro gestegen van 148 miljoen euro in 2012 naar 162 miljoen euro in 2015.
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NWO Vernieuwingsimpulsprojecten
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De universiteit wil onderzoekers de vrijheid blijven bieden om te kunnen excelleren. Zij streeft in het
instellingsplan daarom tenminste naar behoud van het succes in het aantrekken van persoonsgebonden
onderzoekssubsidies; ze wil haar sterke positie in Nederland en Europa behouden en haar internationale
positie verder versterken. In de EU zijn er in de persoonsgebonden onderzoekssubsidies onder meer de
verschillende ERC-grants: Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants. NWO heeft onder
meer de Vernieuwingsimpuls Veni, Vidi, Vici.
In de ERC-rondes van 2015 zijn toegekend: twee Starting Grants, vijf Consolidator Grants en twee
Advanced Grants. In de Vernieuwingsimpuls gingen de volgende toekenningen naar Leiden: vier Vicisubsidies (van 36 toekenningen – Leids aandeel 11 procent), vijf Vidi’s (van 87 toekenningen – Leids
aandeel bijna 6 procent), 14 Veni’s (van 161 toekenningen – Leids aandeel 9 procent). De namen van de
gelauwerde onderzoekers en projecten zijn opgenomen in bijlage F.
Verder wist Leiden in 2015 een Spinozapremie binnen te halen, de belangrijkste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. In de afgelopen vijf jaar werden achttien Spinozapremies toegekend. Daarvan
ging 22 procent naar Leidse wetenschappers.
Internationalisering in onderzoek

De Universiteit Leiden wil de komende jaren haar internationale relaties met universiteiten, overheden
en ambassades versterken, mede vanwege de hiervoor geschetste maatschappelijke trends en ambities. De

universiteit streeft naar een aanpak waarbij werving en uitwisseling, en onderwijs- (zie hoofdstuk 2.2) en
onderzoekssamenwerking in samenhang bekeken worden en elkaar versterken. De universiteit hecht aan
deze internationale samenwerking vanwege de mogelijkheden die dat schept voor de internationaal
georiënteerde studenten en de ondersteuning van wetenschappers; zij zullen steeds vaker in internationale netwerken samenwerken om antwoorden te vinden op mondiale uitdagingen.
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De universiteit investeerde ook in 2015 veel in haar internationale netwerken. Delegaties bezochten partners, overheden en ambassades in Taiwan, India, Zuid Afrika, Canada, de Verenigde Staten en diverse
Europese partners. De universiteit ontving ambassadeurs, ministers en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast ontving de universiteit delegaties van universiteiten en onderzoeksinstituten uit onder
meer de Verenigde Staten, Zuid Korea, China, Japan, Indonesië en Canada. De Universiteit Leiden zette
verder de samenwerking in de Coimbra Group en het Europaeumnetwerk voort.
De League of European Research Universities (LERU), waarvan Leiden een van de oprichters is, heeft in
2015 veel activiteiten ontplooid. De LERU bleef zich in Brussel inzetten voor de belangen van onderzoeksuniversiteiten en wetenschappelijk onderzoek. Ze bracht vier publicaties uit:
• Gendered research and innovation: integrating sex and gender analysis into the research process;
• LERU response to the Horizon 2020 simplification survey;
• The Economic Contribution of LERU universities (zie hoofdstuk 4.2);
• ERA Stakeholders Joint Statement on the European Fund for Strategic Investments (samen met EUA,
EARTO, CESAER and Science Europe).

De Universiteit Leiden heeft zich in 2015 ingezet voor behoud van het Nederlands Instituut in Marokko
(NIMAR). Het NIMAR wordt gecontinueerd als instituut van de Universiteit Leiden, gefinancierd door
de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. Het instituut richt zich op het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, disseminatie van informatie over Marokko, het versterken en beheren van bibliotheekcollecties over Marokko en de Arabische wereld, en het aanbieden van onderwijs. De Universiteit
Leiden beheert sinds 2014 ook het kantoor van het KITLV in Jakarta. Dat heeft tevens de functie van
representative office van de Universiteit Leiden in Indonesië. Voorts beheert de Leidse universiteit het
Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo.
Bestuursafspraken

Het onderzoeksbeleid van de Universiteit Leiden wordt weerspiegeld in de bestuursafspraken met de
faculteiten. De profilering van het onderzoek, het op peil houden en verder ontwikkelen van de wetenschappelijke output, het vergroten van de impact van het onderzoek, en de kwaliteitsbewaking aan de
hand van onderzoeksbeoordelingen, ondersteunen deze afspraken. De afspraken tot en met 2015
omvatten het vergroten van de omzet in de tweede geldstroom en in EU-subsidies (derde geldstroom) en
het verhogen van het aantal promoties alsook het promotierendement.
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Daarnaast is de LERU actief geweest op onderwerpen als: open access, open data, copyright reforms,
economic impact, vivisection en de European Research Area.

Bestuursafspraken Onderzoek 2012-2015
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Indicator

Afspraak 2015

Realisatie 2015

≥ 405

406

332

≥ 67%

68,6%

62,8%

Omzet tweede geldstroom (k€)

≥ 38.600

37.965

44.944

Omzet EU-subsidies (k€)

≥ 16.760

22.874

17.872

Aantal promoties
Promotierendement in 6 jaar

Uitgangssituatie (2011)

De promoties zijn inclusief LUMC, overige cijfers exclusief LUMC.
De cijfers in deze tabel wijken in enkele gevallen af van de cijfers in de tabel Kerncijfers. De realisatiecijfers wijken af omdat sommige
bestuursafspraken niet van toepassing zijn op alle faculteiten en eenheden en/of gekozen is voor verschillende definities.

In 2015 zijn met de faculteiten nieuwe bestuursafspraken gemaakt voor de periode 2016-2019. Met betrekking tot het onderzoek betreffen die het aantal promoties met als inzet een marktaandeel van 8,5
procent. Daarnaast zijn er afspraken over de omzet in de tweede geldstroom en de derde geldstroom EU
met een groei van 2 procent per jaar als inzet, in totaal 10 procent in 2019 voor beide geldstromen gezamenlijk. Dit zijn monitorafspraken met het LUMC, geen bindende bestuursafspraken. Het promotierendement is ook geen bestuursafspraak maar wordt wel gemonitord.
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3.3

Kwaliteitszorg onderzoek
Kwaliteitsborging van het wetenschappelijk onderzoek vindt bij de Universiteit Leiden plaats in onderzoeksbeoordelingen volgens het landelijke Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Het SEP wordt elke zes
jaar vastgesteld; de huidige versie loopt van 2015-2021. In 2015 is dus voor het eerst gebruik gemaakt van
deze versie. In het SEP wordt onderzoekseenheden gevraagd in hun zelfstudies bij onderzoeksbeoordelingen ook in te gaan op maatschappelijke relevantie en valorisatie. Het SEP vermeldt daarbij een aantal
relevante output-indicatoren op het gebied van societal relevance. Daarnaast gebruikt de universiteit het
eigen Leidse protocol voor onderzoeksbeoordelingen. Het Leidse protocol beschrijft de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur, de faculteiten en de instituten bij de voorbereiding en uitvoering
van het visitatieproces. Het protocol is met het uitkomen van het SEP 2015-2021 ook vernieuwd, en bevat
in de appendix ook de in Leiden ontwikkelde Impact Matrix (zie hoofdstuk 4.2). Een schema met de
planning van alle onderzoeksvisitaties in Leiden (zowel extern als midterms) voor de gehele periode van
het nieuwe SEP, is gepubliceerd op de website (universiteitleiden.nl > Onderzoek > kwaliteitszorg).
Onderzoeksinstituten

Externe onderzoeksvisitaties worden georganiseerd langs de lijnen van de wetenschappelijke disciplines
en corresponderen aan de Leidse universiteit over het algemeen met de onderzoeksinstituten. In Leiden
is gekozen voor het onderzoeksinstituut als centrale eenheid in de onderzoeksvisitatie. Ook onderzoeksgroepen zijn daarin begrepen. In het huidige SEP worden onderzoekseenheden beoordeeld op drie
criteria:
• Research quality: wetenschappelijke kwaliteit, academische bijdrage en productiviteit;
• Relevance to society: maatschappelijke relevantie, impact en valorisatie;

• Viability: strategie en vooruitzichten, financiële situatie, faciliteiten en ondersteuning, en opbouw van
de wetenschappelijke staf.
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Daarnaast wordt in het SEP 2015-2021 nadrukkelijker dan voorheen aandacht besteed aan de evaluatie
van wetenschappelijke integriteit en promotietrajecten.
Een externe onderzoeksvisitatie kan eigenstandig (lokaal, stand alone) worden georganiseerd of in landelijk verband, waardoor onderlinge vergelijking tussen de Nederlandse universiteiten mogelijk is.
Interuniversitaire onderzoeksscholen

Onderzoekers van de Universiteit Leiden nemen actief deel in landelijke interuniversitaire onderzoeksscholen. Kwaliteitsborging van deze onderzoeksscholen werd tot 2014 geregeld via een erkenning van de
KNAW. Sinds 1 januari 2015 is de kwaliteitsborging ingevoegd in de onderzoeksvisitaties en vastgelegd in
het SEP-protocol 2015-2021. Financieringsafspraken voor de onderzoeksscholen zijn opgenomen in de
Gemeenschappelijke Regeling van de betreffende onderzoeksschool. In 2015 was Leiden penvoerder van
de volgende onderzoeksscholen:
• ARCHON (Archeologie)
• CASIMIR (Wiskunde & Natuurwetenschappen)
• NOVA (Wiskunde & Natuurwetenschappen)
• EPOS (Sociale Wetenschappen)
• NISIS (Geesteswetenschappen)
• Posthumus (Geesteswetenschappen)
• MGC (Geneeskunde)

In 2015 hebben vier externe onderzoeksbeoordelingen van instituten plaatsgevonden (ICLON, CWTS,
LIACS en MI, zie bijlage B) en van de landelijke onderzoeksschool NISIS waarvan Leiden penvoerder is.
Daarnaast hebben alle onderzoeksscholen verenigd in LOGOS (het Landelijk Overleg van Geesteswetenschapelijke Onderzoeksscholen) een zelfevaluatie uitgevoerd met het oog op het al dan niet continueren
van de activiteiten van deze onderzoekscholen per 1 januari 2017.
De visitaties van het ICLON en CWTS zijn stand alone uitgevoerd. De visitaties van LIACS en MI zijn
onderdeel van de landelijke visitaties van respectievelijk Computer Science en Wiskunde. De bezoeken
van de vier externe visitatiecommissies vonden plaats in het najaar van 2015, de afronding van de visitaties loopt door in 2016. De onderzoekvisitatie van de faculteit Rechtsgeleerdheid is doorgeschoven van
2015 naar 2016. Daarnaast zijn in 2015 drie onderzoekvisitaties afgerond die in 2014 waren gestart (Instituut Politieke Wetenschap, Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en Instituut Bestuurskunde).
Deze vielen nog onder de richtlijnen van het SEP 2009-2015. De cijfermatige beoordelingen van al deze
visitaties zijn, voor zover bekend, opgenomen in bijlage F. De drie onderzoekseenheden zijn beoordeeld
als goed/zeer goed tot world leading/excellent. De visitatierapporten worden inclusief bestuurlijke reactie
na afronding van de gehele procedure geplaatst op leidenuniv.nl > onderzoek > kwaliteit).
In 2015 heeft de midterm-evaluatie plaatsgevonden van Archeologie en het Afrika-Studiecentrum
Leiden/African Studies Centre Leiden (per 1 januari 2016 een interfacultair instituut van de Universiteit
Leiden).
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3.4

Wetenschappelijke integriteit
Wetenschappelijke integriteit heeft bij de Universiteit Leiden continu de aandacht. In 2015 hebben de
faculteiten in de bestuurlijke overleggen teruggekoppeld op welke wijze zij hieraan invulling geven in de
onderwijsprogramma’s en in activiteiten voor de wetenschappelijke staf. Ook is de wijze waarop de
faculteiten hun plannen voor datamanagement implementeren intensief aan de orde gekomen. Daarnaast hebben de communicatie over de informatie over wetenschappelijke integriteit, de Vertrouwenspersoon en de Klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit vorm gekregen op de nieuwe website van
de universiteit.
Leidinggevenden kunnen worden geconfronteerd met een melding van een vermoeden van schending
van wetenschappelijke integriteit. Het is gebleken dat het voor hen niet altijd duidelijk is hoe zij bij een
dergelijke melding moeten handelen. Hiertoe heeft het College van Bestuur in samenspraak met de
decanen een Leidraad met aanwijzingen voor leidinggevenden opgesteld. De Leidraad is in het najaar
van 2015 voor consultatie voorgelegd aan de wetenschappelijk directeuren en wordt in 2016 verspreid
onder alle hoogleraren en universitair hoofddocenten van de universiteit.
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In 2015 heeft de universiteit haar regeling Werken voor derden vernieuwd. In deze regeling zijn uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking met derden om te borgen dat recht wordt gedaan aan de
wetenschappelijke belangen van de universiteit en haar wetenschappers bij contractonderzoek en
-onderwijs, consultancy en ondernemerschap. Bij werken voor derden kan belangenverstrengeling aan de
orde zijn. Om de grenzen op dit gebied duidelijk te stellen en haar onderzoekers te beschermen, kent de
universiteit de regeling Policy of conflict of interest. Deze regeling wordt eveneens geactualiseerd.
De universiteit heeft sinds 2003 een Commissie wetenschappelijke integriteit waarbij eenieder een klacht
kan indienen over een vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, gepleegd door een (voormalig) medewerker. Het College van Bestuur kan de Commissie ook verzoeken een onderzoek in te
stellen. In 2015 heeft de commissie zeven klachten ontvangen. Twee klachten zijn ongegrond verklaard,
één klacht was deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond, drie klachten zijn nog in behandeling en één
klacht is uiteindelijk ingetrokken.

4. Impact en maatschappelijke verantwoording
4.1
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Profiel
De Universiteit Leiden zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke
kennis en is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke
debat. Veel van onze onderzoekers gaan een langdurige samenwerking aan met universitaire en maatschappelijke partners, het bedrijfsleven én met het brede publiek. De universiteit stimuleert een klimaat
van open onderzoek en innovatie, met daarin ruimte voor ondernemerschap. Structurele samenwerkingsrelaties met externe partners staan daarin voorop, zoals in de Leiden Bio Science Park foundation,
Biopartner, Kennisstad Leiden en Economie071 (samenwerking van zes regiogemeenten, koepels van
ondernemersverenigingen en de regionale onderwijs- en kennisinstellingen). Voor de tweede vestigingslocatie in Den Haag trekt de Leidse universiteit onder meer op met de gemeente Den Haag en in samenwerkingsverbanden met de andere kennispartners in de stad, onder meer via The Hague Academic
Coalition.
Veel van ons onderzoek is gedreven door nieuwsgierigheid: het verleggen van de grenzen van de wetenschap als doel op zichzelf, ongeacht eventuele economische, maatschappelijke of culturele effecten. Juist
dan ontwikkelen wetenschappers vaak baanbrekende kennis, die – direct of op termijn – veel kan opleveren voor de samenleving. Dat uitgangspunt, een nieuwsgierigheidsgedreven universiteit te zijn, blijft de
Universiteit Leiden koesteren. Kennis delen en samenwerken zijn meer dan ooit sleutelwoorden in de
wetenschapsbeoefening. De universiteit van de toekomst is in Leidse ogen in belangrijke mate een
netwerkuniversiteit. Het onderwijs van de universiteit is van grote invloed door de rol die Leidse afgestudeerden vervullen als professionals in de maatschappij, in de economie, in de wetenschap of door hun
betekenis op cultureel vlak. De impact van die kennis is op veel terreinen zichtbaar en merkbaar.

Impact en innovatie: ambities en prestaties
In het instellingsplan Excelleren in vrijheid 2015-2020 is een van de zes strategische ambities van de
Universiteit Leiden: het versterken van impact en innovatie. Een open houding, interactieve wetenschap
(open access en data), impact in de regio, ruimte voor ondernemerschap, het Leiden Bio Science Park, en
een leven lang leren zijn daarbij sleutelwoorden voor acties in de komende jaren. Ook de ambities voor
de verdere ontwikkeling van de Campus Den Haag raakt aan het versterken van impact. De universiteit
bouwt aan de relatie met de stad Den Haag en andere prominente spelers in de residentie en breidt er het
onderwijsaanbod en de onderzoeksactiviteiten uit.
In het kader van de pilot valorisatie-indicatoren uit het Hoofdlijnenakkoord tussen de VSNU en de
minister/staatssecretaris van OCW, heeft de Leidse universiteit de Impact Matrix ontwikkeld, een hulpmiddel voor onderzoekers en onderzoekseenheden. Deze matrix is ontworpen om de impact van het
onderzoek, retrospectief dan wel prospectief, in beeld te brengen. De Impact Matrix biedt de onderzoekseenheden en faculteiten de mogelijkheid om (onder meer ten behoeve van de onderzoeksvisitaties)
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de uitkomsten van kennisontwikkeling te beschrijven op een wijze die recht doet aan de kenmerken van
het eigen wetenschapsdomein, zowel kwantitatief als kwalitatief. De Universiteit Leiden hanteert geen
beperkte set aan valorisatie-indicatoren voor het hele wetenschappelijke veld, maar wil de diversiteit aan
vormen van impact in de diverse wetenschapsdomeinen en disciplines zichtbaar maken. Er is daarbij niet
gekozen voor een instrument met een sturingsdoelstelling, maar voor een instrument dat op inspirerende wijze laat zien wat de uitkomsten van wetenschap voor de samenleving en de wetenschapsontwikkeling zelf opleveren. In 2015 is voor het eerst met de matrix geëxperimenteerd; dit experiment wordt de
komende jaren vervolgd. Instituten rapporteren in de zelfstudies voor de onderzoeksbeoordelingen sinds
het nieuwe evaluatieprotocol 2015-2021 met meer nadruk op en meer indicatoren voor de impact van
hun onderzoek.
Een deel van de resultaten kan kwantitatief worden uitgedrukt, andere resultaten zijn kwalitatief van
aard en kunnen in voorbeelden (‘narratives’) worden beschreven. Daarmee ontstaat gedurende de looptijd van de zesjarige visitatiecyclus een completer beeld van de impact van onderzoek. In het experimenteren met de matrix zijn ook (deels nieuwe) impactcijfers en voorbeelden naar voren gekomen op het
niveau van de universiteit als geheel. De Impact Matrix is gebruikt bij het structureren van deze gegevens. De VSNU zal daarnaast apart aan het ministerie van OCW verslag doen van de afspraak uit het
Hoofdlijnenakkoord (2012) betreffende een pilot met het ontwikkelen van valorsiatie-indicatoren om
inspanning en resultaten op dat vlak beter meetbaar en zichtbaar te maken. Voor Leiden is de Impact
Matrix leidend. In het bestuursverslag worden impactcijfers op het niveau van de universiteit gerapporteerd.
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Eind 2015 is de Universiteit Leiden samen met het LUMC als hoogst genoteerde brede universiteit
genoemd in de Science Works/Elsevier Valorisatieranglijst, na de drie technische universiteiten en de
universiteit van Wageningen. Dit is de enige universitaire ranking die specifiek gericht is op impact in
Nederland. Met specifieke indicatoren wordt in deze ranking geprobeerd te berekenen welke Nederlandse universiteiten hun wetenschappelijk kapitaal het beste verzilveren, economisch en maatschappelijk, en in de categorieën ondernemende, samenwerkende en communicerende universiteit. Enkele van
de hierin opgenomen indicatoren3 houden ook verband met hierna gepresenteerde resultaten.

3

Categorie ‘Samenwerkende universiteit’: baten in opdracht van derden, 10% meest geciteerde publicaties (zie hoofdstuk 3.2),
inkomsten uit licenties (Leiden op de eerste plaats, deelname wp in adviesraden van de (rijks)overheid. Categorie ‘Ondernemende universiteit’: omvang (pre)seed-fonds, aantal spin-off-bedrijven, aantal aangevraagde octrooien per wetenschapper
(Leiden op de vierde plaats), werkgelegenheid op en het totaal aantal bedrijven op de Science Parks. Categorie ‘Communicerende
universiteit’: aantal vermeldingen in landelijke dagbladen, op radio en televisie (publieke omroepen, bron: Beeld en geluid).
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Impact Matrix

Academisch veld

Beroepsveld

Commerciële en overheidssector

Brede publiek

Kennisproductie en
-uitwisseling
(resultaten)

Kennisoverdracht naar
academici
• Aantal wet. publicaties
• Aantal promoties
• Aantal ingeschreven
studenten
• Samenwerking in LDE
in onderzoek en onderwijs (kwalitatief)

Kennisoverdracht naar
eigen beroepsgroepen
• Student-ondernemerschap en -onderwijs en
innovatie (kwalitatief)

Productie van kennis
voor of samen met
bedrijven/overheden
• Aantal gerapporteerde
vindingen
• % universitaire-industriële co-publicaties
• Samenwerking in LDE
op gebied van valorisatie

Disseminatie van kennis
naar een breed publiek
• Aantal artikelen in
gedrukte media en op
radio en tv
• % wet. art. open access
• Digitalisering bijzondere collecties UBL
(kwalitatief)

Gebruik van kennis
(effecten)

Gebruik van kennis door
peers
• Aandeel Leiden in 10%
meest geciteerde publicaties
• % publicaties in samenwerking met >1 andere
instelling en > 1 buitenlandse instelling

Gebruik van kennis door
beroepsgenoten
• Deelname in maatschappelijke adviesfuncties (kwalitatief)
• Ontsluiting van onderzoeksinfrastructuur
(kwalitatief)

Gebruik van kennis door
bedrijven/overheden
• Aantal octrooiaanvragen
• % Leidse onderzoekspublicaties geciteerd in
internationale
octrooien
• Samenwerking in
Economie071 (kwalitatief)
• Samenwerking in Den
Haag (kwalitatief)

Gebruik van kennis door
breed publiek
• Aantal geïnteresseerden bereikt met
MOOCs, aantal met
certificaat, demografische herkomst

Exploitatie van kennis
(opbrengsten)

Erkenning door peers
• Positie Leiden in de 4
grote wereldwijde
universitaire rankings
• Aantal toekenningen
subsidies (NWO en EU)
en marktaandeel
Leiden in persoonsgebonden subsidies
• Omzet onderzoeksbudget tweede en
derde EU-geldstroom

Vermarkten van kennis
voor professionals
• Positie Leiden in
Nederlandse valorisatieranking
• Ondernemerschapsfondsen voor start-ups
(kwalitatief)
• Aandeel contractonderwijs in baten uit
werk voor derden

Vermarkten van kennis
voor bedrijven
• Aantal spin-offs
• Aantal licentie-, optieen evaluatie-overeenkomsten
• Aantal bedrijven en
werkgelegenheid LBSP
• Aandeel bedrijven en
nationale overheden in
baten uit werk voor
derden

Opbrengsten van kennis
voor de samenleving
• Uitstroom naar werksectoren van alumni
(jaarverslag 2014) en
promovendi
• Aantal bijzonder hoogleraren
• Economische impact in
aantal banen en bruto
toegevoegde waarde

De resultaten van impact van de Universiteit Leiden op het academisch veld zijn al aangegeven in de
hoofdstukken over onderwijs en onderzoek, net als impactgegevens over de MOOCs, bijzondere collecties UBL en promovendi-uitstroom. De overige impactindicatoren komen terug in deze paragraaf. In de
onderzoeksvisitaties wordt de impact op het academische veld ook wel scientific relevance genoemd en de
maatschappelijke relevantie ook wel societal relevance. De maatschappelijke relevantie is in de impactmatrix onderverdeeld in: beroepsveld (zoals advocatuur, huisartsen), commercieel/overheid en het brede
publiek. Niet alleen de uiteindelijke resultaten verdienen daarbij aandacht maar ook de samenwerkingsverbanden die de universiteit aangaat en de ondersteuning die zij op centraal niveau biedt met het oog
op het vergroten van de impact van ál het onderwijs en onderzoek. Zo wordt in de regio academisch
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Interactie met
Uitkomsten
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samengewerkt met onder meer kennisinstellingen in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus
(onderwijs en onderzoek), met de Hogeschool der Kunsten in Den Haag in de Academie der Kunsten
(onderwijs en promovendi), en in Europa met onder meer andere kennisinstellingen in LERU-verband.
De impact van de Universiteit Leiden in het academische veld wordt onder meer ondersteund door het
Grant development team van Luris. Een ander voorbeeld van centrale steun aan de impact is het Lorentz
Center, gestart in 1997 met steun van ministerie van OCW, FOM en NWO. Dat organiseert internationale
workshops in alle wetenschappelijke disciplines en bevordert grensverleggend innovatief onderzoek;
NWO heeft haar financiële steun aan het Lorentz Center in 2015 verlengd. Verder biedt CWTS BV, een
bedrijf gelieerd aan CWTS en eigendom van de Universiteit Leiden, diverse bibliometrische producten,
services en trainingen aan voor universiteiten wereldwijd.
Ondernemerschap
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Ondersteuning voor het vergroten van impact in het beroeps- en commerciële veld heeft de vorm van
faciliteiten voor studentondernemerschap en -onderwijs en fondsen die start-ups en ondernemerschap
van studenten en academici stimuleren. Ook biedt de universiteit commerciële diensten aan via Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol BV, onderdeel van Universiteit Leiden en Libertatis Ergo Holding
BV).
In 2014 is het initiatief genomen voor de oprichting van een voor Leiden nieuw centrum voor innovatie
en ondernemerschap, HUBspot (slogan: Innovate Leiden) dat in 2016 haar intrek neemt in een pand aan
de Langegracht in het stadshart van Leiden. Het centrum is een initiatief van de gemeente Leiden, de
Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden in het kader van de regionale samenwerking in
Economie071, ter versterking van de regionale economie. Ook Luris, het valorisatie-instituut van de
universiteit trekt in het gebouw, net als Lugus, de pre-incubator voor Leidse studenten van universiteit en
hogeschool die plannen hebben voor een onderneming op basis van hun vindingen. Zo worden de valorisatiefuncties geconcentreerd, wat een synergetisch effect kan hebben. Bij HUBspot kunnen studenten
van het Leidse wo en hbo, onderzoekers en ondernemers onderwijs volgen over ondernemerschap en
innovatie (zoals de minor Entrepreneurship for Society en de masterspecialisatie Science & Research Based
Business). Ook kunnen studenten er werken aan innovatieve projecten en starters begeleiding krijgen.
Starters kunnen er tevens een kantoor huren waar ze hun idee voor een eigen bedrijf uitwerken en tot
een succes maken. Lugus, de Leidse pre-incubator met inmiddels 120 leden, heeft in Den Haag zijn evenknie in iForesee voor de pre-incubator- en de incubatorfase. Het iForesee Citylab, geopend in augustus
2015, is er onderdeel van.
In 2015 is een start gemaakt met twee financieringsinstrumenten. Het eerste is een startersfonds: het
Enterprise Leiden Fund (ELF). Dat biedt studenten en academici die voor zichzelf willen beginnen kansen
op ontwikkeling. Door laagdrempelige toegang te bieden tot financiering, coaching en netwerken,
krijgen potentiële ondernemers de kans stappen te zetten naar het verwezenlijken van hun ambitie. In dit
fonds slaan het LUMC, de Universiteit Leiden en Rabobank de handen ineen. In ELF zijn in 2015 twee
aanvragen gehonoreerd, namelijk die van de start-ups Infinese en Generation of Change. Beide initiatieven innoveren op basis van kennis en onderzoek. Infinese werkt aan software die de bedoeling van
tekst vertaalt en niet alleen de woorden, Generation of Change ontwikkelt een biologisch afbreekbaar

verpakkingsmateriaal ter vervanging van piepschuim. Het tweede initatief is het Valorisation Grant
Programme, met focus op de ontwikkeling van een commerciële propositie. Het fonds helpt start-ups
door de zogenoemde proof of concept-periode, waarin ze zich moeten ontwikkelen om aan toekomstige
financiers aan te kunnen tonen dat hun product of toepassing commercieel kansrijk is. Een Valorisation
Grant helpt starters deze fase te overbruggen met maximaal € 250.000 per project, het delen van kennis
en expertise en/of het beschikbaar stellen van apparatuur/instrumenten. In 2016 wordt het Valorisation
Grant Programme in samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, de
TU Delft, het Erasmus MC, de Universiteit Leiden en het LUMC omgevormd tot Uniiq (Universiteiten in
IQ). Hierdoor worden het bereik en de omvang van het fonds aanzienlijk groter.
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Verder debuteerde in 2015 de Leiden Deans Challenge, een competitie opgezet samen met het universitaire Centre for Innovation waarin studenten uitgedaagd worden om na te denken over specifieke hedendaagse dilemma’s en met haalbare, innovatieve oplossingen te komen.
Samenwerking met bedrijven

Het aantal octrooien en overeenkomsten wisselt sterk per jaar. Opvallend in 2015 was een sterke toename
van gerapporteerde vindingen waaruit echter géén nieuwe spin-offs ontstonden. Onderzoekers benaderen het kennistransfer office Luris als zij het idee hebben dat hun vinding commerciële potentie heeft.
Aantal vindingen, octrooien, overeenkomsten en spin-offs, inclusief LUMC
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Samenwerking met bedrijven in publicaties

% van UICs met bedrijven gevestigd buiten
Nederland

% van UICs met bedrijven
gevestigd in Nederland

% universitaire-industriële co-publicaties
(UIC) van alle onderzoekpublicaties
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n Gemiddelde alle 13 Nederlandse universiteiten
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Bron: CWTS (UIRC Scoreboard 2014); web of science database

Na een evaluatie kan ervoor worden gekozen om het in de vinding vastgelegde intellectuele eigendom te
beschermen door middel van een octrooi. Hiertoe wordt een aanvraag ingediend die het begin markeert
van een octrooiverleningsprocedure die enkele tot vele jaren kan duren. Het tweede deel van het proces
betreft de exploitatie van de vinding. Als een derde partij geïnteresseerd is in de vinding, sluit Luris een
optie- of evaluatieovereenkomst af. Deze kan uitmonden in een licentie-overeenkomst waarin concrete
afspraken worden gemaakt over de verdere commerciële exploitatie van het onderzoek en de kosten. Een
andere route om een vinding commercieel te exploiteren is het oprichten van een spin-off, een nieuw
bedrijf dat een licentie neemt op de vinding van de onderzoeker. De Luris knowledge partnering, entrepreneurship and legal affairs teams leggen en faciliteren verbindingen tussen Leidse wetenschappers en
marktpartijen voor benutting van wetenschappelijke kennis.
UICs: universitaire-industriële co-publicaties
De samenwerking met de industrie kan ook worden geduid door te kijken naar de co-publicaties met de
industrie (UICs) en de citaties in octrooien van wetenschappelijk onderzoek. Van alle Leidse publicaties
is 6,9 procent afkomstig uit samenwerking met de industrie, net boven het gemiddelde van de algemene
universiteiten, maar lager dan het gemiddelde van de specialistische universiteiten (9 procent). Het
grootste deel (69 procent) van deze Leidse universitaire-industriële co-publicaties is geschreven met
bedrijven die zijn gevestigd in het buitenland en/of een vestiging buiten Nederland hebben. Dat is ruim
boven het gemiddelde van alle universiteiten. Het gemiddelde van de algemene universiteiten laat een
dominantie zien in de samenwerking met bedrijven buiten Nederland, terwijl de meer gespecialiseerde
universiteiten de meeste co-publicaties schreven met bedrijven gevestigd in Nederland.
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Procent onderzoekspublicaties geciteerd in internationale octrooien
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In het jaarverslag 2014 zijn de resultaten opgenomen van een analyse van de Leidse Topsectorprojecten.
Hieruit bleek dat Leiden projecten heeft in vrijwel alle topsectoren. De sterkste verbindingen zijn die met
de topsectoren Life Science & Health, Hightech Systemen en Materialen (incl. ict) en Energie. Om
aansluiting te vinden bij het Topsectorenbeleid heeft het Leiden Bio Science Park (LBSP) er in 2014 voor
gekozen om het werkterrein te verbreden: naast life science-ondernemingen kunnen nu ook
healthsector-ondernemingen zich in het LBSP vestigen.
In 2015 waren er 173 bedrijven en instellingen, waarvan 93 life sciences bedrijven, gevestigd op het LBSP,
met in totaal meer dan 5.000 werknemers. In het hele park werken 18.232 personen. Het aantal bedrijven
en de werkgelegenheid in het LBSP zijn in de afgelopen jaren gestaag doorgegroeid. Begin 2015 is in
opdracht van ministerie van Economisch Zaken een Inventarisatie en analyse campussen 2014 uitgebracht, met focus op Research & Development en met een manifeste kennisdrager als een universiteit of
een bedrijf. Het LBSP is naar voren gekomen als een van de acht volwassen campussen (van de 58) en
bleek na de High Tech Campus Eindhoven de snelst groeiende werkgelegenheid te hebben.
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Het percentage van de Leidse publicaties in octrooien komt neer op het (kleine) aantal wetenschappelijke papers die als basis van praktische toepassingen (octrooien) dienen. Dit laat zien dat een deel van de
Leidse publicaties (en dus kennis) traceerbaar is in relatie tot potentiële toepassing. Dit is uiteraard ook
bij andere universiteiten het geval. Opmerkelijk is dat de Leidse score hoger is dan het gemiddelde van
alle universiteiten (algemene en gespecialiseerde), al is het verschil minder groot dan vorig jaar. De
2,5 procent voor Leiden komt overeen met 859 publicaties die in patenten geciteerd worden. Overigens
staan in lang niet alle octrooien citaties naar wetenschappelijke publicaties.
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Leiden Bio Science Park
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Bron: LBSP

In 2015 waren belangrijke ontwikkelingen op het LBSP:
• Het Bio Science Park Beagle 2 (bedrijfsverzamelgebouw met kantoor- en laboratoriumfaciliteiten
voor biotechnologische ondernemingen) is in gebruik genomen door de huurders Batavia Biosciences
en Galapagos.
• Het Biopartner 4-gebouw (het voormalige ABC-gebouw) is gerenoveerd. Het BioPartner Center
Leiden is het grootste Nederlandse bedrijvencentrum voor startende ondernemingen in de rode
biotechnologie (ontwikkeling van medicijnen en vaccins). Veel van de bedrijven die er ooit startten,
zijn uitgegroeid tot serieuze spelers in de life science-industrie. De Universiteit Leiden heeft zitting in
de Raad van Toezicht van de Stichting BioPartner. Na het financieel extreem slechte jaar 2013 zijn de
resultaten in 2014 en 2015 aanmerkelijk verbeterd. De bezetting blijft hoog en er kunnen weer stappen
gezet worden in de begeleiding van starters en de verbetering van het Biopartnernetwerk dat moet
leiden tot groei van en stimulans voor de deelnemende bedrijven.
• De Biotech Training Facility is officieel opgeleverd: een internationaal scholingscentrum voor het
trainen van productiepersoneel in de (bio)farmaceutische industrie. Het is uniek op het vasteland van
Europa en als innovatief en ambitieus project geheel in lijn met wat het LBSP voorstaat. De officiële
opening was op februari 2016, door vertegenwoordigers van de overheid, de financiële sector, de
kennissector en het bedrijfsleven, waaronder minister Henk Kamp van Economische Zaken en Gerrit
Zalm van ABN AMRO. De eerste cursussen zijn in januari 2016 gestart.
• Een betere bereikbaarheid wordt in 2016 gerealiseerd met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising
op de Plesmanlaan, de opening van de Niels Bohrtunnel voor fietsers en voetgangers en een nieuwe
busverbinding in het park.
De Universiteit Leiden is een van de dragende partijen in de Leiden Bio Science Park foundation, naast het
LUMC, de gemeente Leiden en de Ondernemersvereniging Bio Science Park. De foundation heeft zich in

2015 nadrukkelijk gericht op het bij elkaar brengen van bedrijven en de wetenschap. In dit kader zijn
meerdere goed bezochte Tech Talks en Pharma Science-symposia georganiseerd, in samenwerking met
de Hogeschool Leiden, Generade, Luris en het LUMC.
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Samenwerking in de Leidse regio

De Economische Agenda Leidse regio 2020 is een samenwerkingsverband van zes gemeenten, koepels
van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio. De uitvoering
van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. De inspanningen richten zich op zeven
concrete projecten: Retailvisie, Centrum voor Vitaliteit, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap,
Expat Centrum, Ondernemend onderwijs, Koppeling van Kennis aan de markt en Be good and tell it. De
projecten hebben als doel: verbetering van het investeringsklimaat in de regio ter bevordering van de
werkgelegenheid. In 2015 is onder meer een tussenevaluatie van de samenwerking in Economie071 uitgevoerd, is de business case voor het Expat Centre afgerond en is de financiering voor het Centrum voor
Innovatie en Ondernemerschap geregeld, met medefinanciering van de Universiteit Leiden.
Samenwerking in Den Haag

Het bijbehorend Uitvoeringsplan is begin 2016 gemaakt. De Haagse focus is daarmee, in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, geherformuleerd en verbreed. Door nauw aan te blijven sluiten op
het profiel van de stad Den Haag kan de campus doorgroeien tot een internationaal vooraanstaand
academisch centrum van onderwijs en onderzoek in vier clusters:
• Den Haag als stad van internationaal recht, vrede en veiligheid;
• Den Haag als centrum van politiek en openbaar bestuur;
• Den Haag als metropool met meer dan een half miljoen inwoners en dus als ‘levend lab’ voor het
bestuderen en helpen oplossen van uiteenlopende stedelijke vraagstukken en het geven van onderwijs
hierover;
• Den Haag als een stad waar op het terrein van gezondheid en zorg belangrijke activiteiten kunnen
worden ontplooid.
Het streven is groei van de Haagse kenniseconomie, maximale impact, groei van wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, en de Campus Den Haag als volwassen tweede locatie van de Universiteit
Leiden. Alle faculteiten van de Universiteit Leiden gaan bijdragen aan de groei van de Haagse onderwijsen kennisinfrastructuur, ook de faculteiten die hun hoofdvestiging in Leiden hebben. Inmiddels wordt
voortvarend gewerkt aan de uitbreiding van het onderwijsportfolio in Den Haag (zie hoofdstuk 2.2). De
definitieve invulling hangt af van de in- en externe toetsingsprocedures waaraan met name nieuwe
plannen op het gebied van initieel onderwijs zijn onderworpen.
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In 2015 is het Kaderdocument Universiteit Leiden in Den Haag 2015-2020 voorbereid (vaststelling in het
voorjaar van 2016), waarin staat hoe universiteit en gemeente Den Haag hun onderlinge samenwerking
de komende vijf jaren verder willen uitbouwen. Het laat zo concreet mogelijk zien welke behoefte er de
komende jaren is aan extra ruimte voor onderwijs en onderzoek, studentenvoorzieningen en studentenhuisvesting.
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De Haagse Faculty of Governance and Global Affairs werkt aan impact en innovatie via haar centres: in
het Centre for Innovation komen experts op het raakvlak van wetenschap, technologie en ondernemerschap samen met studenten, onderzoekers en andere partijen in de stad om innovatieve ideeën tot bloei
te brengen.
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Samenwerking in Zuid-Holland

Samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden vormen de drie universiteiten van ZuidHolland een sterk kenniscluster dat bijdraagt aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van
de regio. Op verschillende schaalniveaus in de regio worden onderwerpen geadresseerd en geagendeerd,
waarbij de drie universiteiten, al dan niet gezamenlijk, nauw zijn betrokken. De strategische alliantie
Leiden-Delft-Erasmus (LDE) vormt met de vele technologiesectoren een sterk innovatiecluster op het
gebied van publiek-private samenwerking, zoals Medical Delta, Cleantech Delta en de Hague Security
Delta.
• LDE is een belangrijke gesprekspartner voor InnovationQuarter (IQ, de mede op initiatief van de drie
universiteiten opgerichte regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland) en van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook is LDE vertegenwoordigd in de Economische Programmaraad
Zuidvleugel. Dit in het kader van een betere regionale inbedding/profilering en het leveren van een
actieve bijdrage aan kenniscirculatie in de regio. De Universiteit Leiden is mede-aandeelhouder van de
participtatiemaatschappij IQ.
• De TTO’s/kennisvalorisatie-organisaties van de universiteiten werken vanuit de eigen sterktes en
competenties nauw samen. Zij zoeken samen actief naar onderwerpen waar samenwerking meerwaarde heeft, bijvoorbeeld in het vormgeven van het Proof of Concept fonds UNIIQ (start in 2016)
van de IQ. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen de TTO’s, Medical Delta en de provincie
Zuid-Holland. De drie valorisatie-organisaties lobbyen actief in Brussel: relevante centres hebben zich
op de Innovation Summit (2014 en 2015) gepresenteerd aan het Europees Parlement.
• In 2015 is een aanvraag Leading Fellows ingediend bij het Marie Skƚodowska-Curie Cofund, een Europees programma van Horizon 2020. De aanvraag betrof subsidiëring van een gezamenlijk postdocprogramma (90 postdocs), waaraan naast LDE-partners ook het Erasmus MC en het LUMC
meedoen. Als enige Nederlandse aanvraag is deze in 2016 toegekend.
• In de in 2014 vastgestelde Gemeenschappelijke regeling Leiden-Delft-Erasmus is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de samenwerking tussen de universiteiten plaatsvindt. De alliantie wordt aangestuurd door
een stuurgroep van de Colleges van Bestuur van de drie universiteiten. Zie voor de onderwijs- en
onderzoekssamenwerking LDE ook hoofdstuk 2.2. en 3.2.
Adviesfuncties, bijzondere posities en bijdragen aan het maatschappelijk debat

In 2015 is een aantal Leidse onderzoekers lid geworden van maatschappelijke adviescommissies of raden,
onderzoekscommissies, raden van toezicht of besturen van externe partijen. Hieronder waren de
Gezondheidsraad, de commissie Mensenrechten, de Referendumcommissie, de Cyber Security Raad en
de adviescommissie Internationale Vraagstukken. Zie het overzicht in Bijlage F onder Eervolle (academische) benoemingen.
Bijzonder hoogleraren worden betaald en benoemd door externe partijen zoals speciale fondsen, legaten,
of door stichtingen of bedrijven, doorgaans tijdelijk en in deeltijd. Daarmee ondersteunt een externe
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partij een bepaald vakgebied. Het College van Bestuur van de Universiteit neemt een besluit voor geen
bezwaar bij de voordracht van een bijzonder hoogleraar. Het totaal aantal aanstellingen van bijzonder
hoogleraren is sinds 2014 licht gestegen (van 82 naar 89 in 2015). In 2015 zijn acht nieuwe bijzonder hoogleraren benoemd (onder wie één vrouw). Ter vergelijking: in 2015 zijn in Leiden dertig nieuwe gewoon
hoogleraren aangesteld.
De in 2015 door de UBL gelanceerde website ‘Leidse hoogleraren vanaf 1575’ (hoogleraren.leidenuniv.nl)
geeft informatie over ruim 2.300 hoogleraren (inclusief bijzonder hoogleraren) die sinds de oprichting
verbonden waren of zijn aan de Universiteit Leiden. De website kan een informatiebron zijn voor wetenschapshistorici, journalisten en het bredere publiek, aangevuld met de actuele informatie op de persoonlijke pagina’s van huidige hoogleraren op de universitaire website. De UBL-site heeft een archieffunctie
en bevat compacte informatie over het vakgebied van de hoogleraar, diens leeropdracht, de duur van de
Leidse aanstelling, links naar aanwezige publicaties in de Universiteitsbibliotheek en portretten.
Met behulp van de Media-index kan de aandacht die de Universiteit Leiden in de media krijgt worden
gemonitord, gecategoriseerd en geanalyseerd. Het instrument is een van de manieren om de resultaten
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n Aanstellingen ultimo 2015
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op het gebied van kennisdeling en impact te meten; het geeft de publieke zichtbaarheid aan van Leids
onderzoek en onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de gedrukte media en radio en tv, Leidse wetenschappers verschijnen ook op publiekspodia en bij evenementen zoals de Universiteit van Nederland,
Studium Generale, Famelab, de Nacht van Kunst & Kennis en U-meet. De top-5 van kranten waarin artikelen over het onderzoek, onderwijs en impact van de universiteit verschenen, werd aangevoerd door het
Leidsch Dagblad (met circa drie keer zoveel artikelen als de nummer 2), gevolgd door de landelijke
dagbladen de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en het Reformatorisch dagblad.
Andere publieksevenementen van de Universiteit Leiden gericht op een breed publiek zijn activiteiten in
samenwerking met musea onder de noemer Leiden Global en de Leiden Discoveries. Dit laatste is een
gezamenlijk initiatief van de universiteit en de gemeente Leiden en is een stadswandeling – met informatieborden en een informatie-app – langs 27 locaties waar Leidse wetenschappers grote ontdekkingen
hebben gedaan. Tenslotte is de Universiteit Leiden actief in de Wetenschapsknooppunten Leiden en
Zuid-Holland. Via die knooppunten maken basisschoolkinderen en jongeren uit de onderbouw van het
voortgezet onderwijs kennis met wetenschap.
Economische impact en werken voor derden

De Universiteit Leiden heeft, samen met het LUMC, als eerste universiteit in 2011 door BiGGAR Economics een onafhankelijke meting laten verrichten van de economische impact van haar inspanningen. De
economische bijdrage van de Leidse universiteit die daaruit bleek, is in 2015 opnieuw bevestigd in een
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Bron: Media-index
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Research Universities (LERU).
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De 21 universiteiten van de LERU hebben tezamen een grote economische impact:
• samen genereerden ze ruim 900.000 banen en een omzet van 71,2 miljard euro in 2014;
• elke baan bij een aangesloten universiteit zorgt voor zes banen elders;
• elke euro aan bruto toegevoegde waarde, direct gegenereerd door de LERU-universiteiten, zorgt voor
zes euro bruto toegevoegde waarde elders.
Voor de Universiteit Leiden is de impact:
• 26.300 banen in Europa via bijdragen van: kernactiviteiten 11.200 banen; studenten 6.100 banen en
kennistransfer 11.200 banen.
• € 2,5 miljard bruto toegevoegde waarde met bijdragen van: kennistransfer € 780 miljoen; afgestudeerden € 723 miljoen; kernactiviteiten € 715 miljoen en studenten € 267 miljoen.
• Elke euro inkomsten voor de Universiteit Leiden genereert 4,71 euro bruto toegevoegde waarde in
Europa, dit is iets meer dan het LERU-gemiddelde van 4,37 euro.
Het totaal ‘Baten uit werken in opdracht van derden’ is 171,3 miljoen euro, inclusief het LUMC. Dat is 31
procent van de totale baten van de universiteit. Het werk voor derden is zeer gevarieerd. Na de in competitie verworven onderzoekssubsidies (baten van NWO, KNAW en Internationale organisaties/EU, samen
goed voor de helft van de Baten uit werken voor derden), zijn de baten voor een belangrijk deel afkomstig van achtereenvolgens overige non-profitorganisaties, bedrijven (gestegen van 14 procent naar 17
procent; 28,4 miljoen euro in 2015), contractonderwijs (redelijk stabiel rond 5 procent; 9,1 miljoen euro

in 2015) en nationale overheden (afgenomen van 11 procent in 2013 naar 5 procent in 2015; absoluut van
18,1 naar 8,3 miljoen euro).
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Bestedingen onderzoeksbudget aan valorisatie

Het aandeel van het publieke onderzoeksbudget dat de Universiteit Leiden besteedt aan impact is circa
3,1 procent. Daarmee is de doelstelling gehaald om in 2016 met minimaal 2,5 procent van de publieke
onderzoeksmiddelen bij te dragen aan valorisatie. Bestedingen door de universiteit – structureel of incidenteel – die bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling zijn: de middelen voor de activiteiten van
Luris (het kennistransfer-office van de universiteit en het LUMC), de oprichting en de activiteiten van
HUBspot (Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap), de activiteiten van het Centre for Innovation, de bijdrage aan de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en het startersfonds Enterprise
Leiden Fund, de bijdrage aan het studentenondernemersinitiatief Lugus, een bijdrage aan de realisatie
van de Biotech Training Facility, de kosten voor het aanvragen en onderhouden van patenten en
octrooien, de jaarlijkse contributie voor Economie071 en de kosten van de minor en de master Science
Based Business. De resultaten in dit hoofdstuk laten echter zien dat het bij het genereren van een brede
impact niet alleen gaat om inzet van financiële middelen, maar ook om (het organiseren van) samenwerking, en de inzet van onderzoekers en alumni voor de samenleving.

Activiteiten van en voor alumni
Alumni zijn voor de Universiteit Leiden van grote betekenis. Ze zijn ambassadeurs van de opleidingen en
de universiteit, en leveren waardevolle feedback op het onderwijs. Daarnaast steunen zij de universiteit
financieel en staan ze de universiteit als geheel, de studenten en de afgestudeerden met raad en daad bij.
De universiteit zet zich op haar beurt in voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar
alumni. Dit doet zij door hen te informeren en te betrekken door middel van communicatie, evenementen en netwerkactiviteiten.
In het verslagjaar zijn verschillende nieuwe activiteiten opgezet, mét resultaat. Ook zijn de opbrengsten
uit de fondsenwerving fors toegenomen.
Enkele voorbeelden van activiteiten:
• Voor jonge alumni tot circa 35 jaar: een jonge-alumniprogramma met onder meer een reeks Coachcafés, een online mentornetwerk van alumni voor alumni en een online Career Zone voor loopbaanbegeleiding. Daarnaast is begin 2015 het bestuur van het nieuwe Jonge Alumni Netwerk geïnstalleerd.
Dat heeft inmiddels een aantal evenementen georganiseerd, zoals een bezoek aan de Tweede Kamer.
• Internationale alumni: de band met deze groep is op diverse internationale-alumnibijeenkomsten in
onder meer Italië, Taiwan en Zuid-Afrika aangehaald.
• In 2015 zijn voor het eerst mid-career masterclasses voor alumni van 35 tot 55 jaar aangeboden.
• Daarnaast was er voor het eerst een alumni-event gekoppeld aan de Leidse Nacht van Kunst & Kennis
op 23 september.
Deze evenementen werden zo goed bezocht dat de universiteit ze zal voortzetten in 2016.
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4.3

De communicatie van de universiteit met haar 104.000 alumni in binnen- en buitenland verloopt onder
meer via het alumnimagazine Leidraad (3 nummers per jaar), de maandelijkse Alumninieuwsbrief en
sociale-mediakanalen gericht op alumni.
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Samenwerking met LUF

Van belang voor de doelgroep alumni is ook de overeenkomst die de universiteit in april 2015 heeft
gesloten met het Leids Universiteits Fonds (LUF) voor de overname van het beheer van de alumni-database. Deze database is inmiddels overgezet naar het nieuwe Customer Relations Managementsysteem
(CRM) voor klantrelatiebeheer, dat in juni 2015 in gebruik is genomen. In december 2015 is daarnaast
afgesproken dat het universitaire Alumnibureau en het LUF in 2016 samen, op één locatie, worden
gehuisvest: beide teams nemen in augustus 2016 hun intrek in een verbouwde vleugel van het Bestuursgebouw, Rapenburg 70. De nieuwe, gezamenlijke huisvesting geeft naar verwachting een impuls aan de
intensieve samenwerking op het gebied van alumnirelaties en fondsenwerving.
Crowdfunding en fondsenwerving

In het verslagjaar zijn vier crowdfundingsacties opgezet vanuit diverse onderdelen van de universiteit.
Het crowdfundingsplatform Steunleiden.nl heeft een centrale rol in deze campagnes. Deze acties hebben
– naast veel media-aandacht – in totaal € 134.912 opgebracht. Ook Leidse studenten doen aan fondsenwerving en wel met behulp van het crowdfundingplatform Studenten.steunleiden.nl. Hier hebben in
2015 meer dan veertig groepen studenten in het kader van hun colleges Entrepreneurship and Innovation
en Social entrepreneurship actie gevoerd voor hun project.
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Het bedrag aan binnengekomen donaties bij de Stichting Praesidium Libertatis II, opgezet voor de fondsenwerving, is in 2015 met 288 procent gegroeid, van € 117.915 in 2014 naar € 457.331. Zo is er onder meer
een financiële bijdrage geleverd voor een reisfonds voor de rechtenfaculteit, een bijdrage voor Arabische
Studies en Collecties, en een legaat van een alumnus dat wordt aangewend voor reisbeurzen voor Leidse
studenten.

4.4

Diversiteit en inclusiviteit
Sinds 2014 werkt de Universiteit Leiden aan een systematisch diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (D&Ibeleid). Onderzoek laat zien dat diversiteit en inclusiviteit leiden tot het beter benutten van het talent van
alle medewerkers en studenten. Talentvolle medewerkers en studenten presteren beter als ze zich geaccepteerd voelen en gestimuleerd weten. Door het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit wil de universiteit ook de kansen op innovatie vergroten. Daarbij komt een actief D&I-beleid tegemoet aan de wens
van de universiteit om een afspiegeling te zijn van de samenleving en, waar mogelijk, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Het D&I-beleid beoogt:
• het bevorderen van gender-evenwicht door middel van benoemingsbeleid;
• het bevorderen van studiesucces met specifieke aandacht voor studenten met een migrantenachtergrond;

• het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek en
• deskundigheidsbevordering.
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In 2015 lag de nadruk op de verankering van het beleid in de faculteiten en het vergroten van deskundigheid en draagvlak voor de uitvoering van dit beleid.
Vijf faculteiten legden een facultair diversiteits- en inclusiviteitswerkplan voor aan het College van
Bestuur. Kerndoelen voor 2015 en 2016 waren:
• het verkrijgen van meer genderevenwicht onder hoogleraren door een meer genderneutraal benoemingsbeleid te ontwikkelen en
• het organiseren van een bewezen effectief model voor maatwerk-studentenondersteuning, geïnspireerd door het POPcorner-model van de faculteit Sociale Wetenschappen.

De universitaire en facultaire inspanningen om meer vrouwelijke hoogleraren te benoemen hebben tot
goede resultaten geleid. In 2015 zijn verdere stappen gezet in de richting van optimalisering van
wervings-en selectieprocedures. Eind 2015 had de Universiteit Leiden 23,4 procent vrouwelijke hoogleraren in dienst, in 2014 was dat 22,5 procent. In de Monitor vrouwelijke hoogleraren van de Landelijke
Vereniging van Vrouwelijke Hoogleraren eindigde de Universiteit Leiden op de tweede plaats, na de
Open Universiteit (stand eind 2014). In de bestuursafspraken tussen het College van Bestuur en de faculteitsbesturen is een doelstelling van minimaal 27 procent vrouwelijke hoogleraren in 2019 vastgelegd.
Tenslotte wordt de positie van vrouwen aan de universiteit ook ondersteund door de oprichting van een
nieuw vrouwennetwerk bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (RISE). Met als doel het
verhogen van het studiesucces van met name studenten met een niet-westerse migrantenachtergrond, is
de Universiteit Leiden een samenwerkingsverband aangegaan met de Erasmus Universiteit Rotterdam en
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze drie universiteiten willen de in-, door- en uitstroom naar de
arbeidsmarkt van studenten met een niet-westerse migrantenachtergrond verbeteren. Uitwisseling van
good practices en de evaluatie daarvan moeten daarbij helpen. De ministeries van OCW en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid hebben inmiddels financiële steun voor het initiatief toegezegd. Bij de universiteit
zijn in het kader van het universitaire diversiteitsplan met alle faculteiten afspraken gemaakt om een
laagdrempelige vorm van maatwerkondersteuning te bieden, met specifieke aandacht voor studenten
met een migrantenachtergrond en eerstegeneratiestudenten.
Ter bevordering van gendergelijkheid in het onderzoek werd in 2015, mede op initiatief van de Universiteit Leiden, in Brussel het LERU-paper Gendered research and innovation: Integrating sex and gender
analysis into the research process, opgesteld en in september 2015 in Brussel gepresenteerd. De vicerector
van de Leidse universiteit was een van de opstellers. In 2016 wordt gewerkt aan de implementatie van de
aanbevelingen uit dit paper.
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De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen organiseerde een symposium om voor medewerkers en
studenten de start van de implementatie van het beleid te markeren. Zes faculteiten stelden een facultaire
diversiteitscoördinator of een diversiteitsteam aan om een begin te maken met het uitvoeren van het
beleid. In het maandelijks overleg met het Diversity Office wordt de voortgang geëvalueerd, worden good
practices uitgewisseld en wordt de behoefte aan ondersteuning en advies besproken.

Tenslotte zijn in 2015 diverse activiteiten en workshops georganiseerd om de deskundigheid bij de
universiteit met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit te bevorderen, zowel op het terrein van het
personeelsbeleid als op het terrein van onderwijs en onderzoek.

[ 74 ]

4.5

Compliance
Regels en normen

Ook de Universiteit Leiden heeft te maken met een uitgebreid stelsel van regels en normen waar onderwijs en onderzoek aan moeten voldoen. Die regels vloeien in de eerste plaats voort uit de Wet op het
Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW). Belangrijk zijn ook de codes die de universiteiten gezamenlijk in de VSNU hebben afgesproken zoals de Code goed bestuur (uit 2013) en de Gedragscode wetenschappelijke integriteit (geactualiseerd in 2012).
Regelgeving en codes zijn in toenemende mate gericht op maatschappelijke verantwoording. De Universiteit Leiden onderschrijft de principes van rekenschap afleggen en transparantie in besluitvorming en
informatievoorziening volledig. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de regeldruk en de administratieve lasten in de uitvoering van wetten en regels voortdurend toenemen.
Accreditaties, visitaties en kwaliteitsbewaking in onderwijs en onderzoek
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De WHW schrijft voor dat elke opleiding elke zes jaar opnieuw geaccrediteerd wordt door de NVAO.
Basis voor de accreditatie is een externe visitatie, uitgevoerd door een commissie van peers en ondersteund door een gecertificeerd bureau, in het geval van het wetenschappelijk onderwijs meestal QANU.
Voor deze visitatie stelt de opleiding een kritische zelfreflectie op die goedkeuring behoeft van het faculteitsbestuur en het College van Bestuur. De uitkomst van de visitatie leidt tot een NVAO-besluit en tot
een plan van aanpak bij de universiteit met concrete acties en een tijdpad.
Halverwege de accreditatietermijn van zes jaar voert de opleiding, volgens een interne Leidse procedure,
een midterm review uit. Hierin wordt teruggeblikt op het Plan van Aanpak en in kaart gebracht welke
actiepunten nog open staan voor de volgende visitatie. Evenals bij de visitatie zijn bij de midterm review
externe peers betrokken. In het recent herziene Protocol voor de midterm review-procedure is afgesproken om, naast een vakinhoudelijke peer, ook Leidse deskundigheid op het terrein van kwaliteitsbeoordeling van onderwijs te betrekken. Het gehele proces wordt jaarlijks gevolgd via het opleidingsjaarverslag en het jaarverslag van de examencommissie.
Kwaliteitsborging van onderzoek vindt plaats in onderzoeksbeoordelingen volgens het landelijke SEP en
het Leidse Protocol voor onderzoeksbeoordelingen. In dit laatste document zijn de verantwoordelijkheden van College van Bestuur, faculteitsbestuur en instituut in het beoordelingsproces vastgelegd. Elke
onderzoekseenheid dient eens in de zes jaar beoordeeld te worden door een externe visitatiecommissie
volgens de standaarden van het SEP. Daarnaast vindt drie jaar na de onderzoeksvisitatie een interne
midterm review plaats.

In voorbereiding op de externe visitatie stelt het betreffende onderzoeksinstituut een zelfstudie op. De
visitatiecommissie legt vervolgens een site visit af van een of meerdere dagen en spreekt dan onder
anderen met het instituutsbestuur, de leiders van de onderzoeksprogramma’s en een aantal promovendi.
Na de visitatie stelt de commissie het visitatierapport op, dat vervolgens wordt aangeboden aan het
College van Bestuur. Het College vraagt het betrokken instituut en de faculteit om schriftelijk te reageren
op de bevindingen van de commissie. De rector, de decaan en de wetenschappelijk directeur bespreken
het visitatierapport en de reacties daarop vervolgens in een bestuurlijke hantering. In dit gesprek worden
afspraken gemaakt over de follow-up van de visitatie.
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De externe visitaties van onderzoek worden georganiseerd langs de lijnen van de wetenschappelijke
disciplines. Deze corresponderen in Leiden over het algemeen met de (onderzoeks)instituten. Een
externe onderzoeksvisitatie kan eigenstandig (lokaal) worden georganiseerd of in landelijk verband,
waardoor onderlinge vergelijking tussen de universiteiten mogelijk wordt. Afstemming over deze keuze
vindt plaats in de landelijke discipline-overleggen van de decanen. In sommige wetenschapsgebieden
zoals de exacte wetenschappen en de gedragswetenschappen, zijn landelijke visitaties zeer gebruikelijk. In
andere disciplines, zoals de geesteswetenschappen, wordt vaker gekozen voor lokale visitaties. Hierbij
speelt mee dat het in sommige disciplines lastig is om een ‘evenknie’ elders in Nederland te vinden.

Veel aandacht wordt besteed aan het op orde brengen van procedures rond Europese aanbestedingen.
Het bedrag aan inkoop dat niet volgens de aanbestedingsregels is verlopen, is gedaald van M€ 5,8 in 2014
naar M€ 3,9 in 2015. De planning is dat in 2016 een deductie plaatsvindt naar maximaal M€ 1,5 en dat de
universiteit in 2017 volledig compliant is. Met het LUMC zijn afspraken gemaakt over een vergelijkbare
operatie met betrekking tot de faculteit Geneeskunde.
Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering heeft de universiteit onder meer te maken met de CAO Nederlandse universiteiten,
de Richtlijnen voor de jaarrekening, Europese en Nederlandse regelgeving rond inkoop en aanbesteden,
en regelgeving rond bouw- en omgevingsvergunningen. Op grond van de medio 2014 tot stand gekomen
Wet Werk en Zekerheid worden de mogelijkheden om medewerkers tijdelijk aan te stellen beperkt.
Bijzondere verplichtingen vloeien voort uit de vergunningen die nodig zijn bij risicovolle handelingen
met gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodificeerde organismen en proefdieren. De Universiteit
Leiden en het LUMC hebben een gezamenlijke Kernenergiewetvergunning. Jaarlijks wordt een Rapport
Stralingsbescherming opgesteld voor het College van Bestuur en de overheidsinstanties die betrokken
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Wetenschappelijke integriteit is een onderdeel van compliance en heeft bij de universiteit continu de
aandacht. Aspecten van wetenschappelijke integriteit zijn geïntegreerd in de onderwijsprogramma’s en
bij oraties en promoties worden nieuwe hoogleraren en gepromoveerden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Naleving naar letter en geest wordt bevorderd door een reeks maatregelen, waaronder verplichte
bijeenkomsten voor promovendi en laagdrempelige voorzieningen om mogelijke schendingen aan de
orde te stellen. Op de universitaire website is informatie opgenomen over de Nederlandse gedragscode
wetenschapsbeoefening, de Klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit en de Vertrouwenspersoon.
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zijn bij de verlening en de handhaving van deze vergunning. De universiteit heeft verder een groot aantal
vergunningen vanwege de biologische veiligheid en het Besluit genetisch gemodificeerde organismen. De
vergunningen en het interne toezicht op het werken met genetisch gemodificeerd materiaal zorgen voor
een veilige werk- en woonomgeving. Dit blijkt ook uit de periodieke inspecties door de Inspectie voor
Leefomgeving en Transport. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft aan de Universiteit Leiden een vergunning verleend voor gebruik, levering en import van dierlijke bijproducten. Tevens
heeft deze instantie een vergunning verleend voor de import van dierpathogenen.
In het kader van de Wet op de dierproeven is de universiteit in het bezit van een vergunning voor zowel
het uitvoeren van dierproeven als het fokken van proefdieren. Dierexperimenteel onderzoek vergt zorgvuldigheid bij de omgang met de dieren. Dierexperimenten worden uitsluitend uitgevoerd nadat duidelijk is gebleken dat er geen mogelijkheden bestaan voor vervanging, vermindering of verfijning. In
verband met de wijziging van de Wet op de dierproeven per 18 december 2014 heeft de Leidse universiteit
de Instantie voor Dierenwelzijn ingesteld. Voor de uitvoering van experimenten dienen projectvergunningen te worden aangevraagd bij de Centrale Commissie Dierproeven. De universiteit heeft in 2015 nog
geen projectvergunningen aangevraagd, maar projectvoorstellen zijn in voorbereiding; ze worden in
overleg met de Instantie voor Dierenwelzijn opgesteld.
In samenspraak met het LUMC heeft de universiteit de samenstelling van de dierexperimentencommissie aangepast en deze is in december 2015 door de Centrale Commissie Dierproeven erkend als DECLeiden. Deze dierexperimentencommissie zal de projectvoorstellen van de universiteit ethisch toetsen en
de Centrale Commissie Dierproeven adviseren.
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De universiteit rapporteert over dierproeven in een openbaar Dierexperimenteel jaarverslag conform de
afspraken in VSNU-verband (‘publieksjaarverslag’), via publicatie over het proefdierbeleid op het
internet en door middel van de rapportage van de gegevens over dierproeven en proefdieren aan de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Governance, transparantie

De verantwoordelijkheid voor compliance is waar mogelijk langs de reguliere lijnen van de organisatie
belegd. De faculteiten dragen zorg voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en onderzoek. Het
College van Bestuur bewaakt de universitaire kalender met name waar het gaat om externe visitaties en
de follow-up daarvan. De bewaking van de compliance in de bedrijfsvoering wordt ondersteund door
audits van de afdeling Audit en Interne Controle, op basis van de Audit Charter. De voorbereiding en
naleving van milieuvergunningen wordt ondersteund door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu,
een gezamenlijke dienst van universiteit en LUMC.
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan transparantie. Dit bestuursverslag bevat daarom veel feitelijke informatie, waaronder complete overzichten van visitaties met de uitgebrachte externe oordelen. Op
de website staat veel aanvullende informatie met betrekking tot compliance, waaronder uitspraken van
de Commissie voor wetenschappelijke integriteit, het Jaarverslag dierproeven en de registratie van
nevenwerkzaamheden van de wetenschappers van de universiteit.

[ 77 ]

Duurzaamheid
In 2015 heeft de Universiteit Leiden het nieuwe Milieubeleidsplan 2016-2020 voorbereid, onder meer met
inbreng en betrokkenheid van studenten. In dit Milieubeleidsplan is de ambitieuze agenda van de
Universiteit Leiden op het gebied van duurzaamheid vastgelegd. Zo wil zij de directe milieubelasting
door activiteiten van de universiteit verder verminderen en de zichtbaarheid en participatie in het milieu
en duurzaamheidsbeleid substantieel versterken bij studenten, medewerkers en de omgeving van de
universiteit.
Om dit te bereiken zet de Universiteit Leiden in op:
• het verbeteren van de milieu- en duurzaamheidsprestaties via zes relevante en meetbare thema’s:
huisvesting, energie, water, inkoop en beleggen, afval en mobiliteit;
• het verder inbedden van duurzaamheid in de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek;
• het stimuleren, implementeren en borgen van initiatieven waardoor activiteiten en resultaten van het
milieu- en duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, gedragen en erkend worden.
In het Milieubeleidsplan zijn hiertoe 35 subdoelstellingen opgenomen. Het samenstel van maatregelen
moet ervoor zorgen dat de CO2-footprint in de komende jaren daalt met 50 procent en de bewustwording
rondom duurzaamheid onder medewerkers en studenten groter wordt.

Ontwikkeling CO2-footprint 2013-2020
Afval 1,0%

Emissies van derden 2%
Elektriciteit 2,6%

Zakelijk vervoer 20%

Aardgas 44%

Woon-werkverkeer 32%

Koudemiddelen 2%
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4.6
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Footprint

Door de maatregelen in het nieuwe milieubeleidsplan daalt de CO2-footprint de komende jaren verder.
In 2020 bedraagt deze nog ongeveer 30 procent ten opzichte van 2013. Uiteindelijk zal de grootste
bijdrage aan de CO2-footprint worden geleverd door het woon-werkverkeer.
Duurzame huisvesting

De Universiteit Leiden gaat het BREEAM-NL-keurmerk op een veel breder terrein van haar huisvestingsbeleid toepassen, dus niet alleen voor nieuwbouw (minimaal Very good), maar ook voor grootschalige
renovatie en sloop (minimaal Very good), gebiedsontwikkeling (minimaal Good) en bestaande bouw.
Voor bestaande bouw wordt eerst een nulmeting uitgevoerd volgens BREEAM-NL In-Use, waarna een
planning wordt opgesteld met haalbare ambities.
Energie

Het totale energieverbruik (gas en elektra) van de Universiteit Leiden schommelt de laatste jaren rond
570.000 GJ (giga-joule).
De universiteit wil jaarlijks de energie-efficiëntie met 2 procent verbeteren. Sinds 2005 is door een groot
aantal maatregelen jaarlijks ongeveer 2,5 procent energie bespaard. Dat is bereikt door energiezuinigere
verlichting, het vervangen van cv-ketels, aanpassingen aan technische installaties en het aanbrengen van
verschillende vormen van isolatie.
Energieverbruik

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

Totale energie (GJ)
2011

578.292

2012

586.833

2013

603.034

2014

538.670

2015

541.728

In 2015 was het elektriciteitsverbruik ongeveer 393.622 GJ. Door het kopen van Garanties van Oorsprong
(GVO’s) is het stroomverbruik vergroend. De opbrengsten van GVO’s worden gebruikt om de opwekking van groene energie te stimuleren. Om daaraan in Nederland bij te dragen, koopt de universiteit met
ingang van 2016 50 procent GVO’s van Nederlandse oorsprong (windenergie). De ambitie is om in 2017
en 2018 op deze wijze 100 procent Nederlandse duurzame energie in te kopen. Daarnaast wordt het
aandeel zelf opgewekte zonne-energie de komende jaren met minimaal een factor tien vergroot door op
daken waar mogelijk zonnecellen te plaatsen.
Het gasverbruik van de universiteit was in 2015 ongeveer 148.106 GJ. Door de bestaande warmte/koudeopslag uit te breiden, neemt het aardgasverbruik met het ingebruiknemen van de Sciene Campus naar
verwachting 20 procent af. De CO2-emissie van het resterende gasverbruik wordt per 2017 gecompenseerd door de aankoop van Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s).

[ 79 ]

Water

De Universiteit Leiden verbruikt jaarlijks ongeveer 120.000 m3 water.
Water heeft een relatief klein aandeel in de CO2-footprint, maar is een belangrijk aspect van het milieu
wat betreft de schaarste van schoon drinkwater en vervuiling met gevaarlijke stoffen. Bij nieuwbouw en
grootschalige renovatie van gebouwen worden maatregelen genomen om water te besparen. De nu in de
gebouwen geplaatste water coolers worden vervangen door kraanwatertappunten. Ook gaat de universiteit meedoen aan Join the Pipe, een project waarmee in ontwikkelingslanden projecten voor schoon
drinkwater worden gefinancierd.
Watergebruik
m3 water
2011

136.314

2012

128.486

2013

135.000

2014

123.699

2015

117.769

Inkoop

Inkoop van goederen en diensten wordt in toenemende mate gedaan volgens bestaande duurzaamheidscriteria. In 2015 zijn bij 67 procent van de aanbestedingen geldende duurzaamheidscriteria toegepast. De
Universiteit Leiden neemt ook het initiatief om voor de gezamenlijke universiteiten te komen tot duurzaamheidscriteria voor productgroepen waarvoor deze landelijk nog niet bestaan.

Afval

Jaarlijks produceert de Universiteit Leiden ongeveer 700 ton niet-gevaarlijk afval. Daarbij worden papier
en karton, glas, gevaarlijk afval en bouw- en sloopafval gescheiden van andere afvalstromen. De universiteit wil de komende jaren de hoeveelheid afval per student verder verlagen en meer inzamelpunten
creëren in de gebouwen. Een interne webwinkel komt beschikbaar om overbodige goederen aan medewerkers en studenten aan te bieden.
Mobiliteit

Meer dan de helft van de medewerkers van de Universiteit Leiden komt op de fiets naar het werk. Nog
eens 25 procent gebruikt het openbaar vervoer. Van de studenten komt meer dan 90 procent per fiets of
openbaar vervoer naar de universiteit.
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Afhankelijk van marktaanbod en prijsstelling bestaat in 2018 80 procent van de productgroepen in de
universitaire restaurants uit biologische of fair trade-producten en, waar mogelijk, uit regionale
producten, met voldoende keus voor vegetariërs.
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Om de CO2-emissie van woon-werkverkeer (nu circa 32 procent van de footprint) verder te verlagen,
wordt in de verhuisregeling voor medewerkers een groene premie ingevoerd. Ook worden er op diverse
parkeerterreinen oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. De CO2-emissie van zakelijk vervoer
maakt ongeveer 20 procent uit van de CO2-footprint van de universiteit. Dienstreizen waarvan de reistijd
korter is dan zes uur worden in het vervolg per trein gemaakt en de CO2-uitstoot van vliegreizen wordt
gecompenseerd, bijvoorbeeld via het Fair Climate Fund.
Onderwijs en onderzoek

Vraagstukken rond milieu en duurzaamheid komen in het wetenschappelijk onderzoek bij alle faculteiten in meer of mindere mate aan de orde. Door de vorming van het Centre for Sustainability in het
samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam
(LDE), krijgen deze onderwerpen meer aandacht.
De Universiteit Leiden streeft ernaar dat meer studenten zich bezighouden met duurzaamheid als onderdeel van hun opleiding. Daarom wil de universiteit het bestaande aanbod van onderwijs op het gebied
van duurzaamheid en milieuvraagstukken beter onder de aandacht brengen. Verder bekijkt de universiteit of het onderwijsaanbod op het gebied van duurzaamheid moet worden uitgebreid.
Green Office
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Om studenten meer te betrekken bij de uitvoering en implementatie van het milieubeleid van de universiteit wordt in 2016 een Green Office opgericht. Studenten worden als student-assistent in dienst
genomen voor het uitvoeren van de projecten. Het belangrijkste doel is om de betrokkenheid van
studenten en medewerkers bij het verduurzamen van de universiteit vergroten. Ook brengt het Green
Office studenten leiderschap en ondernemerschap bij via de praktijkprojecten die ze uitvoeren.

5. Organisatie en bedrijfsvoering
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5. 1 Organisatie
De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling op grond van de Wet op het Hoger onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De bestuurlijke structuur van de Universiteit Leiden is vastgelegd in de WHW en in het daarop gebaseerde Bestuurs- en Beheersreglement. De Universiteit Leiden
onderschrijft de Code goed bestuur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU).
Bestuursstructuur

Onderzoek en onderwijs vinden plaats in de faculteiten waarvan de Universiteit Leiden er, in volgorde
van oprichting, zeven heeft: Geesteswetenschappen, Rechten, Wiskunde en Natuurwetenschappen,
Geneeskunde, Archeologie, Sociale Wetenschappen en Campus Den Haag (per 2016 faculteit Governance
and Global Affairs). De faculteiten zijn opgebouwd uit 27 instituten. De faculteit Geneeskunde is geïntegreerd in het LUMC.

De faculteiten worden bestuurd door een faculteitsbestuur, onder voorzitterschap van een decaan. De
decaan en de overige leden van een faculteitsbestuur, waaronder ook een student-assessor, worden voor
een vaste, verlengbare termijn benoemd door het College van Bestuur. De decanen dragen bij aan het
bestuur van de universiteit, in het bijzonder door hun deelname aan het Bestuursberaad, het overleg van
de decanen met het College. Het College neemt belangrijke besluiten pas nadat overleg is gevoerd in het
Bestuursberaad. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur die door het faculteitsbestuur uit de hoogleraren van het instituut wordt benoemd, eveneens voor vaste, verlengbare periodes. De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat leidinggevende functies in onderwijs en onderzoek
worden vervuld door actieve wetenschappers, volgens het principe professionals in the lead.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan majeure besluiten van de universiteit – zoals de vaststelling van het instellingsplan, de begroting en de jaarrekening – en ziet toe op de vormgeving van het
systeem van kwaliteitszorg. Ook stemt de Raad van Toezicht in met de nevenfuncties van de collegeleden.
De leden van de Raad van Toezicht worden door de minister benoemd voor een periode van vier jaar. De
Raad heeft gedragsregels vastgesteld voor het verkeer tussen Raad en College. De Raad heeft uit zijn
middelen een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie ingesteld.
De expertisecentra van de universiteit zorgen voor dienstverlening op het terrein van studentenadministratie en -voorzieningen, ict-infrastructuur, bibliotheken, huisvesting en facilitair beheer. Het Bestuurs-
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Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de instelling als geheel en
bestaat uit: de rector magnificus/voorzitter, de vicerector (verantwoordelijk voor onder meer het onderwijs) en de vicevoorzitter (verantwoordelijk voor onder meer de financiën). De leden van het College
van Bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht.
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bureau ondersteunt het College van Bestuur in de uitvoering van haar taken, en heeft daarnaast ook
dienstverlenende taken ten behoeve van de faculteiten, bijvoorbeeld op het terrein van financiële administratie, en marketing en communicatie.
De Universiteit Leiden heeft een systeem van ongedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat zowel
studenten als medewerkers zitting hebben in de Universiteitsraad (op universitair niveau) en in de faculteitsraden (op facultair niveau). De faculteit Geneeskunde/LUMC heeft uit zijn bijzondere aard een
gedeeld systeem met een ondernemingsraad en een studentenraad. De student-assessor in het faculteitsbestuur van Geneeskunde is alleen toehoorder. De expertisecentra en het Bestuursbureau hebben een
dienstraad. De bevoegdheden van de organen van medezeggenschap zijn deels geregeld in de wet, deels
in het Bestuurs- en beheersreglement. Overleg met de werknemersorganisaties wordt gevoerd in het
Lokaal Overleg.
Besturingsprincipe: zo veel mogelijk decentraal

Uitgangspunt in de besturingsfilosofie is dat onderzoekers en docenten hun werk het beste zelf kunnen
organiseren. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het primaire proces worden daarom
– bijvoorbeeld in de mandaatregelingen – zo veel mogelijk decentraal in de organisatie belegd.
Vertrouwen in de professionaliteit van de staf staat voorop. Interne regeldruk en controle worden waar
mogelijk beperkt.
De Universiteit Leiden hecht veel belang aan integriteit en transparantie, in alle geledingen van de organisatie. Dit komt onder meer tot uiting in de activiteiten van de Commissie wetenschappelijke integriteit,
het Fraudeprotocol, de Regeling nevenwerkzaamheden en het Audit Charter. Bewustzijn van de standaarden wordt bij de medewerkers actief bevorderd, bijvoorbeeld in de introductie- en opleidingsprogramma’s.
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Planning en control

Een efficiënte planning- en controlcyclus, draagt bij aan een heldere koppeling van beleid en uitvoering,
en een integrale benadering van vraagstukken. De jaarlijkse bestuursmonitor geeft inzicht in realisatie
van de ambities van de universiteit, zoals onder meer vastgelegd in het instellingsplan, de prestatieafspraken met de minister en de bestuursafspraken met de faculteiten. De basiseenheden voor de verantwoording zijn voor het onderwijs de opleidingen en voor het onderzoek de instituten. Bestuurlijk-financiële rapportages per kwartaal geven inzicht in onder meer de financiële ontwikkelingen in het lopende
jaar en leiden waar nodig tot bijsturing.
De Universiteit Leiden wordt grotendeels met publiek geld bekostigd. Dat betekent dat de samenleving
ook mag verwachten dat zorgvuldig en effectief met deze middelen wordt omgegaan. Het interne financieringsmodel voorziet in een basisbekostiging om de continuïteit van kennis en wetenschappelijke
infrastructuur te waarborgen en daarnaast in een flexibele component op basis van de prestaties in
onderwijs en onderzoek. Het model is er daarnaast op gericht om de kosten van de ondersteunende
diensten, die tot de laagste van de Nederlandse universiteiten horen, blijvend te beheersen.
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Bestuursafspraken Bedrijfsvoering (indicatoren met een * betreffen prestatieafspraken)
Indicator

Afspraak 2015

Realisatie 2015

Uitgangssituatie (2011)

% BKO-certificaten*

≥ 80%

85,6%

11,0%

% vrouwen in hogere functies

≥ 23%

24,3%

19,2%

Aandeel ‘Overig obp’*

≤ 18%

17,1%

17,8%

De cijfers in deze tabel wijken in enkele gevallen af van de cijfers in de tabel Kerncijfers en de tabel Prestatieafspraken. Realisatiecijfers wijken
af omdat sommige bestuursafspraken niet van toepassing zijn op alle faculteiten en eenheden en/of gekozen is voor verschillende definities.

Met de Wet Studievoorschot is in de WHW vastgelegd dat het College van Bestuur met ingang van de
Begroting 2016 voorafgaande toestemming van de Universiteitsraad behoeft op de hoofdlijnen van de
begroting. Hieraan wordt bij de Universiteit Leiden vormgegeven door van de Universiteitsraad akkoord
te vragen op de verdeling van middelen over de hoofdposten faculteiten/instituten, diensten, werkbudgetten en huisvesting zoals deze in de Kadernota zijn uiteengezet. Deze invulling is begin 2016 geëvalueerd, waarna besloten is tot continuering.
Organisatieveranderingen in 2015

Andere organisatieveranderingen betreffen de overeenkomst per 1 juli 2015 aangaande de overname van
van het beheer van het Nederlands Instituut in Marokko (van de Radboud Universiteit) en de verzelfstandiging van de aan de universiteit gelieerde stichting Valk.

5.2

Medewerkers
Omvang en opbouw van het personeelsbestand

De ontwikkeling van de studentenaantallen heeft wederom geleid tot groei van het personeelsbestand
(exclusief Geneeskunde/LUMC en hieraan verbonden partijen). Ten opzichte van 2014 is het personeelsbestand van 3.665 naar 3.847 fte gegroeid, een toename van 5 procent. Het aantal promovendi groeide
met 6 procent, wp en obp groeiden beide met iets meer dan 5 procent. Het grootste aantal nieuwe medewerkers trad in dienst bij de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen.
Het aantal medewerkers in de generieke ondersteuning is marginaal gegroeid met 2 procent, overeenkomstig het beleid gericht op beheersing van omvang en kosten van de overhead.
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In 2015 zijn enkele organisatieveranderingen gerealiseerd. De meest omvangrijke verandering betreft de
integratie van het Afrika Studiecentrum Leiden (ASCL) als interfacultair centrum in de Universiteit
Leiden. Het ASCL was al nauw verbonden met de universiteit en de overgang heeft in goed overleg
tussen de universiteit en de stichting ASCL per 1 januari 2016 zijn beslag gekregen. De integratie biedt
nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de Afrikastudies, bij het ASCL zelf en bij andere eenheden van
de universiteit, in het bijzonder de faculteiten Rechten, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. De universiteit heeft M€ 1,2 beschikbaar gesteld in een integratiefonds, waaruit onder meer
bibliotheekvoorzieningen en beurzen voor Afrika-onderzoekers worden betaald. De overheidssubsidie
verliep al via de universiteit. Bij de integratie zijn ruim veertig onderzoekers en overige medewerkers in
dienst van de universiteit gekomen.
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Kerncijfers personeel 2011-2015
Personeel in dienst

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal fte in dienst (ultimo)

3.178

3.256

3.419

3.665

3.847

waarvan wetenschappelijk personeel

1.098

1.147

1.239

1.352

1.416

waarvan promovendi

640

653

699

724

767

waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning

309

306

322

402

417

1.099

1.112

1.120

1.142

1.202

waarvan overig ondersteunend personeel
% vrouwen in hogere functies
% tijdelijk wp in eerste geldstroom
% BKO-certificaten*
Generieke overhead (in % van omzet)**

22%

23%

24%

26%

24%

23,3%

27,1%

32,6%

38,7%

37,9%

11,0%

27,7%

29,8%

67,0%

88,5%

11,25%

11,25%

11,56%

11,22%

11,21%

* Reflectie in Hoofdstuk 2, Onderwijs
** Reflectie in paragraaf Financiën

Rapportcijfers
8,5

8,0

7,5
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Personeel in dienst
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n Onderwijs- en onderzoeksondersteuning

Personeel in dienst in fte

Ondersteunend personeel 32%
Promovendus 20%

Onderwijs- en onderzoeksondersteuning 11%

Hoogleraar 6%
Universitair hoofddocent 4%

Wetenschappelijk personeel inclusief
promovendi 57%

Universitair docent 12%
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Overig wetenschappelijk personeel 15%
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Personeelsmonitor

In het voorjaar van 2015 is voor de derde keer onderzoek onder het personeel gedaan (Personeelsmonitor
2015). De respons was goed: 54 procent van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld, een prima
score. De uitkomst van de monitor was overwegend positief met hoge scores voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Het werken bij de universiteit wordt met 7,6 goed gewaardeerd. Dat is opnieuw een
stijging ten opzichte van de eerdere onderzoeken.
Punt van aandacht blijft de matige uitkomst als het gaat om het loopbaan- en scholingsbeleid. Voor
verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor wetenschappers is in 2015 de nieuwe Richtlijn benoeming WP vastgesteld. Het College van Bestuur is samen met de faculteiten bezig met de implementatie
daarvan en verwacht dat het resultaat van dit beleid in een volgende monitor zichtbaar zal zijn.
Een aantal vragen in de monitor betrof het thema werkdruk. Die wordt bij de universiteit als geheel niet
als extreem hoog ervaren maar is niettemin een belangrijk aandachtspunt; medewerkers geven aan dat ze
ná werktijd last hebben van enige stress, als uitvloeisel van de druk van het werk. Het College van
Bestuur heeft er bij de faculteiten op aangedrongen dat zij binnen de mogelijkheden van de financiële
kaders de komende jaren meer gaan investeren in onderwijscapaciteit. Daarnaast gaat het College van
Bestuur in samenspraak met de faculteiten bekijken welke regels en procedures afgeschaft dan wel
vereenvoudigd kunnen worden om de regeldruk te verminderen.
De Personeelsmonitor bevatte voor het eerst een aparte vragenlijst voor promovendi. De uitkomst
hiervan was positief, maar dat neemt niet weg dat op enkele punten verbetering mogelijk is. Zo gaf
53 procent van de promovendi aan dat ze na een jaar nog geen go-/no go-gesprek hebben gehad. In de
Richtlijn promotietrajecten is vastgelegd dat een begeleider dit gesprek binnen een jaar moet voeren.
Deze richtlijn is in april 2015 vastgesteld en de verwachting is dat het resultaat op dit punt in de loop van
het komende jaar zal verbeteren.
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Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel

Verbetering van het loopbaanbeleid voor wetenschappers stond in 2015 hoog op de agenda. Voor de
loopbaan van wetenschappers waren tot nu toe vooral onderzoeksprestaties van belang. Dit leidde ertoe
dat er voor ud’s (12 procent van het wp) weinig carrièremogelijkheden waren. Uit de Personeelsmonitor
2015 is opnieuw gebleken dat ud’s hierover relatief ontevreden zijn. Het nieuwe loopbaanbeleid, gevat in
de nieuwe Richtlijn benoeming WP, is erop gericht onderwijsprestaties zwaarder te laten wegen in de
carrières. Dit is een vervolg op de aanbevelingen van een breed samengestelde Stuurgroep loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel, onder leiding van prof.dr. Ton van Haaften.
Belangrijk punt in de richtlijn is dat wetenschappelijk personeel in vaste dienst altijd een combinatietaak
heeft van onderwijs én onderzoek. Uit de cijfers blijkt echter dat het aantal docenten zonder onderzoekstaak in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Dit is een ongewenste ontwikkeling en het College van
Bestuur stuurt aan op terugdringing van dit aantal, ten gunste van medewerkers die zowel onderwijs
geven als onderzoek doen.
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Een nieuw punt is dat de werving van ud’s altijd in competitieve selectie moet plaatsvinden. De udfunctie wordt beschouwd als de start van de wetenschappelijke carrière in onze organisatie. Open
werving garandeert dat de beste kandidaat wordt aangesteld.
Uitgangspunt bij aanstelling in vaste dienst is dat ook ervaring is opgedaan buiten de Universiteit Leiden.
Het kan dan zowel gaan om academische ervaring elders, als om praktijkervaring buiten de universitaire
wereld. Overweging daarbij is dat (internationale) mobiliteit bijdraagt aan het succes van een wetenschapper en dus in het belang is van de persoon zelf en van de universiteit.
Faculteiten houden jaarlijks een personeelsschouw (‘vlootschouw’) waarbij de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het wetenschappelijk personeel wordt geanalyseerd. De vlootschouw is bedoeld
om de aansluiting tussen de ambities en het beleid aan de ene kant en de praktische uitwerking voor
medewerkers aan de andere kant boven tafel te krijgen; dit draagt bij aan een gestructureerde en zorgvuldige uitvoering van personeelsbeleid.
Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal te houden

3.690

3.846

4.038

4.324

4.520

Aantal gesprekken

2.744

2.812

2.914

3.197

3.291

74%

73%

72%

74%

73%

% gehouden

Het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek (R&O) tussen leidinggevende en medewerker is een
belangrijke pijler van het personeelsbeleid. Het streven voor het jaar 2015 dat tenminste 80 procent van
alle medewerkers een R&O-gesprek met zijn of haar leidinggevende voert. Het percentage is uitgekomen
op 73 procent. Daarnaast was het belangrijk de kwaliteit van de R&O-gesprekken verder te verbeteren.
Het is van belang dat de ambities van de organisatie aan de orde komen in de R&O-gesprekken: valorisatie, kwaliteit en vernieuwing van onderwijs, academische integriteit en een inclusieve werkomgeving.
Daarom is een nieuwe R&O-training voor leidinggevenden opgezet. Deze gaat in 2016 van start. Verder
zijn er formats voor medewerkers en leidinggevenden ontwikkeld. Ze geven structuur aan het verslag dat
een deel van de medewerkers ter voorbereiding van het R&O-gesprek schrijft, en bevatten suggesties
voor gespreksonderwerpen. Deze formats zijn beschikbaar via Selfservice en de website.
Aantrekken van talent

De werving van goede wetenschappers en ondersteunend personeel vraagt om goede communicatie met
de arbeidsmarkt en om een soepel wervingsproces.
Voor de werving van talent maakt de universiteit bij alle vacatures standaard gebruik van de universitaire
website, Academic Transfer en LinkedIn. Bij ongeveer 25 procent van de vacatures worden ook extra
jobboards of kranten benut. In 2015 heeft de trend van verschuiving van werving via de gedrukte media
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Percentage R&O-gesprekken 2011-2015
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naar online werving doorgezet. De presentatie en zichtbaarheid van de Universiteit Leiden als werkgever
via companypage op LinkedIn, Factcards van Academic Transfer en de eigen website verbeterd. De lancering van nieuwe testimonials van medewerkers op deze pagina’s geeft de arbeidsmarktcommunicatie een
extra impuls.
In 2015 werden in totaal 440 vacatures aangemeld en opengesteld. Dat waren er bijna twee keer zoveel als
het jaar daarvoor. Het betrof 50 procent obp-functies, 18 procent PhD-functies en 32 procent wpfuncties. Om het proces van werving en selectie te versoepelen, is gestart met e-recruitment. Een pilot
loopt bij de faculteiten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid. De uitkomsten van deze pilot
bepalen hoe de universiteit e-recruitment zal uitrollen.
Ontwikkelen van talent
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Om de ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen, biedt de Universiteit Leiden een breed
palet aan incompany-opleidingen aan. In 2015 is een nieuwe training voor PhD’s gestart met de titel How
to manage your scientific talent. Onderwerpen in deze training zijn: inzicht in je eigen talent, motivatie,
creativiteit en standvastigheid. Verder zijn trainingen diversiteit en inclusiviteit aangeboden. Deze
betreffen algemene principes van goed diversiteitsbeleid zoals het herkennen en tegengaan van implicit
bias. In een train-de-trainers-bijeenkomst zijn alle trainers geïnformeerd over het diversiteitsbeleid. Van
hen wordt verwacht dat zij het thema diversiteit voortaan integreren in hun trainingen, bijvoorbeeld
door aangepaste casuïstiek of door met deelnemers te reflecteren op impliciete vooroordelen die hun
gedrag of houding mede bepalen.
In 2015 is opnieuw een groep trainees gestart bij de universiteit. De doelstelling is om jonge talenten de
mogelijkheid te bieden hun loopbaan te beginnen bij de universiteit en werkervaring op te doen. De
universiteit vindt het belangrijk om dynamiek, beweging en een frisse kijk in de organisatie te brengen.
Een op deze groep toegesneden opleidings- en trainingsprogramma ondersteunt het traineeship. De
Universiteit Leiden hecht belang aan traineeships als verlengstuk van haar onderwijstaak, en als bijdrage
aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als publieke organisatie en werkgever. In 2014 is gestart
met een traineeprogramma in LDE-verband (Leiden-Delft-Erasmus); de meerwaarde hiervan is de
nieuwe rol die de trainees kunnen vervullen als verbindende factor tussen de drie universiteiten.
Inzet op docentprofessionalisering

De Universiteit Leiden hecht veel belang aan goed onderwijs. Het onderwijs is in Leiden nauw verweven
met het onderzoek. Daarnaast is er veel aandacht voor de individuele student en voor contact met
diverse culturen, en worden vernieuwende leermethodes geïntroduceerd. Om die reden is ook docentprofessionalisering van belang. Hieraan wordt drie niveaus gewerkt:
• Allereerst is er de startcursus Didactische basisvaardigheden voor student-assistenten en PhD’s, een
compacte en leerzame cursus voor mensen die beginnen met doceren, verzorgd door het ICLON. In
2015 namen 52 medewerkers deel aan deze cursus. Enkele faculteiten hebben daarnaast voor deze
groep eigen aanbod ontwikkeld. Uitgangspunt is dat alle beginnende docenten voorafgaand aan de
start van hun werk als docent een inleidende cursus hebben gevolgd.

• Vervolgens is er de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), een keurmerk voor docenten. Docenten, ud’s,
uhd’s en hoogleraren met een aanstelling van 0,5 fte of meer en langer dan een jaar, zijn verplicht deze
kwalificatie te behalen. Eind 2015 beschikte 88 procent van de doelgroep over dit certificaat; de prestatieafspraak voor dit jaar was 80 procent.
• Het College van Bestuur heeft in 2015 besloten tot de instelling van de Senior Kwalificatie Onderwijs.
Dit is een kwalificatie voor wetenschappelijk medewerkers die een rol spelen bij de ontwikkeling en
vernieuwing van het onderwijs op een hoger niveau dan dat van de eigen discipline.
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Interne mobiliteit met als doel brede inzetbaarheid

Het personeelsbeleid van de Universiteit Leiden is gericht op het aantrekken, behouden en belonen van
een kwalitatief sterke staf in onderwijs en onderzoek maar evenzeer in de ondersteunende functies. Voor
deze laatste groep wordt een actief mobiliteitsbeleid gevoerd. Doel hiervan is dat medewerkers zich breed
ontwikkelen en inzetbaar zijn op verschillende plaatsen in de organisatie.
Door middel van vlootschouwen per kolom wordt in kaart gebracht welke ontwikkel- en mobiliteitswensen er zijn en worden opleidingen voor deze groep ingekocht. Verder worden mensen die nieuw in
dienst komen in een obp-functie vanaf schaal 11 voor vier jaar op hun functie geplaatst. Daarna
bespreken medewerker en leidinggevende samen welke mobiliteitswensen en -mogelijkheden er zijn.
Aanstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Het ziekteverzuimcijfer bij de universiteit is 2,87 procent. Dit is iets hoger dan in 2014 (2,6 procent) maar
nog steeds laag. De Personeelsmonitor laat zien dat medewerkers tevreden zijn over hun vitaliteit: zij
waarderen die met 3,8 op een vijfpuntsschaal. Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl blijft
in eerste plaats een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. In 2015 hebben wel enkele activiteiten
plaatsgevonden in het kader van vitaliteit. Eind 2015 is bij Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) een pilot
gehouden, uitgevoerd door het Universitair Sportcentrum. In 2015 is tevens de training Health coach
aangeboden via HRM Opleidingen. Dit programma biedt geïnteresseerden een kans om op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken aan hun gezondheid. Het programma draait al jarenlang met goede
resultaten bij de TU Delft.
Arbeidsomstandigheden en risicobeheersing

Goede en veilige studie- en werkomstandigheden voor medewerkers en studenten staan hoog in het
vaandel van de Universiteit Leiden. In de besturingsfilosofie is de zorg voor goede arbeidsomstandig-
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De Universiteit Leiden biedt al jarenlang werk aan mensen met een verstandelijke, psychische of fysieke
beperking. Dit gebeurt in samenwerking met de sociale werkplaats van de gemeente Leiden, DZB. De
invoering van de nieuwe Participatiewet (per 1 januari 2015) vereist méér structurele werkplekken voor
deze doelgroep: in 2023 moeten 91 extra banen gerealiseerd zijn. De universiteit neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2015 is een begin gemaakt: een kwartiermaker fungeert als centraal
aanspreekpunt en ondersteunt het zoeken en creëren van geschikte functies. In 2015 zijn al enkele
mensen aangesteld, de verwachting is dat eind 2016 zestien full time banen zijn gerealiseerd.
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heden vooral een verantwoordelijkheid van faculteiten en expertisecentra. Het College van Bestuur ziet
erop toe dat deze zorg is gewaarborgd in de vorm van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus),
bestaande uit risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), plannen van aanpak, uitvoeringsactiviteiten,
jaarrapportages en directiebeoordelingen. Ook in 2015 is de jaarlijkse audit op het functioneren van de
decentrale zorgsystemen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de meeste faculteiten en expertisecentra niet
alleen hun verplichtingen nakomen, maar ook proactief werken aan goede arbeidsomstandigheden. Een
scoresysteem toont de vooruitgang in de loop van een aantal jaren.
Risicobeheersing is gericht op het voorkómen van incidenten en ongevallen. In 2015 hebben geen
arbeidsongevallen plaatsgevonden die hebben geleid tot overlijden, irreversibel letsel, ziekenhuisopname
of verzuim. Op 6 oktober 2015 zijn alle universitaire gebouwen in Leiden en Den Haag gedurende enkele
uren door de politie beveiligd, vanwege een anonieme dreiging op internet met een schietpartij gericht
tegen de Leidse universiteit. De 21-jarige dader die de dreigementen op een Amerikaans chatforum had
geplaatst, is een aantal uren later aangehouden door de politie. De jaarlijkse evaluatie van de centrale
crisisorganisatie heeft aangetoond dat de Universiteit Leiden goed is voorbereid op calamiteiten. Verder
is in 2015 het beleid voor reizen naar risicogebieden geherformuleerd.
Pensioenen

Voor de pensioenverzekering is de Universiteit Leiden aangesloten bij het ABP. In 2015 zijn in de pensioenwetgeving een aantal wijzigingen doorgevoerd. De pensioenregeling is aangesloten op de AOW-leeftijd. Dit betekent dat het pensioen ingaat op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Deze wordt
geleidelijk aan verhoogd tot in 2021 voor iedereen de AOW-leeftijd van 67 jaar geldt. Verder wordt geen

pensioen meer opgebouwd over het bedrag boven de € 100.000; het is daarmee inkomensafhankelijk
geworden. Tegelijkertijd is het opbouwpercentage aanzienlijk verlaagd. De opbouw van het pensioen
gebeurt via het middelloonstelsel. Indexering vindt alleen plaats als de dekkingsgraad van het ABP dit
toelaat. Per ultimo 2015 was die 97,2 procent en daarmee onvoldoende. Daarom is besloten om de premie
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 april 2016 te verhogen met 1 procent van 17,8 naar
18,8 procent. De werknemer betaalt 30 procent van de premie, de werkgever 70 procent.
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Internationalisering

Percentage niet-Nederlandse nationaliteit (gemeten in fte)
Categorie

2011

2012

2013

2014

2015

Wetenschappelijk personeel

27,0%

27,9%

28,7%

30,7%

32,1%

Promovendi

40,3%

39,8%

39,9%

39,2%

38,0%

3,9%

3,9%

4,1%

4,4%

4,5%

19,2%

19,6%

20,3%

20,9%

21,3%

Overig*
Totaal

* Overig betreft onderwijs- en onderzoeksondersteuning, ondersteunend personeel en student-assistenten

Van het totale personeelsbestand van de Universiteit Leiden heeft iets meer dan 20 procent een nietNederlandse nationaliteit. Bij het wetenschappelijk personeel is dat zelfs 32 procent. Deze internationals
hebben samen meer dan honderd nationaliteiten. Het aantal internationals groeit en dat vraagt om een
faciliterende rol van de Universiteit Leiden als werkgever. In 2015 is onder hen een enquête gehouden. Op
basis van de uitkomsten is een beleidsadvies uitgebracht dat in 2016 verdere uitwerking vindt.

5. 3 Bezwaar en beroep
Studenten en medewerkers die het niet eens zijn met een besluit van de Universiteit Leiden dat hen
rechtstreeks raakt en dat gericht is op rechtsgevolgen, kunnen bezwaar maken tegen dat besluit. Dat kan
bij de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (CBB). Studenten kunnen ook in beroep gaan bij
het College van beroep voor de examens (CBE) van de Universiteit Leiden. Deze rechtsbescherming is
verankerd in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. De universiteit hecht veel belang aan deze rechtsbescherming voor studenten en medewerkers. Om de bescherming optimaal te kunnen borgen, is de organisatie van de CBB en het CBE zo ingericht dat de adviezen van de CBB en de uitspraken van het CBE van hoogwaardig niveau zijn.
Het CBE doet uitspraken in door studenten ingestelde beroepen tegen besluiten van toelatingscommissies, examencommissies, examinatoren en faculteitsbesturen. Onderdeel van de beroepsprocedure is een
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De International Service Desk van de universiteit verzorgt digitale begeleiding van immigratieprocedures:
internationals worden aan de hand genomen bij de te volgen procedures voor henzelf en eventueel meeof nareizende gezinsleden. De service desk heeft in 2015 het duizendste dossier afgehandeld en daarmee
het nut van het systeem bewezen.
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hoorzitting. Een student kan tegen een uitspraak van het CBE in beroep gaan bij het College van Beroep
voor het Hoger Onderwijs.
Medewerkers en studenten kunnen bij de CBB bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit van
het College van Bestuur. De bevoegdheden van de CBB betreffen: medezeggenschap, personele zaken,
studentzaken, verkiezingen, ontslagzaken en bestuurlijke zaken. In het laatste geval kan ook bezwaar of
beroep worden aangetekend tegen andere universitaire bestuursorganen, zoals het faculteitsbestuur. Ook
hier is een hoorzitting onderdeel van de bezwaarprocedure. Uiteindelijk brengt de bezwarencommissie
een advies uit aan het College van Bestuur dat een beslissing op het bezwaar neemt. Als de medewerker
het niet eens is met deze beslissing op bezwaar, kan hij of zij in beroep gaan bij de Rechtbank en daarna
nog bij de Centrale Raad van Beroep. Een student kan in beroep gaan bij het College van Beroep voor
het Hoger Onderwijs.
Het aantal beroepszaken bij het CBE is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2015 ontving het CBE
303 beroepen en 11 verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening of met een spoedeisend
belang. Dit is het gevolg van het groeiend aantal buitenlandse studenten dat toegelaten wil worden tot
een masteropleiding van de Universiteit Leiden, het bindend studieadvies in het eerste studiejaar, de
beperking van het aantal hertentamenkansen, de steeds hoger wordende studiedruk en de strenge
controle op fraude, gepleegd door studenten. De verwachting is dat het aantal beroepszaken bij het CBE
ook de komende jaren verder toeneemt als gevolg van de invoering van het bindend studieadvies in het
tweede studiejaar en de invoering van decentrale selectie bij de opleidingen Geneeskunde, Biomedische
Wetenschappen en de internationale bacheloropleiding Psychology.
Het aantal bezwaarschriften bij de CBB is de afgelopen jaren gedaald. De CBB ontving in 2015 119
bezwaren. Deze daling is enerzijds het gevolg van het feit dat grote reorganisaties zijn uitgebleven en
anderzijds door een betere informatievoorziening naar studenten. De verwachting is dat het aantal
bezwaarschriften de komende periode ongeveer gelijk blijft.
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Klachtencommissie ongewenst gedrag

Sinds 2009 kent de Universiteit Leiden de Klachtenregeling ongewenst gedrag: een commissie spreekt
zich uit over klachten betreffende (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Daarnaast is in 2008 de Gedragscode omgangsvormen docenten en studenten in werking getreden. De Klachtencommissie ontving in 2015 vier klachten. De klachten waren niet-ontvankelijk. Gezien de bescheidenheid van de problematiek bij de Universiteit Leiden is het beleid vooralsnog preventief.

5.4

Campusinfrastructuur
Ict-dienstverlening

Om de ambities van de Universiteit Leiden waar te maken is een hoogwaardige ict-voorziening nodig.
Deze dient stabiel, toekomstvast en efficiënt te zijn en moet toponderzoek en -onderwijs mogelijk
maken. Privacy en informatiebeveiliging van ict waren ook in het verslagjaar belangrijke onderwerpen.
Het verder verbeteren van de infrastructuur, het opruimen van oude facultaire ict en het professionaliseren van het ICT Shared Service Centre (ISSC) liepen daarnaast door in 2015. Ook is er een nieuwe

besturing van de ict ingericht en is het instellingsplan vertaald naar een informatiestrategie en informatieplannen. De ict-instabiliteit waarmee de Universiteit in 2014 kampte is opgelost en in 2015 niet meer
opgetreden.

[ 93 ]

Wat betreft privacy en informatiebeveiliging kende de universiteit 2015 twee grote incidenten. Bij een
DDoS-aanval op 6 oktober 2015 werd de website van de universiteit overladen met aanvragen, waardoor
deze niet meer beschikbaar was. In samenwerking met SURF is dit binnen een dag hersteld. Daarnaast is
er uit naam van de universiteit spam verstuurd als gevolg van een hack van de survey-dienst. Hierdoor
dreigde deze voorziening afgesloten te worden voor Leidse onderzoekers. De bewustwording van medewerkers neemt gelukkig steeds meer toe, mede doordat voor subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten zogenoemde privacy- en security statements nodig zijn.
De ict-vernieuwing bestond in 2015 uit Converis, het systeem voor publicatiemanagement en promovendiregistratie. Dat is succesvol geïmplementeerd. Ook is (een deel van) de externe website – na een tijdrovend traject – in december life gegaan. Het tweede deel volgt in 2016. Voorts is een CRM-systeem voor
alumnibeheer geïntroduceerd en als laatste is er een aanpassing aan het Studentinformatiesysteem
gedaan om decentrale selectie bij Geneeskunde mogelijk te maken.

De Leidse universiteit beschikt over bijna 300.000 m2 vloeroppervlak aan gebouwen. Huisvesting dient
veilig te zijn en te voldoen aan gangbare gebruikerseisen. Ook streeft de universiteit naar een werkomgeving die uitdagend en inspirerend is. Het huisvestingsbeleid van de universiteit richt zich op vier samenhangende doelstellingen:
• Intensivering van de benutting van het bestaande huisvestingsareaal en zo nodig uitbreiding daarvan
in Leiden en uitbreiding in Den Haag;
• Verbetering van kwaliteit en efficiency van de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, onder meer door
verdere concentratie en het scheppen van mogelijkheden tot samenwerking en interactie bij instituten
en faculteiten, alsmede binnen de universiteit als geheel;
• Uitbreiding van de studentenhuisvesting in zowel Leiden als Den Haag, met nadrukkelijke aandacht
voor de huisvesting van buitenlandse studenten;
• Verdere uitbouw van aan het kenniscluster gerelateerde bedrijfsvestigingen, met name in het Leiden
Bio Science Park, met de focus op het faciliteren van starters en doorgroeiers.
In jaar 2015 heeft het Vastgoedbedrijf een breed scala aan projecten voorbereid en uitgevoerd. De eerste
fase van de nieuwe Science Campus is vrijwel volledig voltooid. De oplevering van het Gorlaeusgebouw
heeft inmiddels in februari 2016 plaatsgevonden. De officiële opening is in september 2016. Door de
sterke groei van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen bleek tijdelijke huisvesting nodig tot
aan de oplevering van de tweede fase. Hiertoe wordt een bestaand gebouwd aangepast. Voor de tweede
fase is het Programma van Eisen opgesteld en is een aanvang gemaakt met het ontwerp. De sloop van de
huidige gebouwen wordt voorbereid.
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Campusontwikkeling

In november van 2015 heeft het College van Bestuur de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het
Witte Singel-Doelencomplex (WSD) voor de faculteit Geesteswetenschappen en betrokken instituten
vastgesteld. Tegelijkertijd heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden
een Nota van Uitgangspunten goedgekeurd. In 2016 wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de
plannen voor de nieuwe Humanities Campus.
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Ondertussen is de renovatie van het P.J. Veth-gebouw voorbereid en is ook het ontwerp van de Asian
Library, een opbouw op de Universiteitsbibliotheek (UB), goedgekeurd. Beide plannen, die samenhangen
met de (her)ontwikkeling van het WSD-complex/de Humanities Campus, worden in 2016 uitgevoerd.
Voor de UB is ook een groot depot gerealiseerd in het Van Steenisgebouw.
In Den Haag is de verbouwing het Wijnhavencomplex voor de Universiteit Leiden flink gevorderd; deze
nieuwe huisvesting voor de faculteit Governance and Global Affairs en de opleiding International Studies
wordt in 2016 opgeleverd.
Het Leiden Bio Science Park is in 2015 verder gegroeid. De universiteit heeft diverse oude panden
verkocht waarin woningen voor studenten, promovendi en starters komen. Er is veel belangstelling voor
bedrijven om zich te vestigen in het park. De verwachting is dat dit in 2016 leidt tot de uitgifte van
diverse bedrijfskavels.
Het masterplan voor de ontwikkeling van het centrale entreegebied nabij de nieuwe Science Campus is
in het verslagjaar vastgesteld zodat vanaf 2016 gewerkt kan worden aan het nieuwe hart van het Leiden
Bio Science Park: een levendig plein met aangrenzende horeca, services, parkeerfaciliteiten en woningen.

5.5

Financiën
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Financieel resultaat 2015

Op hoofdlijnen kan het boekjaar 2015 (geconsolideerd) als volgt worden weergegeven:
• De baten stegen met M€ 30,6 naar M€ 587,5 (2014: M€ 556,9). De rijksbijdrage en collegegelden
namen toe met M€ 10,2 respectievelijk M€ 5,3. De opbrengst uit werken voor derden (tweede- en
derdegeldstroomonderzoek en contractonderwijs) stegen met M€ 7,2 tot M€ 171,3. De overige baten
namen toe met M€ 7,9.
• De lasten stegen met M€ 31,3 tot M€ 558,3 (2014: M€ 525,5). De personeelslasten namen toe met
M€ 13,6. De stijging vond nagenoeg geheel plaats door de stijging van de bezetting met 259,7 fte. De
materiële lasten namen toe met M€ 19,2.
• Het resultaat 2015 kwam, inclusief het saldo van de financiële baten en lasten en na de verwerking van
het aandeel derden (LUMC), uit op M€ 24,8 positief.
• Het totaal aan activa steeg naar M€ 540,3 (2014: M€ 505,4) door een stijging van de materiële vaste
activa (+M€ 22,1) en van de vlottende activa (+M€ 12,8).
• Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat toeneemt tot M€ 229,1 (2014:
M€ 204,2). De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen in totaal vermogen) stijgt naar 40,6 procent
(2014: 38 procent).

De baten zien er in 2015 goed uit. De Universiteit Leiden ontvangt vanuit het ministerie van OCW de
zogenoemde eerste geldstroom die bestaat uit de rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast
ontvangt de universiteit collegegelden, en baten van derden. Bij deze laatste categorie gaat het veelal om
Europese subsidies, subsidies afkomstig van NWO en de opbrengsten uit contractonderwijs. De omvang
van deze bijdragen in 2015 is weergegeven in de volgende tabel.
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De rijksbijdrage aan de Universiteit Leiden bevat een post van M€ 71,4 voor het LUMC. Het bedrag van
deze post, bekend als de ‘academische werkplaatsfunctie’ van het LUMC (onderwijs en onderzoek in de
klinische omgeving van het academisch ziekenhuis), wordt onverwijld aan het LUMC doorbetaald.
Baten 2015 (geconsolideerd)
(Bedragen in M€)

2011

2012

2013

2014

2015

Rijksbijdrage

283

286

292

309

319

Collegegelden

36

39

44

51

57

NWO (incl. Zon MW) en KNAW

67

67

70

50

52

EU/ERC

35

25

25

32

34

Andere derden (incl. contractonderwijs)

68

64

67

81

85

Overige baten

24

33

30

33

41

Totale baten

515

514

528

557

588

33%

30%

31%

29%

29%

Aandeel werk voor derden in totale baten

Andere derden (incl. contractonderwijs)

Rijksbijdrage
EU/ERC

NWO (incl. Zon MW) en KNAW

Collegegelden
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Overige baten
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Vergelijking begroting en realisatie 2015 (enkelvoudig)

In volgende tabel wordt het enkelvoudig resultaat over 2015 vergeleken met de begroting voor 2015 en de
realisatie over 2014. De begroting voor 2015 is eind 2014 vastgesteld door het College van Bestuur. In deze
cijfers zijn niet begrepen de baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de faculteit
Geneeskunde/LUMC (maar wel de subsidie aan het LUMC voor de academische werkplaatsfunctie en de
baten en lasten van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen verbonden partijen Libertatis
Ergo Holding BV (LEH BV) en de Stichting Praesidium Libertatis BV.
Begroting 2015 en realisatie 2015 en 2014 (enkelvoudig)
(Bedragen in M€)

2015

2014

Baten

3.1

Rijksbijdragen

319,1

312,2

308,9

3.2

Collegegelden

56,6

52,7

51,3

3.3

Baten werk in opdracht van derden

85,9

83,2

85,3

3.4

Overige baten

39,1

32,9

29,5

Totaal Baten

500,6

481,0

474,9

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

279,0

276,4

261,9

4.2

Afschrijvingen

27,7

25,8

26,8

4.3

Huisvestingslasten

41,4

38,8

32,7

4.4

Overige lasten

132,4

135,1

124,0

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten
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Begroting 2015

3

480,5

476,1

445,4

20,1

4,9

29,5

5

Financiële baten en lasten

1,8

0,6

-0,5

6

Deelnemingen

4,9

0,5

0,7

Nettoresultaat

26,8

6,0

29,7

Het nettoresultaat over het verslagjaar bedraagt M€ 26,8 positief, dat is M€ 20,8 meer dan het begrote
bedrag van M€ 6.
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Het verschil tussen begroting en realisatie kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
(Bedragen in M€)
2015

Begroot resultaat

6,0

Effect stelselwijziging OCW-subsidies

1,8

Toename resultaat LEH (m.n. de verkoop aandelen ProSensa)

4,3

Bijdrage NWO Horizon 2020

2,1

Fiscale mutaties (BTW op indirecte kosten en naheffing fiscus)

1,6

Mutatie waarde SWAP

1,0

Toename resultaat allocatie overig (m.n. de rijksbijdrage en collegegelden)

4,1

Resultaat op onvoorzien/risicoreservering en op vernieuwingsmiddelen

5,1

Toename resultaat eenheden en werkbudgetten
Totaal Resultaat 2015

0,8
26,8

Baten
De Universiteit Leiden heeft in 2015 in totaal M€ 500,6 aan baten gerealiseerd. Dit is M€ 19,5 hoger dan
begroot, als volgt te specificeren:
• De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 2015 M€ 319,1. Het verschil ten opzichte van
de begroting was M€ 6,9. Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door specifieke subsidies waaronder Zwaartekracht en Duurzame Geesteswetenschappen (ongeveer M€ 2,0), toegekende loon- en
prijscompensatie over 2015 (circa M€ 3,0) en de bijstelling van het macrokader door het ministerie
van OCW van M€ 2,1.
• De collegegelden kwamen M€ 3,9 hoger uit dan begroot als gevolg van een toename van het aantal
ingeschreven studenten.
• De stijging van de baten werk in opdracht van derden met M€ 2,7 kwam hoofdzakelijk voort uit
hogere baten gerealiseerd bij de EU.
• De stijging van de overige baten van M€ 6,2 werd vooral veroorzaakt door het realiseren van in 2014
geraamde opbrengsten van de verkoop van gebouwen.
Lasten
De lasten bedroegen in 2015 M€ 480,5. Dit is M€ 4,4 hoger dan begroot. De verschillen ten opzichte van
de begroting waren als volgt:
• De personeelslasten waren M€ 2,6 hoger dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt door hogere
inhuur van personeel dan begroot. De salarislasten van eigen personeel kwamen hoger uit vanwege
een extra cao-uitkering gebaseerd op het loonruimteakkoord.
• De afschrijvingslasten waren M€ 1,9 hoger dan begroot, wat voornamelijk was toe te schrijven aan de
niet begrote versnelde afschrijving van LUMY, dat eerder dan verwacht wordt afgestoten.
• De huisvestingslasten waren M€ 2,6 hoger dan begroot als gevolg van een extra dotatie in de voorziening ‘Asbestverwijdering’.
• De overige lasten waren M€ 2,7 lager dan begroot, vooral door het niet geheel uitputten van de post
‘Risicoreservering/onvoorzien’.
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Ontwikkeling resultaat t.o.v. begroting 2015
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Financiële baten en lasten
In de begroting 2015 is voor de financiële baten en lasten M€ 0,6 resultaat opgenomen. Gerealiseerd
werd een bedrag van M€ 1,8 positief. De marktwaarde van de in 2007 gesloten renteswap nam met
M€ 1,0 af als gevolg van de gewijzigde rente. De te activeren bouwrente nam toe met M€ 0,1 tot M€ 2,3
in 2015 (ten opzichte van M€ 2,2 in 2014).
Deelnemingen
Het resultaat op deelnemingen was M€ 4,4 hoger dan begroot. LEH BV boekte een winst van M€ 4,9
waar in de begroting werd uitgegaan van een resultaat van M€ 0,5. Het hogere resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door de opbrengst uit verkoop van aandelen Prosensa voor M€ 4,3.
Generieke overhead

Een van de prestatieafspraken met het ministerie OCW over de periode 2012-2015 betrof de generieke
overhead. Die wordt bepaald door de drie componenten personeel, inhuur en automatiseringskosten. In
2015 is het percentage uitgekomen op 11,21 procent, bij een norm van 11,25 procent.
In 2015 kwamen de personeelslasten in de generieke overhead uit op M€ 45,1, een stijging van 14 procent
ten opzichte van 2010. De kosten voor inhuur (M€ 6,5) stegen ten opzichte van 2010 met 55 procent, en
de automatiseringskosten met 27 procent (M€ 4,5 in 2015). In het kader van prestatieafspraken met het
ministerie van OCW heeft de universiteit afgesproken de overheadkosten als percentage van de inkomsten ook de komende jaren op maximaal 11,25 procent van de baten te houden. De 11,21 procent in 2015
betrof een bedrag van M€ 56,1. Gezien de streefwaarde zal het College van Bestuur de overhead de
komende jaren scherp in de gaten blijven houden.
Inzet middelen
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De Universiteit Leiden is zich bewust van de maatschappelijke druk om zo transparant mogelijk te zijn
als het gaat om de bestedingen van publieke middelen. In dit kader wordt sinds 2013 in het jaarverslag
inzicht gegeven in zowel het onderscheid tussen de directe en de indirecte lasten als in de lasten die
betrekking hebben op onderwijs en onderzoek. Dit wordt in de tabel op de volgende pagina weergegeven.
Het percentage onderwijs, bepaald op basis van de directe salaris- & sociale lasten, kwam in 2015 uit op
44 procent (onderzoek: 56 procent). Dit percentage is gelijk aan 2013 en 2014.
Aan de hand van het aantal fte wp onderwijs kan de zogenoemde student-staf ratio worden berekend:
het aantal studenten exclusief LUMC (circa 23.000) gedeeld door het aantal eerste geldstroom-wp onderwijs (678,0). Deze ratio komt uit op 34, gelijk aan die in 2014. Voor 2016 wordt een aanzienlijke daling
naar 30 verwacht als gevolg van de voorinvesteringen die worden gedaan in het kader van het Studievoorschotstelsel.
De verdeling tussen ‘direct’ en ‘indirect’ is als volgt tot stand gekomen:
• Het wetenschappelijk personeel (wp) is aangemerkt als direct en wordt verdeeld over onderwijs en
onderzoek op basis van ingeschatte tijdsbesteding per personeelscategorie. Een deel van het ondersteunend en beheerspersoneel (obp) van de faculteiten wordt als direct beschouwd en op basis van
functies toegedeeld naar onderwijs en/of onderzoek. Het overige obp wordt als indirect beschouwd.

Verdeling lasten 2015
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(Bedragen in M€)

Salaris- & sociale lasten*

Directe lasten

Subtotaal

Onderwijs

Onderzoek

Direct

Indirecte
lasten

Totaal

75,2

97,5

172,8

75,4

248,2

Inhuur personeel

4,6

10,5

15,1

9,1

24,3

Overige personele lasten

0,0

0,0

0,0

6,6

6,6

79,9

108,0

187,9

91,1

279,0

Afschrijvingen**

0,0

3,3

3,3

24,4

27,7

Huisvestingslasten

0,1

0,2

0,3

41,1

41,4

Overige – Reis- & verblijfskosten

2,0

7,9

9,9

0,7

10,6

Overige – Overige lasten

0,8

11,4

12,2

34,9

47,1

Overige – Inkomensoverdrachten

28,1

41,3

69,4

5,3

74,7

Subtotaal materiële lasten

31,0

64,2

95,2

106,4

201,6

110,8

172,2

283,1

197,6

480,6

58,4

87,9

146,2

Subtotaal Personele lasten

Totaal Lasten
*

Waarvan salaris & sociale lasten wp

• Het ingehuurde personeel wordt, als het gaat om de faculteiten, als direct beschouwd en als zodanig
verdeeld over onderwijs en onderzoek. De verdeelsleutel is de procentuele verdeling van de salaris- en
sociale lasten van het wp (eerste geldstroom) dan wel op de werkelijke lasten (tweede en derde geldstroom). De kosten van inhuur personeel van de ondersteunende diensten zijn als indirect aangemerkt.
• De overige personele lasten zijn, zowel bij de faculteiten en de instituten als bij de ondersteunende
diensten en werkbudgeten, als indirect aangemerkt.
• De materiële lasten van de eerste geldstroom zijn aangemerkt als indirect, behalve de reiskosten van
faculteiten en instituten. Die worden beschouwd als direct en verdeeld over onderwijs en onderzoek
op basis van de procentuele verdeling van de salaris- en sociale lasten van het wp (eerste geldstroom).
De materiële lasten van de tweede en derde geldstromen zijn aangemerkt als direct.
• Inkomensoverdrachten is de andere uitzondering bij de materiële lasten. De inkomensoverdrachten in
de eerste geldstroom bij Geesteswetenschappen zijn als direct aangemerkt (onderwijs) evenals die bij
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Wat betreft deze laatste faculteit heeft de overdracht betrekking
op de onderzoeksschool NOVA en is derhalve aangemerkt als onderzoek. In de inkomensoverdrachten zijn ook de doorbetalingen van de rijksbijdrage aan het LUMC en het Afrika Studie
Centrum Leiden (ASCL) opgenomen. De inkomensoverdrachten aan het LUMC zijn verdeeld op
basis van een door LUMC geschatte verdeling van het aantal fte over onderzoek en onderwijs. De
inkomensoverdracht aan het ASCL is toegerekend aan onderzoek.
• Indirecte kosten bestaan uit de kosten voor ondersteuning van onderwijs en onderzoek (bijvoorbeeld
de kosten van Universitaire Bibliotheken Leiden) en uit de kosten die volgens de Berenschotdefinitie
als zuivere overhead worden beschouwd. Een in 2011 door Berenschot uitgevoerde benchmark liet
zien dat de kosten van de generieke overhead in Leiden in 2010 onder het gemiddelde van de Nederlandse universiteiten lagen. Dit lage niveau is het gevolg van de uitgevoerde operaties Verlaging Kosten
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Verdeling lasten 2015

Infrastructuur (VKI) in de jaren 2008-2010, die ertoe heeft geleid dat de kosten van de ondersteunende
activiteiten aanzienlijk zijn gereduceerd.
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5.6

Continuïteitsparagraaf
Het financieel beleid van de Universiteit Leiden is gericht op het realiseren van het strategisch beleid van
de universiteit bij een blijvend evenwicht tussen baten en lasten. Het eigen vermogen moet op peil
worden gehouden om optredende risico’s te kunnen opvangen en om ambities en investeringen in huisvesting te financieren.
Dat evenwicht wordt bereikt door als vertrekpunt uit te gaan van een allocatieresultaat van minimaal
nul: het College van Bestuur stelt niet méér aan universitaire bijdrage ter beschikking aan de eenheden
dan er beschikbaar is uit de rijksbijdrage en de collegegelden. Als gevolg van de gestegen prestaties en de
toewijzing van middelen voor onderwijsintensivering als onderdeel van de nieuw gemaakte bestuursafspraken voor de jaren 2016-2019, nemen de universitaire bijdragen aan de faculteiten de komende jaren
in omvang toe. Tegelijkertijd acht het College het van groot belang om de vernieuwingsmiddelen te
handhaven en deze zoveel mogelijk in te zetten voor het realiseren van de ambities uit het instellingsplan
Excelleren in vrijheid 2015-2020. Het door het College van Bestuur gebruikte model voor het vaststellen
van de allocatie aan de faculteiten wordt door middel van de zogenoemde budgetfactor afgeregeld op de
beschikbare middelen.
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In de begroting 2016-2019 is voor de jaren 2016 en 2017 een uitzondering gemaakt op het minimaal in
evenwicht zijn van de middelen en allocaties in verband met de afgesproken investeringen die in de
komende jaren worden gedaan in de onderwijskwaliteit. Voor de jaren na 2017 geldt weer het uitgangspunt dat er minimaal evenwicht moet zijn tussen middelen en allocaties.
De genoemde investeringen lopen vooruit op het beschikbaar komen van extra middelen die voortkomen uit de versobering van de studiefinanciering (wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs).
Deze investeringen zijn begroot op k€ 1.000 in 2015, k€ 2.800 in 2016 en k€ 6.200 in 2017. Op voorstel
van de Universiteitsraad is een bedrag van M€ 0,5 ter beschikking gesteld om de openingstijden van de
bibliotheken te verruimen. Een bedrag van M€ 3,7 is aan de faculteiten ter beschikking gesteld voor het
intensiveren van onderwijs. De nog resterende middelen worden in goed overleg met de Universiteitsraad ingezet voor kwaliteitsverhogende maatregelen, zoals variatie in vormen van toetsing en vergroting
van het aantal werkgroepen.
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. Als de reserve van een faculteit door een tekort daalt onder de beoogde omvang van
5 procent van de jaarlijkse baten, wordt de faculteit geacht deze in de komende jaren weer op peil te
brengen. Alle faculteiten voldeden eind 2015 aan de eis van 5 procent. In de begroting 2016-2019 is voorzien dat de bij de faculteiten in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves worden benut.

De ondersteunende diensten worden geacht een sluitende exploitatie te realiseren. Met de twee VKIoperaties zijn omvangrijke lastenreducties gerealiseerd bij de niet-primaire activiteiten van de universiteit. In het vervolgproject Beheersing Kosten Infrastructuur (BKI) zijn afspraken gemaakt om ervoor te
zorgen dat de bereikte doelmatigheidswinst zoveel mogelijk behouden blijft.
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Op grond van die afspraken moeten eventuele extra toewijzingen in verband met nieuwe ontwikkelingen
gecompenseerd worden door besparingen elders bij de ondersteunende taken. Alleen bij het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) en het werkbudget Automatisering is een beperkte groei
van het budget mogelijk in relatie tot de ontwikkeling van de studentenaantallen. De omvang van het
werkbudget Huisvesting is afhankelijk van het investeringsplan dat wordt afgestemd op de ontwikkeling
van de liquiditeit en de ruimte die de staat van baten en lasten biedt.
Het resultaat van de vastgoedontwikkeling dient in ieder geval positief te zijn, zowel in de exploitatie als
in de kasstromen, en wordt gebruikt om het eigen vermogen en de liquiditeit te versterken. Daarbij
wordt zorgvuldig omgegaan met investeringen voorafgaand aan gronduitgifte. Zolang niet zeker is welke
belangstelling er is voor uit te geven grond, wordt de investering in het bouwrijp maken van de grond
getemporiseerd.
Begroting 2016-2019

In de begroting 2016-2019 is uitgegaan van een stijging van de rijksbijdrage in de komende jaren als
gevolg van een beperkte stijging van het marktaandeel in de bekostiging die weer het gevolg is van de
toename van het aantal ingeschreven (bekostigde) studenten. De enkele jaren geleden ingezette strategie
om het marktaandeel te vergroten en studiesucces te bevorderen, heeft geleid tot een aanzienlijke
toename van de baten en lasten. Het aantal ingeschreven studenten in het studiejaar 2015-2016 is
opnieuw gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, niet alleen bij de bekostigde bachelor- en masteropleidingen, maar ook bij de niet door het ministerie van OCW bekostigde opleidingen. Een minder
gunstige ontwikkeling is de afname van de septemberinstroom van nieuwe studenten in de masteropleidingen met circa 150 studenten.
In de tabel op pagina 102 is de gerealiseerde en verwachte ontwikkeling van het aantal ingeschreven
studenten zichtbaar gemaakt. Verwacht wordt dat dit aantal, mede onder invloed van de gemaakte
bestuursafspraken met de faculteiten en de verwachte start van een aantal nieuwe opleidingen, de
komende jaren wat verder zal toenemen. Uiteraard is dit een verwachting met de nodige onzekerheden.
4

Bij het presenteren van de cijfers wordt de indeling conform de begroting 2016-2019 gehanteerd vanwege de eis dat de cijfers in
de continuïteitsparagraaf dienen aan te sluiten bij de begroting die is vastgesteld/goedgekeurd.
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De begroting (enkelvoudig) van de Universiteit Leiden, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 20162019, is overeenkomstig de hiervoor beschreven uitgangspunten opgesteld (zie tabel op pagina 102). Het
College van Bestuur heeft deze begroting, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, in december 2015
vastgesteld. De Universiteitsraad heeft instemming verleend op de hoofdlijnen van de begroting. De
begroting is gebaseerd op de door de eenheden ingediende begrotingen 2016-20194.
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Staat van baten en lasten
(Bedragen in M€)
Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Baten
Rijksbijdragen OCW

319,1

320,7

326,6

336,5

Collegegelden

56,6

59,6

60,1

60,6

Baten werk i.o.v. derden

85,9

82,1

82,3

81,8

Overige baten

39,0

28,0

27,7

29,8

Totaal Baten

501,0

481,1

496,7

508,7

Lasten
Personeelslasten

279,0

298,6

304,3

304,3

Afschrijvingen

27,7

26,6

31,0

31,0

Huisvestingslasten

41,4

40,2

36,9

36,1

Overige lasten

132,4

129,4

130,8

133,9

Totaal Lasten

480,0

494,9

502,9

505,2

Financiële baten en lasten

1,8

0,3

-1,5

-0,9

Resultaat deelnemingen

4,9

0,5

0,5

0,5

26,8

-3,6

-7,3

3,0

Nettoresultaat
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Aantal ingeschreven studenten
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

FCDH – LUCTH

295

425

526

586

681

701

706

FCDH exclusief LUCTH

892

1.145

1.251

1.280

1.430

1.501

1.536

FdA

443

474

464

468

432

446

455

FGW – International Studies

372

794

1.144

1.378

1.391

1.387

1.370

FGW

4.332

4.687

4.872

5.047

5.225

5.484

5.665

FR

4.801

5.016

5.014

5.176

4.662

4.481

4.416

FSW

4.482

4.962

5.085

5.146

5.158

5.214

5.234

FWN

2.310

2.669

3.020

3.491

3.552

3.897

4.102

309

326

340

314

325

325

325

18.236

20.498

21.716

22.886

22.856

23.436

23.809

ICLON
Totaal exclusief Geneeskunde
Faculteit Geneeskunde
Totaal ingeschreven studenten

2018/2019

2.468

2.532

2.554

2.557

2.550

2.550

2.550

20.704

23.030

24.270

25.443

25.406

25.986

26.359

Cijfers ontleend aan de meerjarenbegroting 2016-2019.

In de rijksbijdrage zijn tevens opgenomen de door het ministerie OCW toegekende middelen op grond
van de prestatieafspraken en het selectieve budget voor profilering en zwaartepuntvorming; er is vanuit
gegaan dat deze middelen vanaf 2017 worden gecontinueerd (in de verwachting dat de afgesproken prestaties zijn gehaald). De collegegelden nemen toe als gevolg van de toename van het aantal studenten en
de jaarlijkse verhoging van het collegegeld.

De omvang van de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ neemt de komende jaren naar verwachting
iets af. Onderdeel van deze post is de tweede geldstroom (NWO). De tweede geldstroom is een belangrijk
onderdeel van de onderzoeksfinanciering. Deze geldstroom is de afgelopen jaren steeds belangrijker
geworden door de toename van beschikbare middelen, onder meer door de overheveling in 2009 van
honderd miljoen van de eerste naar de tweede geldstroom. De Universiteit Leiden voert daarom een
actief beleid en verleent ondersteuning bij het verwerven van tweedegeldstroombaten. De verwerving
van NWO-baten is een belangrijk aandachtspunt bij de bestuursafspraken. Daarnaast is in het interne
universitaire verdeelmodel AEG (Allocatiemodel Eerste Geldstroom) een prikkel ingebouwd namelijk
het matchen van tweedegeldstroombaten en EU-subsidies.
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De personeelslasten nemen toe de komende jaren. De toename van het aantal studenten brengt méér
onderwijsinspanningen met zich mee, dit naast de intensivering van het onderwijs (zoals meer contacturen) en verhoging van het studiesucces. Het College van Bestuur heeft middelen ter beschikking gesteld
zodat de faculteiten in staat zijn daar vorm aan te geven door het aanstellen van nieuwe medewerkers.

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Hoogleraar

232,2

256,8

261,3

265,3

Uhd

148,1

156,0

161,2

164,0

Ud

443,4

512,5

529,0

538,5

Docent

229,9

221,1

206,0

199,9

Onderzoeker

319,2

359,7

351,3

347,8

Promovendus

740,3

785,3

769,8

760,2

Subtotaal wp

2.113,2

2.291,3

2.278,6

2.275,7

Obp O&O
Obp
Student assistent

412,9

386,2

385,6

381,0

1.117,2

1.240,5

1.232,5

1.226,6

41,6

36,4

33,1

31,2

Subtotaal obp

1.631,6

1.663,1

1.651,2

1.638,7

Totaal

3.744,9

3.954,5

3.929.8

3.914,4

31,4%

31,4%

31,4%

31,3%

Obp overig/Totaal fte

Zoals zichtbaar in de tabel, stijgt het aantal fte in de komende jaren. Deze groei manifesteert zich bij het
wetenschappelijk personeel. Bij het obp wordt de komende jaren een daling voorzien, met name bij de
ondersteunende diensten, met als bijkomend effect dat de verhouding obp regulier/totaal fte verder zal
afnemen.
Begin 2015 is het loopbaanbeleid wp voor de komende jaren vastgesteld. Beoogd wordt het realiseren van
een uitbreiding van het aantal wetenschappelijk medewerkers in samenhang met een reductie van het
5

De rubricering in deze tabel volgt de gebruikelijke indeling die de Universiteit Leiden hanteert en wijkt daarom af van de indeling
die is opgenomen in de brief van de minister van OCW over de continuïteitsparagraaf.
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Gemiddeld aantal fte5
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aantal en aandeel docenten. Uitbreiding van het wp is vooral voorzien bij de ud’s en de uhd’s. Verder is
het beleid gericht op het verminderen van het aantal tijdelijke dienstverbanden bij de hoogleraren,
universitaire hoofddocenten, universitair docenten en docenten.
In de begroting 2016-2019 is geen rekening gehouden met de doorwerking van de afgesproken salarisverhoging per 1 september 2015 met 1,25 procent. Ook is in de begroting geen rekening gehouden met de
verlaging van de pensioenpremies per 1 januari en het ongedaan maken van een deel van deze verlaging
per 1 april 2016. Verwacht wordt dat het ministerie OCW de universiteit in de loop van 2016 compensatie
geeft voor de stijging van de personeelslasten, inclusief de doorwerking hiervan in volgende jaren.
Afschrijvingen/huisvestingslasten/overige lasten

In 2017 stijgen de afschrijvingslasten vooral als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw fase 1
van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De eerste fase van de nieuwbouw van de Science
Campus komt in 2016 beschikbaar, vervolgens starten de voorbereidingen voor de uitvoering van de
tweede fase.
Ontwikkeling financiële positie
(Bedragen in M€)
Balans

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Materiële vaste activa

318,1

355,5

363,1

384,4

Financiële vaste activa

42,0

43,3

44,0

44,7

0,8

0,7

0,7

0,7

34,1

34,5

33,2

31,9

Activa

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

125,1

63,5

35,3

11,4

Totaal Activa

520,2

497,5

476,2

473,0
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Passiva
Eigen vermogen

211,0

209,4

202,1

205,0

Voorzieningen

30,2

24,2

18,0

15,9

Vooruitontvangen erfpacht

27,9

30,2

30,3

32,8

BNG (lening + rekening-courant)

30,0

30,0

30,0

30,0

6,1

7,1

7,1

7,1

64,0

67,3

67,4

69,9

Swap
Totaal Langlopende schulden
Kortlopende schulden (excl. BNG)

215,0

196,6

188,8

182,1

Totaal Passiva

513,8

497,5

476,2

473,0

41%

42%

42%

43%

Solvabiliteit

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

De belangrijkste ontwikkelingen in de balans (stijging materiële vaste activa, daling liquide middelen)
zijn het gevolg van investeringen in huisvesting. Voor de periode 2016 tot en met 2019 is een bedrag aan
vastgoedinvesteringen voorzien van ongeveer M€ 152, waarvan circa M€ 75 in de nieuwbouw voor de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (Science Campus).
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Verwacht wordt dat de investeringen in de komende drie jaar volledig kunnen worden gefinancierd uit
afschrijvingen en het per ultimo 2015 aanwezige liquiditeitssaldo van circa M€ 125.
Het bij de BNG beschikbare bedrag van M€ 100 vormt, in relatie met de overige kasstromen, het kader
voor de investeringen in vastgoed. Voor de langere termijn staan omvangrijke investeringen op stapel in
de huisvesting van verschillende onderdelen van de universiteit. Met de eerste fase van de Science
Campus is in 2013 gestart. Daarnaast bestaat het voornemen om op niet al te lange termijn te komen tot
kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen.

Het eigen vermogen neemt in de komende jaren iets af als gevolg van de begrote negatieve resultaten.
Deze resultaten hangen samen met de inzet van een aantal in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves en de investeringen die worden gedaan in het verhogen van de onderwijskwaliteit vooruitlopend op de opbrengsten die worden verwacht als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel Studievoorschot.
De omvang van de voorzieningen neemt de komende jaren af, met name vanwege de onttrekking aan de
voorzieningen voor huisvesting (sloop en asbestverwijdering).
Belangrijkste risico’s en onzekerheden (met invloed op financieel resultaat en financiële positie)

In de financiële planning- en controlcyclus is voldoende ruimte ingebouwd om de negatieve gevolgen
van financiële tegenvallers te kunnen opvangen. In de begroting 2016-2019 is ervoor gekozen aan de
lastenkant een reservering op te nemen voor risico’s in de externe bekostiging. Daarbij is verondersteld
dat in 2017 de mogelijke tegenvaller een omvang heeft van 1 procent van de rijksbijdrage OCW. Omdat in
de jaren na 2017 naar verwachting het risico toeneemt, is in 2018 en 2019 uitgegaan van 2 procent. Voor
het jaar 2017 gaat het hierbij om een reservering van M€ 2,8, in 2018 en 2019 om M€ 6,3.
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Om het effect van al deze investeringen op de liquiditeitspositie en exploitatie in beeld te brengen, is een
financieel model ontwikkeld om de baten en lasten, uitgaven en ontvangsten, door te rekenen. Uit de
doorrekeningen is tot dusver gebleken dat de voorgenomen investeringen in de komende jaren gefinancierd kunnen worden uit de eigen en de bij de BNG beschikbare middelen. Uiteraard is het van belang
om de vinger aan de pols te houden en met enige regelmaat te bekijken of de investeringsplannen financierbaar zijn, en in welke tempo en onder welke condities ze kunnen worden uitgevoerd. Als onderdeel
van de planning- en controlcyclus wordt het model twee keer per jaar doorgerekend om te beoordelen of
de voorgenomen investeringen op de korte en lange termijn inpasbaar zijn in de exploitatie en de M€
100-kredietfaciliteit.
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Daarnaast is er in de begroting jaarlijks een post ‘Onvoorzien’ beschikbaar voor het opvangen van niet
voorziene financiële effecten tijdens de uitvoering van de begroting.
Een ander belangrijk uitgangspunt is een sluitende begroting, waarbij het onderdeel ‘Resultaat uit vastgoedontwikkeling’ – gelet op de moeilijke voorspelbaarheid – buiten beschouwing blijft. Bij de toedeling
van middelen aan de faculteiten is in het huidige allocatiemodel AEG een budgetfactor ingebouwd om
de allocaties in evenwicht te brengen met de voor allocatie beschikbare middelen. Verder vindt het
compenseren van de universitaire budgetten voor loon- en prijsontwikkelingen alleen plaats als het
ministerie van OCW hiervoor een extra rijksbijdrage toekent.
Als het ministerie niet compenseert, moeten de universitaire eenheden de hogere kosten in de eigen
budgetruimte opvangen. Verder wordt zowel bij het opstellen van de jaarlijkse meerjarenbegroting als in
de kwartaalrapportages nadrukkelijk aandacht besteed aan de beschrijving van risico’s en onzekerheden.
Interne risicobeheersings- en controlesysteem
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Niet alleen de beheersing van de risico’s die gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie en/of het
financieel resultaat krijgt veel aandacht, ook is er een continue focus op een goede beheersing van de
financieel-administratieve processen. Naast de financiële planning- en controlcyclus omvat het interne
risicobeheersings- en controlesysteem de regels en voorschriften zoals vastgelegd in het Handboek
Financiën, die worden gehandhaafd door het Financial Shared Service Centre (FSSC) van de universiteit.
De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst jaarlijks de werking van de risicobeheersings- en
controlesystemen. Op basis van het jaarlijks vastgestelde auditplan voert AIC audits uit op de opzet en
werking van de verschillende administratieve processen. De uitkomsten van deze audits worden
besproken met het College van Bestuur, waarna zo nodig verbeteringen worden aangebracht. 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.
In de afgelopen jaren zijn verbeteringen aangebracht in een aantal belangrijke onderdelen van de risicobeheersings- en controlesystemen, te weten het afsluitproces, (onderzoeks)projecten, declaraties, belastingen en (financiële) rechtmatigheid. Belangrijke wet- en regelgeving waaraan in dit kader voldaan
moet worden, zijn de Europese aanbestedingsregels, de Regeling beleggen en belenen en de scheiding
publiek/privaat.
In 2012 is gestart met de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor de periodieke afsluiting
van de financiële administratie (Runbook). Dit systeem is uitgerold in de hele organisatie. Het aan de
financiële administratie (SAP) gekoppelde systeem voorziet in een stapsgewijs afsluitproces met vastlegging en documentatie van alle bijbehorende interne controlewerkzaamheden. In combinatie met de
hierop volgende controle door AIC, wordt zo een volledige audit-trail in het systeem vastgelegd. Het
systeem heeft geleid tot een verdere uniformering van het afsluitproces. In 2014 is een pilot gestart

waarbij voor de belangrijkste risico’s in het proces van bestellen tot betalen continuous control monitoring
wordt ingericht.
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De beschikbare (publieke) liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank en bij de ABN AMRO.
Vanwege de lage rentepercentages zijn voor zover mogelijk spaarrekeningen geopend bij deze banken. De
resterende middelen worden aangehouden op de rekening-courant bij de Rabobank of ze worden
uitgezet in (kortlopende) deposito’s bij deze bank. Daarmee wordt voldaan aan de Regeling beleggen en
belenen, aangezien deze voorschrijft dat bij looptijden tot drie maanden de desbetreffende instelling
moet beschikken over een rating van minimaal A+. Daarnaast kan de Universiteit Leiden beschikken
over M€ 70 bij de BNG (met een AAA-rating) via de rekening courantkredietfaciliteit.
De Leidse universiteit loopt vanwege de korte looptijden weinig renterisico op de uitgezette middelen.
Daarentegen loopt de universiteit een groter renterisico op de met BNG afgesloten renteswap. Door
middel van deze in 2007 afgesloten renteswap ruilt de universiteit de (korte) rente die betaald moet
worden bij gebruik van de rekening courantkredietfaciliteit voor een rente van 4,7 procent. Omdat de
universiteit nu beschikt over voldoende liquide middelen wordt geen gebruik gemaakt van de rekening
courantkredietfaciliteit, is de swap niet effectief en dient deze te worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Aangezien het verschil tussen de rente die de universiteit betaalt aan de BNG en de eenmaandseuriborrente die de universiteit ontvangt, groter is geworden, is de marktwaarde van de swap in 2015
afgenomen. Bij een stijging van de korte rente zal de waarde van de swap weer toenemen. Overigens is in
het afgesloten contract geen sprake van een zogenoemde margin call; de universiteit hoeft derhalve geen
bedrag te storten bij de BNG vanwege de negatieve marktwaarde.
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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 een eventuele afkoop van de renteswap alleen gebaseerd dient te worden op een bedrijfseconomische afweging.
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5.7

Private activiteiten
Hierna wordt de voorgeschreven toelichting vanuit de Notities helderheid gegeven.
Uitbesteding onderwijsprogramma’s

De universiteit besteedt geen onderwijsprogramma’s van in het CROHO geregistreerde opleidingen uit
aan private organisaties.
Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Bij de jaarrekening 2008 is in verband met de invoering van de RJ660 een scheiding aangebracht tussen
het publieke en het private vermogen. Vanwege de in de RJ660 vastgelegde definitie is vooralsnog alleen
het vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis aangemerkt als privaat vermogen, aangezien deze
middelen ondubbelzinnig afkomstig zijn uit private middelen.
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Het beheer van de private middelen van de Stichting Praesidium Libertatis is ondergebracht bij een
vermogensbeheerder. Belegd wordt met een neutraal risicoprofiel: een mix van aandelen (circa 30
procent) en obligaties (circa 70 procent). De obligaties van Praesidium Libertatis I worden belegd
volgens UN Global Compact Criteria, een veel gehanteerde standaard voor fatsoenlijk gedrag. In het
kader van het beleid om maatschappelijk verantwoord te handelen, is de aandelenportefeuille in overleg
met de vermogensbeheerder eind 2014 aangescherpt. Dit om te komen tot een nog duurzamer beleggingsbeleid. Het belegd vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis bedroeg ultimo 2014 M€ 18,9
(2013: M€ 17,6).
In het kader van de valorisatietaak van de universiteit worden middelen besteed aan activiteiten die te
kenmerken zijn als publiek-private activiteiten. Een belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats bij
verbonden partijen, in het bijzonder via Libertatis Ergo Holding BV en haar deelnemingen. Op deze
manier worden activiteiten die zich richten op de commerciële markt verbijzonderd, met als doel de
transparantie van de geldstromen te bevorderen. Een andere verbonden partij, de Stichting Biopartner,
heeft op het Leiden Bio Science Park de afgelopen jaren twee gebouwen gerealiseerd waarin wetenschappers met de spin-off van hun onderzoek een start kunnen maken met een bedrijf. In het kader van de
valorisatietaak van de universiteiten, waarvoor de rijksoverheid de laatste jaren een steeds grotere
inspanning van de kennisinstellingen vraagt, heeft de universiteit leningen verstrekt ter financiering van
deze nieuwbouw.
Met onder meer de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en de andere LDE-universiteiten (de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) is besloten
om te komen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) onder de benaming InnovationQuarter (IQ), waarin de Universiteit Leiden participeert voor M€ 0,5. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft als doel te investeren in bedrijven die op basis van de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek commerciële activiteiten gaan ontwikkelen.

Niet gesubsidieerde of bekostigde activiteiten
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De Universiteit Leiden 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 de interne instructie Richtlijn publiek/
privaat, die de eenheden hanteren bij het vormgeven van publiek-private activiteiten.
Bekostiging van maatwerktrajecten
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Er worden geen maatwerktrajecten aangeboden.
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Deel II
Jaarrekening
[ 111 ]

Geconsolideerde jaarrekening
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Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)
(Bedragen in M€)

31-12-2015

1

Activa

1.1

Materiële vaste activa

318,2

1.2

Financiële vaste activa

24,3

31-12-2014

Vaste activa

Totaal Vaste activa

296,1
24,3
342,5

320,4

Vlottende activa
1.3

Voorraden

1.4

Vorderingen

1.5

Effecten

1.6

Liquide middelen

0,8

0,7

35,2

37,9

19,5

18,9

142,3

127,5

Totaal Vlottende activa

197,8

185,0

Totaal Activa

540,3

505,4

2

Passiva

2.1

Groepsvermogen

2.1.1

Eigen vermogen

2.1.2

Minderheidsbelang derden

228,8

203,9

0,3

Totaal Groepsvermogen

0,3
229,1

204,2

Voorzieningen

30,2

2.3

Langlopende schulden

64,0

30,6
65,3

2.4

Kortlopende schulden

217,1

205,3

Totaal Vreemd vermogen

311,2

301,2

Totaal Passiva

540,3

505,4.
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Vreemd vermogen
2.2
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Geconsolideerde staat van baten en lasten
(Bedragen in M€)

2015

Baten

3.1

Rijksbijdragen

319,1

3.2

Collegegelden

56,6

51,3

3.3

Baten werk in opdracht van derden

171,3

164,1

3.4

Overige baten

308,9

40,6

Totaal Baten

32,7
587,5

556,9

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

366,8

353,2

4.2

Afschrijvingen

31,2

30,4

4.3

Huisvestingslasten

45,2

36,5

4.4

Overige lasten

115,1

105,4

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

5

558,3

525,5

29,2

31,4

Financiële baten en lasten

6,3

0,8

Deelnemingen

0,1

-0,2

35,7

32,0

-10,9

-1,1

24,8

30,9

Resultaat

Aandeel derden in resultaat (LUMC)

Nettoresultaat
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2014

3
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(Bedragen in M€)

2015

2014

24,8

30,9

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

27,7

Mutaties Voorzieningen (excl. LUMC)

-0,5

Subtotaal

26,8
-4,4
27,2

22,4

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
Vorderingen

-0,1

0,1

2,8

3,4

Effecten

-0,6

-1,3

Kortlopende schulden

11,8

-1,8

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

13,8

0,4

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten

65,8

53,7

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-55,0

-79,1

Desinvesteringen materiële vaste activa

5,4

2,5

(Des)investeringen in deelnemingen

0,9

-0,1

Mutaties Leningen

-0,9

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7,1
-49,7

-83,8

Toename langlopende schulden

0,3

3,8

Aflossing langlopende schulden

-1,6

-0,3

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1,3

3,5

Mutatie liquide middelen

14,8

-26,6

127,5

154,1

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand Liquide middelen

14,8

-26,6

142,3

127,5
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemeen

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
2015.
Toegepaste standaarden
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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de in de regeling aangegeven afwijkende bepalingen. In het bijzonder wordt
verwezen naar de richtlijnen 400, 640 en 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
RJ 660 is specifiek bedoeld voor onderwijsinstellingen. In RJ 660 zijn presentatievoorschriften opgenomen voor onder meer de indeling van de balans, de staat van baten en lasten en het jaarverslag.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

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.
Activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Inkomsten en uitgaven
De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; de bedragen in de jaarrekening luiden in miljoenen euro’s (M€),
tenzij anders vermeld.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist van het management oordelen, schattingen en 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 beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige periodes waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Universiteit Leiden en de groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de universiteit een meerderheidsbelang heeft, of
waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op deze gronden
zijn, naast de universiteit zelf, de volgende rechtspersonen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening:
• Libertatis Ergo Holding BV (LEH BV) en de daaraan verbonden deelnemingen;
• Stichting Praesidium Libertatis I en de daaraan verbonden fondsen en stichtingen.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,
evenals de binnen de groep gerealiseerde resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

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 worden 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 en onderwijs toegerekend op basis van het
aandeel van de universitaire subsidie en van derden ontvangen subsidies (tweede en derde geldstroom)
in de totale baten. Verder moet worden vermeld dat de afschrijvingslasten van het LUMC niet zijn opgenomen in de cijfermatige toelichting op het verloop van de materiële vaste activa omdat het LUMC niet
in de geconsolideerde balans is opgenomen.

6

Conform de door het ministerie van 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’ in de enkelvoudige jaarrekening
bij de toelichting op de financiële vaste activa.
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Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is, blijft
achterwege. In het in de jaarrekening op te nemen overzicht ‘Verbonden Partijen’6 is te zien welke rechtspersonen het betreft.
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In de overeenkomst tussen LUMC en universiteit is afgesproken dat een verschil tussen de baten en de
lasten voor rekening komt van het LUMC. Dit verschil wordt verantwoord als ‘Resultaat derden’ en heeft
daardoor geen invloed op het nettoresultaat, dat gepresenteerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening.
Begrotingscijfers worden alleen in de enkelvoudige staat van baten en lasten opgenomen ter vergelijking.
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.
Presentatiewijzigingen in de jaarrekening 2015
Op grond van wijzigingen in de regelgeving is in 2015 voor van het ministerie van OCW ontvangen
subsidies het matchingprincipe van toepassing, met dien verstande dat het verloop middels een bestedingsplan kan worden aangetoond. Op grond hiervan zijn met ingang van 1 januari 2015 de reeds
ontvangen subsidies waarvoor bestemde reserves zijn gevormd, geclassificeerd als vooruitontvangen
OCW-subsidies. De vergelijkende cijfers over 2014 zijn overeenkomstig de nieuwe handelswijze aangepast. Dit heeft geleid tot een lager resultaat van M€ 1,4.
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De impact van deze stelselwijziging op het eigen vermogen ultimo 2015 bedraagt M€ 0,9. De impact van
de stelselwijziging op het bedrijfsresultaat over 2015 bedraagt eveneens M€ 0,9.
De doorgevoerde stelselwijziging in 2015 heeft een impact van ongeveer M€ 0,9 op het vermogen. De
impact op het resultaat van de boekjaren 2016 en 2017 is door diverse factoren die van invloed kunnen
zijn, niet in te schatten.
De jaarrekening over 2014 was opgesteld op basis van concept-cijfers van de deelneming LEH BV. Naar
aanleiding van de definitieve cijfers bleek het resultaat van de deelneming M€ 0,4 lager te zijn dan
initieel verwerkt. Dit betreft het saldo van lagere deelnemingswaarde van M€ 0,5 met een vrijval van een
getroffen voorziening van M€ 0,1 bij een van de dochterondernemingen. Om de verschillen in waardering voor toekomstige jaren weg te nemen zijn ook deze definitieve cijfers verwerkt in de vergelijkende
cijfers over 2014. De impact op het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2014 M€ 0,4.
Een volledig overzicht van de impact van de stelselwijziging en foutherstel op de posten van de balans en
de staat van baten en lasten laat zich als volgt weergeven:

Wijzigingen geconsolideerde jaarrekening 2014 naar aanleiding van stelselwijziging en definitieve cijfers
LEH BV
(Bedragen in M€)
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Cijfers conform
jaarrekening 2014

Cijfers 2014 in
jaarrekening 2015

Wijzigingen
vergelijkende
cijfers 2014

320,8

320,4

-0,4

24,7

24,3

-0,4

2,9

2,4

-0,4

505,9

505,5

-0,4

Groepsvermogen

210,6

204,2

-6,4

Algemene reserve

181,2

174,8

-6,4

Voorzieningen

30,7

30,6

-0,1

Personeelsvoorzieningen

15,7

15,6

-0,1

Kortlopende schulden

199,3

205,1

5,9

Overlopende passiva

82,7

88,6

5,9

Overige overlopende posten

38,2

44,3

5,9

505,9

505,5

-0,4

Baten

558,3

556,8

-1,5

Rijksbijdragen

310,3

308,8

-1,5

Rijksbijdrage OCW

379,6

371,3

-8,3

Overige subsidies OCW

2,3

9,1

6,8

Geoormerkte subsidies OCW

2,3

9,1

6,8

32,8

31,3

-1,4

0,3

-0,2

-0,4

Resultaat

33,8

32,0

-1,8

Nettoresultaat

32,7

30,9

-1,8

Balans
Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Totaal Activa
Passiva

Vreemd vermogen

Totaal Passiva
Winst en verliesrekening

Lasten
Saldo baten en lasten
Deelnemingen
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Baten
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, overige te
betalen posten en tevens afgeleide financiële instrumenten.
Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de universiteit niet afgescheiden van het
basiscontract en apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de
eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
• Handelsportefeuille
Indien de universiteit financiële instrumenten heeft verworven of is aangegaan met het doel het
instrument op korte termijn te verkopen, maken deze deel uit van de handelsportefeuille en worden
deze na eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de
staat van baten en lasten.
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• Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is deze waardering
gelijk aan de nominale waarde.
• Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
• Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde.
• Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend op basis van de contante
waarde van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet voor
vergelijkbare leningen per balansdatum.

• 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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Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de Universiteit Leiden vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve
van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende
methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de
bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het actief of
de verplichting van toepassing is.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen
gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen waardering activa en passiva

Voorbereidingskosten worden, conform RJ212.303, geactiveerd voor zover sprake is van kosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het actief (bijvoorbeeld tekeningen en 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 subsidie (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.
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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.
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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.
Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingspercentages:
Soort actief

Afschrijvingspercentage per jaar
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Terreinen
• Algemeen

0%

• Uitgaven aanleg sportterreinen

10%

• Overige terreinvoorzieningen

3,33%

Gebouwen7

7

• Casco

1,67%

• Afbouw

3,33%

• Inbouwpakket

6,67%

• Technische installaties

6,67%

Grondexploitatie

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

Investeringen in huurpanden

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

Voor gebouwen in eigendom van het LUMC hanteert het LUMC een andere methode.

Groot onderhoud

Uitgaven ≥ € 140.000 worden geactiveerd, tenzij geen sprake is van levensduurverlenging.
Uitgaven < € 140.000 worden niet geactiveerd, tenzij sprake is van levensduurverlenging.

Inventaris en apparatuur

Activering vindt plaats vanaf € 2.500

Inventaris

10%

Wetenschappelijke apparatuur

20%, extern gefinancierd deel 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur

10%

Infrastructurele computer- en netwerkapparatuur

20%

Computer hardware

25%

Software

25%

Concerninformatiesystemen

10%

Boeken en collecties

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

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als
sprake is van een wijziging van gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds
de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de
Universiteit Leiden gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op
nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt
een voorziening gevormd. Deze wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd
en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming.
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of enige indicatie aanwezig is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig
is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat.
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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.
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Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat
benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als
geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in
de staat van baten en lasten te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met
gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.
Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen
worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Bij de waardering van voorraden wordt rekening
gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
Vorderingen
Handelsdebiteuren, financial lease-vorderingen met een looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen
en vorderingen op minderheidsbelangen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd
met een bedrag voor een noodzakelijk geachte voorziening voor debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting onder ‘Financiële instrumenten’.

Tot de vorderingen behoort tevens een door het ministerie van OCW toegepaste korting op de rijksbijdrage. Deze zogenoemde kaskorting betreft het deel van de rijksbijdrage dat pas in het volgende kalenderjaar wordt uitbetaald. Verder heeft het ministerie van OCW in 2009 en 2010 compensatie verleend
voor de invoering van de bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze compensatie wordt in
de periode 2011-2021 uitbetaald via de rijksbijdrage.
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Werk in opdracht van derden
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een
schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op
een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening
‘Verlieslatende contracten’.
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.

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 het College
is aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De aangebrachte beperking in de bestedingsmogelijkheid door een faculteitsbestuur is aangeduid
als bestemde reserve. Indien 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.
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Hieronder vallen kasgelden, direct opeisbare deposito’s bij de bank, banktegoeden, en ontvangen cheques en wissels die ter vrije besteding zijn.
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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.
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. De waardering
van langlopende schulden is toegelicht onder ‘Financiële instrumenten’.
De universiteit is eigenaar van verschillende terreinen in Leiden en Oegstgeest en ontwikkelt diverse
percelen ten behoeve van verkoop of uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen worden bij
uitgifte in één keer geïnd en verantwoord onder de langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de looptijd evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval van uitgifte in eeuwigdurende erfpacht wordt de afkoopsom in één keer ten gunste van het resultaat geboekt en niet onder de
schulden verantwoord.
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Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De waardering van kortlopende schulden is
toegelicht onder ‘Financiële instrumenten’.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog
te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die
voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post 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
een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening
‘Verlieslatende contracten’.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen

voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.
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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.
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.

Niet in de balans opgenomen 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 in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Deze bestaan uit verplichtingen die voortvloeien uit contracten veelal met een looptijd langer dan één
jaar zoals leasecontracten, huurcontracten, aangegane investeringsverplichtingen, terug te betalen
ontwikkelingskredieten en financiële instrumenten. Daarnaast heeft de universiteit ook rechten die
voortvloeien uit contracten zoals huurcontracten, detachering van personeel en intellectuele rechten.
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De universiteit 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 een 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.
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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.
Subsidies met een causaal verband tussen het doel en de activiteiten waarop de besteding betrekking
heeft, worden met ingang van 2015 verwerkt volgens het matchingprincipe. Het causaal verband blijkt uit
het bestedingsplan van de subsidie. Deze subsidies worden op een gelijke wijze verwerkt als vermeld bij
baten werk in opdracht van derden.
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.
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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.
Vooruitontvangen 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 waarvan de Universiteit Leiden penvoerder is. De bedoelde bijdragen worden wel als bate
verantwoord wanneer sprake is van economisch voordeel en risico voor de Universiteit Leiden.

Overige baten
‘Overige baten’ omvat de opbrengst van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan
derden, exclusief de over de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.
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Legaten, giften en andere betalingen aan de universiteit om niet worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate onder de post ‘Overige baten’.
Vreemde valuta
Transacties luidende in vreemde valuta worden verwerkt tegen de wisselkoers geldend op het moment
van de transacties.
Lasten
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.

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 verslagperiodes naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en
aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperiodes toegerekend zodanig dat
tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de staat van baten en
lasten wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse
valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen
voor de betreffende periodes. In het geconsolideerd kasstroomoverzicht worden de afschrijvingslasten bij
het LUMC niet meegenomen.
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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 voor- en
nadelen verbonden aan het eigendom van de duurzame bedrijfsmiddelen nagenoeg geheel voor rekening
van de verhuurder komen, worden lineair over de leaseperiode in de kosten verantwoord.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
1.1

Materiële vaste activa
(Bedragen in M€)

1.1.1
Gebouwen en
terreinen

1.1.2
Inventaris en
apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Vastgoedontwikkeling

Totaal

Aanschafprijs t/m 2014

554,4

118,9

68,3

16,6

758,2

Cumulatieve waardevermindering
en afschrijvingen

366,7

94,3

0,0

1,1

462,1

Boekwaarde per 1 januari 2015

187,7

24,6

68,3

15,5

296,1

Stand per 1 januari 2015

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen

3,6

10,1

40,2

1,1

55,0

Desinvestering aanschafwaarde

16,2

3,5

2,0

3,3

25,0

Netto-afschrijving (excl. LUMC)

1,6

6,3

0,0

0,2

8,1

-14,1

0,3

38,2

-2,5

22,0

Aanschafprijs t/m 2015

541,9

125,5

106,5

14,4

788,3

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen

368,3

100,6

0,0

1,3

470,2

Boekwaarde per 31 december 2015

173,6

24,9

106,5

13,1

318,1

Saldo

Stand per 31 december 2015

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven.
(Bedragen in M€)

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Gebouwen in
uitvoering

Vastgoedontwikkeling

Totaal

Afschrijvingen (excl. LUMC)

17,7

9,7

0,0

0,2

27,7

Desinvestering cumulatieve afschrijvingen

16,2

3,5

0,0

0,0

19,6

1,6

6,3

0,0

0,2

8,1
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Stand per 31 december 2015

Netto-afschrijving

De afschrijvingslasten van het LUMC bedragen M€ 3,4 en zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen.
Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2015 is een bedrag van M€ 43,0 geïnvesteerd in gebouwen. Hiervan is M€ 37,0 besteed aan de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (Science Campus) en M€ 2,0 voor het
boekendepot. In 2015 is verder geïnvesteerd in de parkeergarage aan de Maliebaan en in inbraakdetectie/
toegangscontrole bij de Universiteitsbibliotheek en het Sylviusgebouw. In 2015 zijn het Clusiusgebouw en
de Sterrenwachtlaan verkocht hetgeen heeft geleid tot desinvesteringen bij zowel ‘Gebouwen en
terreinen’ als ‘Vastgoedontwikkeling’.

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 323,7 (prijspeil 2015), de verzekerde waarde van de
gebouwen en inventaris bedraagt M€ 1.192 (ultimo 2015).

[ 131 ]

Inventaris en apparatuur
In 2015 is voor M€ 10,1 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Het betreft hier voornamelijk investeringen in diverse onderzoeksapparatuur.
Grondexploitatie
De Universiteit Leiden ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht. In 2015 is één perceel
in erfpacht uitgegeven. De kosten worden geactiveerd en worden 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 Leidse universiteit is in het bezit van omvangrijke bijzondere collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden jaarlijks aangevuld met nieuwe
aankopen en geschenken. De universiteit beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties,
waaronder de collectie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
De bijzondere collecties kunnen worden onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften
& archieven, oude drukken, prenten, tekeningen & iconografie, foto’s & fotografica, kaarten & atlassen
en Oosterse & Aziatische collecties. De waarde van de bijzondere collecties is niet opgenomen in de
balans omdat ze vanwege hun aard en functie niet vervangbaar zijn.
Financiële vaste activa
(Bedragen in M€)

Mutaties 2015
Stand
31-12-2014

1.2.1

Mutaties
bij

Mutaties
af

Resultaat

Stand
31-12-2015

Deelnemingen
Bio Generation Ventures BV

1,2

0,1

0,0

-0,5

0,8

Biogeneration Capital Fund II CV

0,5

0,1

0,0

-0,6

0,0

Innovation Quarter BV

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

In Ovo BV

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

ZoBio BV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

To-BBB Holding BV*

0,0

0,0

0,0

0,0

–

Add2X Biosciences BV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Deelnemingen

2,4

0,2

0,0

-1,1

1.2.2

Leningen aan verbonden partijen

7,2

0,1

0,2

0,0

7,3

1.2.3

Overige leningen u/g

14,6

1,0

0,0

0,0

15,6

Totaal Financiële vaste activa

24,3

1,3

0,2

-1,1

24,3

* To-BBB Holding BV is in 2015 failliet verklaard.

1,5
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Deelnemingen
Conform afspraak heeft LEH BV in 2015 een storting van M€ 0,1 in Bio Generation Ventures BV verricht
en M€ 0,1 in Biogeneration Capital Fund CV. Als gevolg van dividenduitkeringen is de waarde van deze
deelnemingen afgenomen.
Leningen aan verbonden partijen
De universiteit heeft leningen verstrekt aan de Stichting Leiden Infrastructuur Bundeling (SLIB), Stichting Biopartner, het Center voor Human Drug Research (CHDR) en de Stichting Leiden Bio Science
Park foundation. LEH BV heeft in 2015 een lening van k€ 120 verstrekt aan één van haar deelnemingen.
Overige leningen u/g
De overige leningen bestaan uit:
• Een lening aan het LUMC. In 2003 is bij de overdracht van de activa en passiva van de faculteit
Geneeskunde aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen activa en passiva na een periode
van 30 jaar wordt betaald aan de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4% in rekening gebracht.
• Twee leningen verstrekt aan Green College Court BV in verband met de afgesloten overeenkomst
betreffende de huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen
in 20 jaar op naar M€ 20,0. In 2015 is de lening verhoogd met M€ 0,7 en met M€ 0,2 rente. Aan het
einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het bedrag door Green College Court afgelost.
• Een bedrag van M€ 5,6 aan vooruitbetaalde BTW-compensatie. Deze vooruitbetaling heeft betrekking op het Wijnhavencomplex in Den Haag en valt in 20 jaar vrij, gelijk aan de looptijd van de huurovereenkomst vanaf de huuringangsdatum (afhankelijk van de oplevering in 2016).
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Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de Universiteit Leiden verstrekt in
relatie tot het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder
de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.
1.3

Voorraden
(Bedragen in M€)
1.3.1

31-12-2015

31-12-2014

Voorraden

0,8

0,7

Totaal Voorraden

0,8

0,7

Onder de voorraden vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden alsook onderdelen voor computers, die bij de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden in de magazijnen zijn
opgeslagen.

1.4
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Vorderingen
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

1.4.1

Debiteuren

8,0

9,6

1.4.2

Ministerie van OCW

8,2

9,4

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

0,4

0,5

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel

0,9

0,8

1.4.4.2 Overige vorderingen

1,0

1,4

Totaal Overige vorderingen
1.4.5

1,9

2,2

Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

16,7

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,0

16,4
0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa

0,0

-0,1

Totaal Overlopende activa
1.4.7

16,8

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Totaal Vorderingen

16,3

0,0

0,1

35,2

37,9

Het saldo van de vorderingen is gedaald met M€ 2,7 naar M€ 35,2 (2014: M€ 37,9). De vordering op het
ministerie van OCW betreft de compensatie voor het mislopen van bekostiging als gevolg van de invoering van de bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze vordering neemt jaarlijks af
vanwege aflossing door het ministerie van OCW en bedraagt ultimo 2015 M€ 8,2. Onderstaande tabel
geeft het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid weer.

1.5

2015

2014

Stand per 01-01

0,1

0,1

Onttrekking

0,1

0,0

Dotaties

0,0

0,0

Stand per 31-12

0,0

0,1

Voorziening wegens oninbaarheid

Effecten
(Bedragen in M€)

Mutaties 2015
Stand
31-12-2014

Aankopen

Verkopen

Koersverschillen

1.5.1

Obligaties

12,2

0,6

0,4

-0,1

1.5.2

Aandelen

6,7

4,1

4,1

0,6

Totaal Effecten

18,9

4,7

4,6

Stand
31-12-2015
12,2
7,3

0,4

19,5

De Stichting Praesidium Libertatis I beheert de ontvangen legaten en giften. Het overgrote deel van deze
middelen is belegd in obligaties en aandelen. De waarde van de portefeuille is in 2015 toegenomen.
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1.4.7
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1.6

Liquide middelen
(Bedragen in M€)
1.6.1

31-12-2015

Kasmiddelen

1.6.2

Banken

1.6.3

Deposito’s

31-12-2014

0,1

0,1

41,5

37,4

100,7

90,0

Totaal Liquide middelen

142,3

127,5

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2015 M€ 142,3. Deze zijn geheel ter
vrije beschikking van de universiteit. De toename van het saldo ten opzichte van 2014 wordt met name
veroorzaakt door het positieve resultaat. Verder is het bedrag aan vooruitontvangen subsidies toegenomen.
De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij de Bank der Nederlandse Gemeenten
(BNG) afgesloten kredietfaciliteit van M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm
van een langlopende lening van M€ 30,0 opgenomen. Ultimo 2015 bedraagt de resterende ruimte op de
kredietfaciliteit bij BNG M€ 70,0. De kredietfaciliteit wordt nader toegelicht bij de langlopende
schulden.
2.1

Groepsvermogen
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(Bedragen in M€)
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

Stand
31-12-2014

Resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2015

174,8

25,4

0,0

200,2

2.1.2.1 Profileringsgebieden

6,8

0,4

0,0

2.1.2.2 Onderwijsintensivering

1,5

0,4

0,0

1,9

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming

1,1

-0,3

0,0

0,8

2.1.2.4 Studievoorschot

0,0

Totaal Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.3

0,0
1,4

0,9
0,0

10,8

Bestemmingsfonds (privaat)

2.1.3.1 Stichting Praesidium Libertatis I
Totaal Bestemmingsfonds (privaat)
2.2

0,9
9,4

7,2

Minderheidsbelang derden
Totaal Groepsvermogen

19,5

-2,0

0,3

17,8

19,5

-2,0

0,3

0,3

0,0

0,0

17,8
0,3

204,0

24,8

0,3

229,1

Het groepsvermogen neemt door het positieve resultaat van M€ 24,8 toe tot een bedrag van M€ 229,1.
Het groepsvermogen is opgebouwd uit:
• De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en haar dochters alsook de faculteiten zijn
begrepen. De algemene reserve is in 2015 door het positieve resultaat en de bestemming daarvan
toegenomen met M€ 25,4;

• Een viertal bestemmingsreserves (publiek) voor de tot en met het boekjaar door het College van
Bestuur gereserveerde en toegekende middelen voor de profileringsgebieden, onderwijsintensivering,
profilering & zwaartepuntvorming en studievoorschot, voor zover deze nog niet besteed zijn. Aan
deze reserves wordt per saldo M€ 1,4 toegevoegd. Deze middelen worden in volgende jaren door de
betreffende eenheden ingezet;
• Een bestemmingsfonds (privaat) waarin het eigen vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis I
is opgenomen. Gezien de herkomst (deze middelen zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden
deze middelen als privaat gepresenteerd. Aan dit bestemmingsfonds wordt M€ 2,0 onttrokken door
het negatieve resultaat van de Stichting Praesidium Libertatis I, waardoor het bestemmingsfonds
ultimo 2015 een bedrag van M€ 17,8 bevat;
• Een minderheidsbelang derden waarin een, door derden gehouden belang van 33,5% in een deelneming van LEH BV wordt weergegeven (M€ 0,3).
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Het beginvermogen is M€ 6,4 lager dan gepresenteerd in de jaarrekening 2014. Dit is grotendeels het
gevolg van de stelselwijziging die is doorgevoerd met betrekking tot de middelen die met een specifieke
doelstelling in de rijksbijdrage zijn opgenomen. Als gevolg van deze stelselwijziging is M€ 6,0 (de in
voorgaande jaren ontvangen maar nog niet bestede middelen) van de algemene reserve verplaatst naar
de kortlopende schulden. De algemene reserve is daarnaast met M€ 0,4 verlaagd als gevolg van doorgevoerde correcties op het resultaat 2014 en de waarde van LEH BV.
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2.2

Voorzieningen
(Bedragen in M€)

Mutaties 2015
Stand
31-12-2014

2.2.1

Verdeling saldi

Onttrekkingen

Vrijval

Stand
31-12-2015

< 1 jaar

> 1 jaar

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen

7,5

3,0

2,9

1,3

6,3

3,5

2,9

2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,5

0,6

0,1

0,0

1,0

0,0

1,0

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen

1,2

0,0

0,0

0,1

1,1

0,0

1,1

2.2.1.4 Reorganisatie IBL

1,3

0,0

0,2

0,2

0,9

0,3

0,6

2.2.1.5 Reorganisatie CML

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.6 Reorganisatie FGW

1,5

0,0

0,2

0,1

1,1

0,3

0,8

2.2.1.7 Reorganisatie Kunsten

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

2.2.1.8 Reorganisatie UB

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.9 Reorganisatie Uitstroombeleid

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,3

2.2.1.10 Reorganisatie FGW LIRS

0,9

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

0,3

2.2.1.11 Reorganisatie UBL

0,4

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

2.2.1.12 Reorganisatie LACDR

0,3

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,2

2.2.1.13 Reorganisatie LAK-theater

0,5

0,1

0,1

0,0

0,4

0,1

0,3

2.2.1.14 Opheffen instituten Turkije

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

2.2.1.15 Opheffen instituten Levant

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Totaal Personeelsvoorzieningen

2.2.2

Verlieslatende contracten

2.2.3

Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering
2.2.3.2 Samenwerkingsverbanden
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Dotaties

0,1

15,6

3,8

4,2

2,3

12,9

4,9

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4

2,8

0,5

0,0

14,6

3,6

2,7

0,0

0,0

0,1

2,6

0,1

11,1
2,5

Totaal Overige voorzieningen

15,0

2,8

0,5

0,1

17,2

3,7

13,6

Totaal Voorzieningen

30,6

6,6

4,7

2,4

30,2

8,5

21,6

De voorzieningen zijn per saldo met M€ 0,4 afgenomen naar een bedrag van M€ 30,2. In 2015 zijn geen
nieuwe voorzieningen getroffen.

Personele voorzieningen
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• 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 omvat begeleiding van de medewerkers indien beëindiging van de
aanstelling aan de orde komt. Deze begeleiding betreft voorlichting over de rechten en plichten tijdens
een (boven)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 2015 heeft een vrijval plaatsgevonden van M€ 1,3 op ultimo 2015
geraamde verplichtingen. Voor de toekomstige uitkering van nieuwe instroom in het wachtgeld is een
dotatie van M€ 3,0 gepleegd. Per saldo is de voorziening met M€ 1,2 afgenomen.
• Voorziening Pemba
De Universiteit Leiden is eigen risicodrager gedurende de eerste vier jaar van arbeidsongeschiktheid
van personeel. In 2015 heeft een dotatie van M€ 0,6 plaatsgevonden als gevolg van een netto instroom
in de voorziening. De uitkeringen bedroegen in deze periode M€ 0,1.

• Reorganisatie Instituut Biologie Leiden (FWN)
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 derde geldstroom. Deze voorziening is getroffen voor de beoogde uitstroom van medewerkers. In 2015 is een
bedrag van M€ 0,2 aan de voorziening onttrokken en M€ 0,2 is vrijgevallen.
• Reorganisatie Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (FWN)
Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is ingebed als instituut in de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen. De reorganisatie had als doel het instituut als een financieel gezond onderdeel
van de faculteit in te bedden. Deze voorziening is getroffen voor de beoogde uitstroom van medewerkers. Gedurende 2015 is M€ 0,1 onttrokken aan deze voorziening.
• Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Letteren (FGW)
Reorganisatie van de faculteit was noodzakelijk vanwege de afname van de beschikbare middelen,
onder meer door de aanpassing in de middelen die het College van Bestuur ter beschikking stelde.
Door de afnemende studentenaantallen en een aanpassing van de ‘nullast’ was een herstructurering
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• Jubileumgratificaties
Deze voorziening omvat de contante waarde van toekomstige jubileumgratificaties van het personeelsbestand ultimo 2015.
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noodzakelijk. In 2008 is de Faculteit der Letteren opgegaan in de nieuwe faculteit Geesteswetenschappen (FGW). In 2015 is M€ 0,2 onttrokken aan de voorziening en M€ 0,1 is vrijgevallen.
• Reorganisatie (voormalige) Faculteit der Kunsten (FGW)
De faculteit is in 2009 opgeheven; de activiteiten op het gebied der kunsten zijn ondergebracht in een
instituut van de faculteit Geesteswetenschappen. Hierbij werd de inhoudelijke taakstelling van het
instituut beperkt tot promotietrajecten. Het doel van de reorganisatie was om de financiering van de
activiteiten van de nieuwe organisatie in overeenstemming te brengen met de gewijzigde taakstelling.
Gedurende 2015 is M€ 0,1 onttrokken aan deze voorziening.
• Reorganisatie Universiteitsbibliotheek (UBL)
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. Gedurende 2015 is M€ 0,1
onttrokken aan deze voorziening.
• Uitstroombeleid Faculteit der Letteren (FGW)
In 2004 is een reorganisatie uitgevoerd bij de Faculteit der Letteren, waarbij de formatie met gebruikmaking van de bestaande uitstroomregeling werd teruggebracht naar het gewenste niveau. In 2015 is
M€ 0,2 onttrokken aan deze voorziening.
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• Reorganisatie Leiden Instituut voor Religiestudies (FGW)
In 2013 werd besloten tot het opheffen van het Leiden Instituut voor Religiestudies (LIRS). Voor de
salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van de medewerkers is in 2013 een voorziening
getroffen van M€ 2,7. Vanaf februari 2014 heeft de uitvoering van de reorganisatie van het instituut
LIRS plaatsgevonden. In 2015 heeft een deel van de medewerkers een nieuwe functie gevonden waardoor ook een deel van de reorganisatievoorziening kon vrijvallen (M€ 0,5).
• Reorganisatie Universiteitsbibliotheken (UBL)
Tot centralisatie van de bibliotheekfunctie van de Universiteit Leiden is besloten in 2008. Dit leidde
tot het ontstaan van een nieuwe eenheid Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). In vervolg hierop is
in 2010 bij UBL een reorganisatie uitgevoerd. Aan de voorziening is in 2015 M€ 0,1 onttrokken en is
M€ 0,1 vrijgevallen.
• Reorganisatie LACDR (FWN)
In 2011 werd besloten tot een beperking van de taakstelling van de afdeling Medische Farmacologie
van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede in relatie tot de negatieve resultaten van het instituut in voorgaande jaren. Aan
de voorziening is in 2015 M€ 0,1 onttrokken.

• Reorganisatie LAK-theater
In 2011 werd besloten tot een reorganisatie van het LAK-theater, samenhangend met het besluit het
LAK-theater op te heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van de medewerkers werd in 2011 een voorziening getroffen van M€ 1,5. Aan de voorziening is in 2015 M€ 0,1
onttrokken. Als gevolg van vernieuwde berekeningen heeft een dotatie van M€ 0,1 plaatsgevonden.
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• Reorganisatie instituten Turkije
In 2013 heeft de minister van OCW besloten de subsidie voor de instituten in Istanbul en Ankara te
stoppen met ingang van 2015. Het College van Bestuur heeft daarop besloten deze instituten op te
heffen. Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van de betrokken medewerkers is
in 2013 een voorziening getroffen van M€ 0,4. Ultimo 2015 is M€ 0,1 vrijgevallen, gedurende 2015 is
M€ 0,1 aan deze voorziening onttrokken.
• Opheffing instituten in de Levant
In 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot stopzetting van de subsidie aan de instituten in de
Levant (Libanon, Syrië en Jordanië). Voor de salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van
de betrokken medewerkers is in 2012 deze voorziening getroffen. Ultimo 2015 bedraagt deze M€ 0,1.
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. Aangezien verliezen op
projecten direct in de exploitatie worden verantwoord, is deze voorziening nihil.

• Asbestverwijdering
De universiteit heeft een voorziening getroffen voor de kosten van de verwijdering van asbest in
verschillende van haar gebouwen. In de afgelopen jaren zijn diverse asbestsaneringen gerealiseerd
(onder meer in het Pieter de la Courtgebouw). Ook in de komende jaren moet bij aanpassing en
renovatie van gebouwen nog asbestsanering plaatsvinden. Dotaties aan de asbest/sloopvoorziening
vinden plaats op basis van planvorming voor het (de) betreffende gebouw(en), waarbij externe adviseurs worden ingezet voor de raming van de verwachte uitgaven. In 2015 is een bedrag van M€ 8 aan
de voorziening gedoteerd naar aanleiding van het besluit voor de faculteit Geesteswetenschappen de
huisvesting te renoveren. Gedurende 2015 is een bedrag van M€ 0,5 onttrokken voor de kosten van
asbestverwijdering.
• Samenwerkingsverbanden
Deze voorziening is getroffen met het oog op risico’s en financiële nadelen voor de Universiteit Leiden
die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden.
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Overige voorzieningen
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2.3

Langlopende schulden
(Bedragen in M€)

Mutaties 2014
Stand
31-12-2014

Aangegane Aflossingen
Stand
leningen
en vrijval 31-12-2015

Resterende
looptijd
> 1 jaar

Resterende
looptijd
> 5 jaar

2.3.1

Bank Nederlandse Gemeenten

2.3.2

Renteswap

2.3.3

Erfpachten

28,2

0,3

0,6

27,9

27,3

24,9

Totaal Langlopende schulden

65,3

0,3

1,6

64,0

63,4

61,0

Rentepercentage

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

4,805%

7,1

0,0

1,0

6,1

6,1

6,1

4,647%

Op grond van de voorgenomen investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 langlopende externe financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€ 100,0. Hiervan is in 2007 M€ 30,0 opgenomen als vastrentende lening met een termijn van 25 jaar. De lening moet op 1 oktober 2032 geheel zijn
terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en beschikbaar
gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de signaleringsgrens van 20% (enkelvoudig). Ultimo 2015 bedroeg de solvabiliteitsratio enkelvoudig 40,6% (2014: 38%).
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Voor een volgend deel van dit krediet (M€ 22,5) is het renterisico afgedekt middels de aankoop van een
renteswap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober 2009 tot en met oktober 2029 de variabele rente op
het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfaciliteit is in het verleden tijdelijk gebruikgemaakt, maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment
niet nodig. Gegeven de omvang van de huidige liquide middelen en onzekerheid met betrekking tot 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€ 6,1 negatief).
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest en zet zich actief in om
hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC
ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten
kennen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens. Gedurende de
looptijd van de erfpacht valt een gedeelte van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat. In 2015 is in
totaal een bedrag van M€ 0,3 ontvangen en is M€ 0,6 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
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Kortlopende schulden
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

2.4.1

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW

86,6

82,5

2.4.2

Crediteuren

21,2

20,3

2.4.3

Vooruitontvangen subsidies OCW

10,1

8,9

2.4.4

Belastingen / premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing

11,1

9,2

2.4.4.2 Omzetbelasting

-4,2

-1,1

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen

3,0

2,6

Totaal Belastingen / premies sociale verzekeringen

9,9

10,7

2.4.5

Schulden pensioenen

3,1

3,1

2.4.6

Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruitontvangen collegegelden
2.4.6.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.6.3 Vakantiegeld en -dagen

20,4

17,9

2,5

2,9

21,7

20,2

2.4.6.4 Accountants- en administratiekosten

0,0

0,0

2.4.6.5 Rente

0,6

0,6

2.4.6.6 Overige posten
Totaal Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

40,8

38,3
86,1

79,9

217,1

205,3

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 11,8, voornamelijk veroorzaakt door diverse vooruitontvangen subsidies. Het merendeel van deze schulden heeft een looptijd korter dan één jaar.
De post vooruitontvangen termijnen heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in
uitvoering, waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd.
De toename van de post ‘Vooruitontvangen subsidies OCW’ is veroorzaakt door ontvangen middelen
voor onder meer de projecten Zwaartekracht en Duurzame Geesteswetenschappen.
De post ‘Overige posten’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

11,6

13,3

Subsidie bouwproject Wijnhaven

7,2

7,7

Horizon 2020-project Toxrisk

7,6

0,0

Vooruitontvangen huur Anna van Buerencomplex

1,5

1,5

Master Cyber Security

0,7

0,7

Liquiditeit onderzoeksschool NOVA

Overige overlopende passiva

12,2

15,1

Totaal Overige posten

40,8

38,3
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Model G Verantwoording subsidies

Subsidies zonder verrekenclausule
(Bedragen in M€)
Omschrijving

Toewijzing

Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m 2015

Kosten
t/m
verslagjaar

Prestatie
afgerond?
Ja/Nee

Kenmerk

Datum

Project Digitalisering
Caribische collecties

OND/ODB-2014/40505U

10-12-2014

0,194

0,139

0,117

Nee

Samenwerking
Australian University

BVH/BHO-2013/540985

28-08-2013

0,018

0,000

0,011

Nee

0,212

0,139

0,128

Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m 2014

Lasten
t/m 2014

Ontvangen
in 2015

Kosten
in 2015

Te verrekenen
ultimo
2015
0,005

Totaal

Subsidies met verrekenclausule aflopend per ultimo verslagjaar
(Bedragen in M€)
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Akademie-assistenten

OND/ODB-2010/41554U

11-05-2010

0,112

0,112

0,107

0,000

0,000

Akademie-assistenten

OND/ODB-2010/41546U

11-05-2010

0,285

0,285

0,266

0,000

0,000

0,019

0,397

0,397

0,373

0,000

0,000

0,024

Totaal

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

Toewijzing
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Subsidies met verrekenclausule doorlopend in een volgend verslagjaar
(Bedragen in M€)

2,360

0,900

2,360

1,460

0,000

0,216

1,676

0,684

0,720

0,071

0,720

0,649

0,000

0,019

0,668

0,052

HO&S/CVB/324601

31-08-2011

ISIS

OND/ODB-20/47882U

17-06-2010

3,000

0,434

2,700

2,266

0,300

0,310

2,576

0,424

Meer academici voor
de klas

OND/ODB-12/76642U

14-12-2012

0,286

0,269

0,286

0,017

0,000

0,000

0,017

0,269

Omgaan met
verschillen

OND/ODB-13/14406U

18-04-2013

0,300

0,116

0,250

0,134

0,050

0,105

0,239

0,061

Professionele leergemeenschappen: Jonge
Spoorzoekers (PLG
2013-16)

MUO/2013/54365U

02-12-2013

0,200

0,062

0,100

0,038

0,050

0,035

0,073

0,077

Professionele leergemeenschappen: Differentiatie en
opbrengstgericht
werken bij Engels op
TTO scholen (PLG
2013-13)

MUO/2013/54374U

03-12-2013

0,200

0,075

0,100

0,025

0,050

0,032

0,057

0,093

Begeleiding Startende
Leraren

MUO/2013/62505M

19-12-2013

2,604

1,016

1,286

0,270

0,918

0,435

0,705

1,499

On being a scientist

OND/ODB-2015/12810U

01-05-2015

0,070

0,000

0,000

0,000

0,056

0,081

0,081

0,025

TOOL Platform
Anatomy

OND/ODB-2015/12817U

01-05-2015

0,091

0,000

0,000

0,000

0,073

0,000

0,000

0,073

9,831

2,943

7,802

4,859

1,497

1,233

6,092

3,207

Totaal
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01-11-2010

Saldo te besteden 31-12-2015

25-09-2008

HO&S/BL/240487

Totale kosten 31-12-2015

20-04-2007

HO&S/BL/54269

Kosten in 2015

BVH/BHO-2007/47296U

Ontvangen in 2015

07-07-2006

Lasten t/m 2014

Datum

BVH/BHO-2006/
1116680M

Ontvangen t/m 2014

Cherpa

Kenmerk

Saldo 1-1-2015

Islamitische theologie

Toewijzing

Bedrag toewijzing

Omschrijving
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

• De UBL 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.
• 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 elektriciteit. Daarnaast zijn meerjarige verzekeringsovereenkomsten afgesloten.
• In december 2011 is de universiteit overeenkomsten aangegaan met verschillende partijen ten
behoeve van de realisatie van de nieuwbouw voor het Leiden University College The Hague op het
Anna van Buerenplein in Den Haag. De universiteit huurt met ingang van 2013 voor een periode van
20 jaar onderwijsruimte evenals studentenkamers. Aangezien de universiteit niet voornemens is het
gebouw te kopen na 20 jaar, het nog in het geheel niet zeker is dat de universiteit het gebouw na deze
termijn zal huren en voor het overige ook voldaan wordt aan de desbetreffende voorwaarden, is deze
huur volgens de universiteit te beschouwen als een operational lease. Naast de huur die de universiteit in de twintigjaarsperiode betaalt, is vanwege eisen die de BNG als financier heeft gesteld aan de
investeerder, een overeenkomst aangegaan waarbij de universiteit twee achtergestelde leningen
(oplopend tot een bedrag van M€ 20,0) verstrekt aan de investeerder in het gebouw. Tevens staat de
universiteit borg voor de aan de financier verstrekte hypotheek (ultimo 2015 een bedrag van
M€ 40,8).
• In 2006 ging LEH BV de verplichting aan om M€ 2,0 te storten in de deelneming Bio Generation
Ventures BV. Hiervan is ultimo 2015 M€ 1,8 gestort. Per 31 december 2015 resteert nog een stortingsplicht van M€ 0,2. In 2011 is de verplichting aangegaan om M€ 1,0 te storten in de deelneming
BioGeneration Capital Fund II CV. Hiervan is ultimo 2015 M€ 0,6 gestort en resteert een stortingsplicht van M€ 0,4.
• De Universiteit Leiden voert diverse meerjarige projecten uit gefinancierd door subsidiegevers.
Daarbij is regelmatig sprake van een eigen bijdrage door de universiteit, de zogenoemde matching.
Deze matching wordt voldaan vanuit de onderzoeksmiddelen in de rijksbijdrage van het ministerie
van OCW (eerste geldstroom) en wordt ten laste gebracht van het jaar waarin de Universiteit Leiden
de betreffende prestaties levert. De toekomstige matchingverplichtingen worden daarom niet als
verplichting opgenomen in de balans van de universiteit.
• In 2014 is een huurovereenkomst aangegaan waarmee vanaf 2016 voor 20 jaar kantoor- en onderwijsruimte wordt gehuurd in het Wijnhavencomplex te Den Haag.
• In 2015 is de Universiteit Leiden penvoerder geworden van het Zwaartekracht ICI-programma. De
komende jaren ontvangt de Universiteit Leiden nog M€ 8 waarvan ongeveer M€ 7 is bestemd voor
derden.
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• Het College van Bestuur heeft in 2014 besloten in het kader van het Valorisation Grant Program
M€ 2,0 te investeren in startende ondernemingen, die voortvloeien uit activiteiten binnen de universiteit. LEH BV financiert deze investeringen. In 2014 is een eerste investering van M€ 0,2 gedaan in In
Ovo BV.
• In 2014 heeft een onderaannemer een claim neergelegd van M€ 5,2 (exclusief btw) inzake meerkosten
voor de nieuwbouw van de Science Campus ten behoeve van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Universiteit Leiden is van mening dat deze claim neergelegd dient te worden bij de
hoofdaannemer, die deze echter heeft afgewezen. Deze onderaannemer heeft vervolgens een dagvaarding voorbereid. De Universiteit Leiden, ondersteund door haar advocaten, stelt zich nog steeds op
het standpunt dat deze claim ongegrond is en niet zal worden toegekend. Mocht dit wel gebeuren, dan
verlegt de universiteit de claim naar de hoofdaannemer.

[ 146 ]

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
3.1

Rijksbijdragen OCW
(Bedragen in M€)

2015

2014

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

380,5

371,3

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW

9,9

9,2

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW

0,0

0,0

Totaal Overige subsidies OCW
3.1.3

Af: Rijksbijdrage LUMC
Totaal Rijksbijdragen OCW

9,9

9,2

71,4

71,6

319,1

308,9

De rijksbijdrage en overige subsidies van het ministerie van OCW bedroegen in 2015 na aftrek van de
rijksbijdrage voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC M€ 319. De groei van de rijksbijdrage wordt voornamelijk verklaard door de groei van het aantal studenten en diverse specifieke toewijzingen en subsidies waaronder Zwaartekracht en Duurzame Geesteswetenschappen.
3.2

Collegegelden
(Bedragen in M€)

2015

2014

43,9

40,0

3.2.1

Wettelijke collegegelden

3.1.2

Instellingscollegegelden EER*

7,1

7,1

3.1.3

Instellingscollegegelden niet-EER

5,6

4,1

56,6

51,2

Totaal Collegegelden
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* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

De groei van baten uit collegegelden met M€ 5,4 is het gevolg van een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en een stijging van de hoogte van
het collegegeld.

3.3
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Baten werk in opdracht van derden
(Bedragen in M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties*

2015

2014

9,1

7,7

34,0

32,2

3.3.2.2 Nationale overheden

8,3

15,0

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW)

51,2

49,4

3.3.2.4 KNAW

0,7

1,0

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties

39,7

36,0

3.3.2.6 Bedrijven

28,4

22,8

Totaal Contractonderzoek

162,1

156,4

Totaal Baten werk in opdracht van derden

171,3

164,1

* Waaronder de EU en de ERC (European Research Council).

Onder baten werk in opdracht van derden zijn opbrengsten uit de tweede en derde geldstroom verantwoord. Deze baten laten een stijging zien van M€ 7,2 ten opzichte van 2014. Deze wordt voornamelijk
veroorzaakt door een toename van de omzet bij het LUMC.
Overige baten
(Bedragen in M€)

2015

2014

3.4.1

Verhuur

9,9

9,5

3.4.2

Detachering personeel

1,4

1,8

3.4.3

Schenking en sponsoring

1,2

1,3

3.4.4

Overige

28,0

20,1

Totaal Overige baten

40,6

32,7

De stijging van de overige baten bedraagt ten opzichte van 2014 M€ 7,9. Deze is voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van het Clusiusgebouw en de Sterrenwachtlaan voor in totaal M€ 6,8. De nettoopbrengst, na aftrek van de aan deze verkopen toe te rekenen calculatorische kostprijs (M€ 3,3) en
afboeking boekwaarde (M€ 1,7), bedraagt M€ 1,8.
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De post ‘Overige’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

2015

2014

Opbrengst onroerend goed

6,8

0,0

Cateringopbrengsten

4,6

4,2

Lidmaatschaps- en entreegelden

2,8

2,9

Subsidies

4,8

4,9

Pro Rata BTW op indirecte kosten

4,2

2,8

Octrooien en licenties

0,7

0,7

Overige baten

4,1

4,6

Totaal Overige

28,0

20,1

De lidmaatschapsgelden en entreegelden komen voornamelijk van de sportkaarten en de toegang tot de
Hortus botanicus.
4.1

Personele lasten
(Bedragen in M€)
4.1.1

2015

4.1.1.1 Lonen en salarissen

282,1

268,6

4.1.1.2 Sociale lasten

18,9

17,7

4.1.1.3 Pensioenpremies

32,9

36,6

Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten
4.1.2

333,9

322,9

Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen

1,4

0,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

20,4

22,8

4.1.2.3 Overige

12,4

Totaal Overige personele lasten
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2014

Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen
Totaal Personele lasten

8,3
34,2

31,6

1,3

1,3

366,8

353,2

De personele lasten zijn in 2015 met M€ 13,6 toegenomen naar M€ 366,8. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de bezetting. De daling van de pensioenlasten wordt veroorzaakt door de daling van de pensioenpremies met 2% en de aftopping voor salarissen boven de k€ 100.
Bezetting ultimo 2015
(Aantallen in fte)

31-12-2015

31-12-2014

Wetenschappelijk personeel

3.544,0

3.408,4

Ondersteunend & Beheerspersoneel

2.087,7

1.994,6

Totaal Personeel

5.631,7

5.403,0

Voorgaande bezetting betreft het personeel in dienst van de Universiteit Leiden en de deelnemingen van
LEH BV ultimo 2015, plus de onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het LUMC. De bezetting is
gestegen met 4% (228,7 fte) ten opzichte van 2014.
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Bezetting ultimo 2015, exclusief LUMC
(Aantallen in fte)

31-12-2015

31-12-2014

Wetenschappelijk personeel

2.182,0

2.076,5

Ondersteunend & Beheerspersoneel

1.852,3

1.761,4

Totaal Personeel

4.034,3

3.838,0

In bovenstaande tabel is het personeel in dienst van de Universiteit Leiden en de deelnemingen van LEH
BV weergegeven (exclusief de bezetting van het LUMC). In 2015 is de bezetting gestegen met 196,3 fte
(5%) ten opzichte van 2014.
Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel genoemd in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
(zie pagina 162) betreft de fte’s werkzaam bij de (geconsolideerde) deelnemingen van LEH BV.
Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht evenals die van voormalige topfunctionarissen te vermelden.
De volgende tabel geeft het bedrag weer van de bezoldigingen die de bestuurders in 2015 hebben
ontvangen, volgens de definitie die is voorgeschreven in de WNT.

De maximum beloning voor topfunctionarissen in het wetenschappelijk onderwijs is voor 2015 vastgesteld op € 230.474,–. Voor niet-topfunctionarissen geldt in 2015 een maximum van € 178.000,– ongeacht
de sector waarin de functionaris opereert. Bij de universiteit zijn er in 2015 geen medewerkers geweest die
dit maximum overschreden.
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De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties, andere prestatie-afhankelijke beloningen of
belastbare onkostenvergoedingen.
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Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
(Bedragen in €)
Functie(s)

Voorzitters
clausule
van
toepassing?

Naam

Dienstverband in 2015

Omvang
dienstverband
in fte

Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn*

Uitkering
wegens
beëindiging
van het
dienstverband

Bestuurders College van Bestuur
Voorzitter en
rector magnificus

Nee

C.J.J.M. Stolker

01-01-2015

31-12-2015

1,0

180.480

0

16.829

0

Lid en
vicevoorzitter

Nee

H.W. te Beest

01-01-2015

31-12-2015

1,0

177.056

0

16.731

0

Lid en vicerector
magnificus

Nee

S.E. Buitendijk

01-01-2015

31-12-2015

1,0

172.491

0

16.601

0

530.027

0

50.161

0

Omvang
dienstverband
in fte

Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn*

Uitkering
wegens
beëindiging
van het
dienstverband

Totaal

Gegevens over voorgaand boekjaar
(Bedragen in €)
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Functie(s)

Voorzitters
clausule
van
toepassing?

Naam

Dienstverband in 2014

Bestuurders College van Bestuur
Voorzitter en rector
magnificus

Nee

C.J.J.M. Stolker

01-01-2014

31-12-2014

1,0

174.548

0

30.410

0

Lid en vicevoorzitter

Nee

H.W. te Beest

01-01-2014

31-12-2014

1,0

171.227

0

29.798

0

Lid en vicerector
magnificus

Nee

S.E. Buitendijk

01-01-2014

31-12-2014

1,0

167.706

0

28.982

0

Gewezen topfunctionaris in dienst
Oud-voorzitter CvB en
rector magnificus

Nee

P.F. van der
Heijden

01-02-2007

09-02-2013

0,8

0

0

0

0

Hoogleraar

Nee

P.F. van der
Heijden

09-02-2013

18-11-2014

0,8

69.804

0

11.125

0

583.284

0

100.315

0

Totaal
*

Werkgeversdeel pensioenpremie.
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Vermelding alle toezichthouders
(Bedragen in €)
Functie(s)

Naam

Dienstverband in 2015*

Aanvang

Beloning**

Einde***

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op
termijn

Uitkering
wegens
beëindiging
van het
dienstverband

Raad van Toezicht
Voorzitter

A.H.E.M. Wellink

01-05-2008

0

0

0

0

Lid

M. Sijmons

01-07-2008

9.076

0

0

0

Lid

W. van Saarloos

16-07-2014

9.076

0

0

0

Lid

E.A.A.M. van Welie

01-07-2013

9.076

0

0

0

Lid

C.M.L. Hijmans van
den Bergh

01-12-2013

9.076

0

0

0

36.304

0

0

0

Totaal

Gegevens over voorgaand boekjaar
(Bedragen in €)
Functie(s)

Naam

Dienstverband in 2014*

Aanvang

Beloning**

Einde***

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op
termijn

Uitkering
wegens
beëindiging
van het
dienstverband

Voorzitter

A.H.E.M. Wellink

01-05-2008

Lid

C.J.M. Schuyt

16-07-2010

0

0

0

0

4.538

0

0

Lid

M. Sijmons

0

01-07-2008

9.076

0

0

Lid

0

W. van Saarloos

16-07-2014

4.172

0

0

0

Lid

E.A.A.M. van Welie

01-07-2013

9.076

0

0

0

Lid

C.M.L. Hijmans van
den Bergh

01-12-2013

9.832

0

0

0

36.694

0

0

0

Totaal

*
**
***

01-07-2014

Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij de universiteit maar krijgen een vergoeding.
De voorzitter Wellink heeft afgezien van een vergoeding.
De leden waarbij geen einddatum is aangegeven zijn ultimo 2015 nog in functie.

Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt vanaf 2015 10% respectievelijk 15% van
het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. In 2014 was de norm 5% respectievelijk 7,5%.
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Raad van Toezicht
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Vermelding alle interim bestuurders
Gedurende 2015 zijn geen interim bestuurders aangesteld.
Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Gedurende 2015 is geen sprake van overschrijdingen van de WNT-norm.
Declaraties bestuurders
In onderstaande tabel worden de kosten weergegeven die het College van Bestuur heeft gedeclareerd, in
overeenstemming met het voorgeschreven format. Onder declaraties wordt verstaan ‘vergoedingen voor
gemaakte kosten of geleverde diensten’ die door de individuele bestuurders zelf zijn gedeclareerd bij de
instelling.
(Bedragen in €)

C.J.J.M. Stolker

H.W. te Beest

S.E. Buitendijk

Totaal

Representatiekosten

594

206

542

1.342

Reiskosten binnenland

120

1.723

742

2.585

Reiskosten buitenland

1.566

1.002

586

3.154

Overige kosten
Totaal

376

0

0

376

2.656

2.931

1.870

7.457

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 hiervan zijn reis- en verblijfskosten in binnen- en buitenland, representatiekosten, kosten
voor persoonlijke diensten en kosten voor persoonlijk ter beschikking gestelde faciliteiten zoals telefoonkosten en ict-voorzieningen. Verzamelfacturen zijn in het overzicht naar rato toebedeeld aan individuele
bestuursleden.
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(Bedragen in €)

C.J.J.M. Stolker

H.W. te Beest

S.E. Buitendijk

Representatiekosten*

3.525

2.998

3.161

Totaal
9.684

Reiskosten binnenland

1.787

15.653

6.330

23.770

Reiskosten buitenland

9.407

8.635

18.272

36.314

Overige kosten**

4.718

4.054

4.994

13.766

19.437

31.340

32.757

83.534

Totaal

* De representatiekosten bestaan grotendeels uit vaste onkostenvergoedingen van de collegeleden.
** Overige kosten zijn inclusief kosten voor mobiele telefonie.

4.2
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Afschrijvingen
(Bedragen in M€)

2015

2014

21,2

20,3

Inventaris en apparatuur

9,8

9,9

4.2.3

Gebouwen in uitvoering

0,0

0,0

4.2.4

Vastgoedontwikkeling

0,2

0,2

Totaal Afschrijvingen

31,2

30,4

4.2.1

Gebouwen

4.2.2

De hogere afschrijvingslasten worden voornamelijk veroorzaakt door een versnelde afschrijving van de
locaties LMUY en Stichthage en de afboeking van de boekwaarde van het Clusiusgebouw (M€ 1,7).
Huisvestingslasten
(Bedragen in M€)

2015

2014

11,8

11,7

Verzekeringen

1,0

1,1

4.3.3

Onderhoud

9,5

9,7

4.3.4

Energie en water

6,9

6,6

4.3.5

Schoonmaakkosten

6,5

5,4

4.3.6

Heffingen

3,4

2,0

4.3.7

Overige voorzieningen

2,8

0,0

4.3.8

Overige

3,3

0,0

45,2

36,5

4.3.1

Huur

4.3.2

Totaal Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn toegenomen met M€ 8,7 naar M€ 45,2. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door een dotatie van M€ 2,8 aan de voorziening ‘Asbestverwijdering’, OZB-aanslagen voor panden in
aanbouw (M€ 1,3) en de aan de verkoop van het Clusiusgebouw en de Sterrenwachtlaan toegerekende
kosten (M€ 3,3).
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4.3
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4.4

Overige lasten
(Bedragen in M€)
4.4.1

2015

2014

Administratie- en beheerslasten

4.4.4.1 Bureaukosten
4.4.4.2 Accountantskosten

12,1

10,9

0,3

0,3

Totaal Administratie- en beheerslasten

12,4

11,2

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

13,7

12,9

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

0,4

0,6

4.4.4

Overige lasten

4.4.4.1 Subsidies

21,0

4.4.4.2 Reis- en verblijfskosten

10,6

9,7

1,4

1,5

4.4.4.3 Telefoon-, porti- en vrachtkosten

16,3

4.4.4.4 Collectievorming

4,1

4,6

4.4.4.5 Hulpmiddelen/grondstoffen

8,0

7,8

4.4.4.6 Publiciteit en voorlichting

3,6

3,1

4.4.4.7 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

1,2

1,4

4.4.4.8 Werkzaamheden door derden

21,2

22,1

4.4.4.9 Representatie

3,5

3,0

4.4.4.10 Catering

2,1

1,8

4.4.4.11 Advieskosten

0,9

0,4

10,9

8,8

4.4.4.12 Diversen
Totaal Overige lasten
Totaal Overige subsidies

88,5

80,7

115,1

105,4

De post ‘Subsidies’ kan worden uitgesplitst naar:
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(Bedragen in M€)

2015

2014

Afrika Studie Centrum

2,7

2,7

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

0,6

0,6

NOVA

4,4

4,3

Zwaartekracht ICI

3,7

2,1

Hogeschool der Kunsten

0,7

0,6

Overige subsidies

8,9

6,0

Totaal Subsidies

21,0

16,3

Dit zijn voornamelijk bijdragen aan andere kennisinstellingen voor deelname in gezamenlijk onderzoek
en gebruik van faciliteiten.
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De post ‘Diversen’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

2014

1,8

1,9

Kostprijs verkopen Hortus botanicus

0,3

0,3

Beurzen of deelname in beursprogramma’s

1,7

3,5

Kostprijs verkopen ISSC

1,8

1,5

Vergoedingen aan fellows

0,5

0,3

Overige diversen

4,8

1,3

Totaal Diversen

10,9

8,8

Financiële baten en lasten
(Bedragen in M€)

2015

2014

5.1

Rentebaten

1,1

1,4

5.2

Waardeverandering effecten

0,7

1,8

5.3

Overige opbrengsten effecten

4,3

0,0

5.4

Af: Rentelasten

-0,3

2,5

6,3

0,8

Totaal Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten is toegenomen met M€ 5,5 ten opzichte van 2014. De
toename wordt vooral veroorzaakt door opbrengst uit verkoop van aandelen ProSensa voor M€ 4,3. De
rentelasten zijn opgebouwd uit de betaalde rentelasten, minus de toename van de waarde van de
renteswap (M€ 1,0) en de geactiveerde bouwrente (M€ 2,3).
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5.

2015

Kostprijs omzet UFB
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Enkelvoudige Jaarrekening
Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming)
(Bedragen in M€)

31-12-2015

1

Activa

1.1

Materiële vaste activa

318,1

1.2

Financiële vaste activa

42,0

31-12-2014

Vaste activa

Totaal Vaste activa

296,0
36,3
360,1

332,3

Vlottende activa
1.3

Voorraden

1.4

Vorderingen

1.5

Effecten

1.6

Liquide middelen

0,8

0,7

34,1

36,9

0,0

0,0

125,1

115,1

Totaal Vlottende activa

160,0

152,8

Totaal Activa

520,2

485,1

211,0

184,4

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

30,2

2.3

Langlopende schulden

64,0

65,3

2.4

Kortlopende schulden

215,0

204,8
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Vreemd vermogen
30,6

Totaal Vreemd vermogen

309,2

300,7

Totaal Passiva

520,2

485,1
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Enkelvoudige staat van baten en lasten
2015

Begroting 2015

2014

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

319,1

312,2

308,9

3.2

Collegegelden

56,6

52,7

51,3

3.3

Baten werk in opdracht van derden

85,9

83,2

85,3

3.4

Overige baten

39,1

32,9

29,5

Totaal Baten

500,6

481,0

474,9

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

279,0

276,4

261,9

4.2

Afschrijvingen

27,7

25,8

26,8

4.3

Huisvestingslasten

41,4

38,8

32,7

4.4

Overige lasten

132,4

135,1

124,0

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

480,5

476,1

445,4

20,1

4,9

29,5

5

Financiële baten en lasten

1,8

0,6

-0,5

6

Deelnemingen

4,9

0,5

0,7

Nettoresultaat

26,8

6,0

29,7
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(Bedragen in M€)
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Enkelvoudig Kasstroomoverzicht
(Bedragen in M€)

2015

2014

26,8

29,7

Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettoresultaat
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen

27,7

Mutaties voorzieningen

-0,5

Subtotaal

26,8
-4,4
27,2

22,4

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-0,1

0,1

2,7

3,2

10,2

-0,8

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12,8

2,5

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten

66,8

54,6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-55,1

-79,1

5,4

2,5

(Des)investeringen in deelnemingen

-4,9

-0,7

Mutaties leningen

-0,8

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7,0
-55,5

-84,3
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden

0,3

3,8

Aflossing langlopende schulden

-1,6

-0,3

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1,3

3,5

Mutatie liquide middelen

10,0

-26,2

115,1

141,3

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

10,0

-26,2

125,1

115,1
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Grondslagen enkelvoudige jaarrekening

Zie de grondslagen opgenomen bij de geconsolideerde jaarrekening. In de enkelvoudige jaarrekening zijn
de faculteiten en expertisecentra opgenomen, exclusief de faculteit Geneeskunde. Met het LUMC is een
overeenkomst gesloten, op grond waarvan jaarlijks een subsidie wordt toegekend aan het LUMC voor
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Deze subsidie is verantwoord onder de overige lasten.

Toelichting op de enkelvoudige balans
Materiële vaste activa
(Bedragen in M€)

1.1.1
Gebouwen
en terreinen

1.1.2
Inventaris
en apparatuur

1.1.3
Gebouwen in
uitvoering

1.1.4
Vastgoedontwikkeling

Totaal

Aanschafprijs t/m 2014

554,4

118,8

68,3

16,6

758,2

Cumulatieve waardevermindering
en afschrijvingen

366,7

94,3

0,0

1,1

462,1

Boekwaarde per 1 januari 2015

187,7

24,6

68,3

15,5

296,0

Stand per 1 januari 2015

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen

3,6

10,1

40,2

1,2

55,1

16,2

3,5

2,0

3,3

25,0

1,6

6,3

0,0

0,2

8,1

-14,1

0,3

38,2

-2,4

22,0

Aanschafprijs t/m 2015

541,9

125,5

106,5

14,4

788,3

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen

368,3

100,6

0,0

1,3

470,2

Boekwaarde per 31 december 2015

173,6

24,9

106,5

13,1

318,1

Desinvesteringen aanschafwaarde
Netto-afschrijving
Saldo

Stand per 31 december 2015

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven.
(Bedragen in M€)

Gebouwen
en terreinen

Inventaris
en apparatuur

Gebouwen in
uitvoering

Vastgoedontwikkeling

Totaal
afschrijvingen

Afschrijvingen

17,7

9,7

0,0

0,2

27,7

Desinvestering cumulatieve afschrijvingen

16,2

3,5

0,0

0,0

19,6

1,6

6,3

0,0

0,2

8,1

Netto-afschrijving

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

1.1

[ 160 ]

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2015 is een bedrag van M€ 43,8 geïnvesteerd in gebouwen. Hiervan is M€ 37,0 besteed aan de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (Science Campus) en M€ 2,0 voor het
boekendepot. In 2015 is verder geïnvesteerd in de parkeergarage aan de Maliebaan en inbraakdetectie/
toegangscontrole bij de Universiteitsbibliotheek en het Sylviusgebouw. In 2015 zijn het Clusiusgebouw en
de Sterrenwachtlaan verkocht hetgeen heeft geleid tot desinvesteringen bij zowel ‘Gebouwen en
terreinen’ als ‘Vastgoedontwikkeling’.
De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 323,7 (prijspeil 2015), de verzekerde waarde van de
gebouwen en inventaris bedraagt M€ 1.192 (ultimo 2015).
Inventaris en apparatuur
In 2015 is voor M€ 10,1 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Het betreft hier voornamelijk investeringen in wetenschappelijke apparatuur bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschapen voor onderzoek (M€ 4,6), en investeringen in computers en randapparatuur door dezelfde faculteit en het ISSC
(M€ 2,7).
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Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht (ten behoeve van bedrijven)
alsook voor de verkoop van gronden (ten behoeve van woningen). In 2015 is één perceel in erfpacht
uitgegeven ter waarde van k€ 115. Deze kosten zijn geactiveerd en worden 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 ze vanwege hun aard en functie niet vervangbaar zijn.
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Financiële vaste activa
(Bedragen in M€)

Mutaties 2015
Stand
31-12-2014

1.2.1

14,4

Totaal Deelnemingen

0,0
14,4

Resultaat

Stand
31-12-2015

0,0
0,0

4,9
0,0

19,3
4,9

19,3

Leningen aan verbonden partijen
Stichting Leidse Infrastructuurbundeling

0,5

0,0

0,1

0,0

0,4

Stichting Biopartner

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

Stichting Biopartner

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

Stichting Biopartner

2,4

0,0

0,0

0,0

2,4

Stichting CHDR

2,4

0,0

0,0

0,0

2,4

Stichting Leiden Bio Science Park foundation

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

Totaal Leningen aan verbonden partijen
1.2.3

Mutaties
af

Deelnemingen
LEH BV

1.2.2

Mutaties
bij

7,2

0,0

0,1

0,0

7,1

Overige leningen u/g
LUMC

4,4

0,0

0,0

0,0

4,4

Green College Court

4,6

0,9

0,0

0,0

5,5

Overige

5,6

0,0

0,0

0,0

5,6

Totaal Overige leningen u/g

14,6

0,9

0,0

0,0

15,6

Totaal Financiële vaste activa

36,3

0,9

0,1

4,9

42,0

Deelnemingen
De toename van de waarde van LEH BV is nagenoeg geheel toe te schrijven aan opbrengst van de
verkoop van aandelen ProSensa in 2015 voor M€ 4,3. Het resterende deel betreft winsten die zijn
gemaakt door de deelnemingen van LEH BV gedurende 2015.
Leningen aan verbonden partijen
Aan de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling (SLIB) is een lening verstrekt voor het realiseren van
glasvezelverbindingen. Aan de Stichting Biopartner zijn in de periode 2009-2013 een aantal achtergestelde leningen verstrekt voor de financiering van het eerste en het tweede incubatorgebouw van in totaal
M€ 3,6. In 2013 is een hypothecaire lening van M€ 2,4 verstrekt aan het Center for Human Drug
Research (CHDR) in verband met de financiering van de nieuwbouw van het CHDR. In 2014 is een
lening van M€ 0,7 verstrekt aan de Stichting Leiden Bio Science Park foundation voor de realisatie van
de Bio Tech Training Facility.
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1.2
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Overige leningen u/g
De overige leningen bestaan uit:
• Een lening aan het LUMC. In 2003 is bij de overdracht van de activa en passiva van de faculteit
Geneeskunde aan het LUMC overeengekomen dat het verschil tussen activa en passiva na een periode
van 30 jaar wordt betaald aan de Universiteit Leiden. Over de lening wordt een rente van 4% in rekening gebracht.
• Twee leningen verstrekt aan Green College Court BV in verband met de afgesloten overeenkomst
betreffende de huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen
in de komende 20 jaar op naar M€ 20,0. In 2015 is de lening verhoogd met M€ 0,7 en met M€ 0,2
rente. Aan het einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het bedrag door Green College Court afgelost.
• Een bedrag van M€ 5,6 aan vooruit betaalde BTW-compensatie. Deze vooruitbetaling heeft betrekking op het Wijnhavencomplex in Den Haag en zal in 20 jaar vrijvallen, gelijk aan de looptijd van de
huurovereenkomst, vanaf de huuringangsdatum (afhankelijk van de oplevering in 2016).
Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de universiteit verstrekt in relatie tot
het belang voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder de reikwijdte van de Regeling beleggen en belenen.
Verbonden partijen
Toelichting codes activiteit:
1 = Contractonderwijs
2 = Contractonderzoek
3 = Onroerende zaken
4 = Overig
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Meerderheidsdeelneming (BV)
(Bedragen in M€)
Naam
deelneming
Libertatis Ergo
Holding BV
Totaal

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
31-12-2015

Exploitatiesaldo
2015

Verklaring
art. 2:403?

Consolidatie?

Deelnamepercentage

BV

Leiden

4

19,6

4,9

Nee

Ja

100%

19,6

4,9
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Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV
Naam
deelneming

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
31-12-2015

Exploitatiesaldo
2015

Verklaring
art. 2:403?

Consolidatie?

Deelnamepercentage

Archeologisch
Onderzoek
Leiden BV

BV

Leiden

2

0,8

0,1

Nee

Ja

100%

Centrum voor
Wetenschaps- en
Technologie
Studies BV

BV

Leiden

2

1,8

0,3

Nee

Ja

100%

Jobmotion BV

BV

Leiden

4

2,6

0,9

Nee

Ja

100%

Leiden
Leeuwenhoek
Pre-Seed Fund BV

BV

Leiden

4

0,9

0,0

Nee

Ja

66,5%

Platform
Opleiding,
Onderwijs en
Organisatie BV

BV

Leiden

1

0,0

-0,1

Nee

Ja

100%

6,1

1,1

Totaal

Naam
verbonden partij

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Eigen
vermogen
31-12-2015

Exploitatiesaldo
2015

Verklaring
art. 2:403?

Consolidatie?

Stichting
Praesidium
Libertatis I

Stichting

Leiden

4

17,8

-2,0

Nee

Ja

Stichting
Praesidium
Libertatis

Stichting

Leiden

4

0,2

0,0

Nee

Nee

Stichting
Praesidium
Libertatis II

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Sackler I

Stichting

Leiden

4

2,4

-0,1

Nee

Nee

Stichting Sackler II

Stichting

Leiden

4

2,2

0,0

Nee

Nee

Stichting Scaliger
Instituut

Stichting

Leiden

4

0,1

0,1

Nee

Nee

Stichting
Historische
Commissie voor de
Leidse universiteit

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

Nee

Nee

Stichting
Universitaire
Woonwijk
Boerhave

Stichting

Leiden

4

7,0

0,1

Nee

Nee
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Verbonden partijen met beslissende zeggenschap
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Stichting Binair
Vector Systeem

Stichting

Leiden

4

0,8

0,0

Nee

Nee

Stichting Prof.dr.
C.J. Gorter

Stichting

Leiden

4

0,2

0,0

Nee

Nee

Stichting
Internationaal
Instituut Lucht- en
Ruimterecht

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting AngloAmerikaans Recht

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

Nee

Nee

Stichting ter
bevordering van de
studie China aan de
Universiteit Leiden

Stichting

Leiden

4

0,3

0,0

Nee

Nee

Stichting Europa
Instituut

Stichting

Leiden

4

0,5

0,0

Nee

Nee

Stichting Prof.dr.
A.E.J. Modderman

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

Nee

Nee

Stichting Havinga
Fonds

Stichting

Leiden

4

0,1

0,0

Nee

Nee

Stichting Leiden
University College
The Hague

Stichting

Leiden

4

0,0

0,0

Nee

Nee

Stichting Vrienden
van de
Universitaire
Bibliotheken
Leiden

Stichting

Leiden

4

0,2

0,2

Nee

Nee

32,2

-1,7
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Totaal
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Overige verbonden partijen
Naam verbonden partij

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteit

Stichting Centre for Human Drug Research

Stichting

Leiden

2

Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum

Stichting

Leiden

4

Stichting de Goeje

Stichting

Leiden

4

Stichting E.M. Meijers Fonds

Stichting

Leiden

4

Stichting Hulsewé-Wasniewski

Stichting

Leiden

4

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation

Stichting

Leiden

4

Stichting Leiden Bio Science Park foundation

Stichting

Leiden

4

Stichting Leiden Congresstad

Stichting

Leiden

4

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

Stichting

Leiden

4

Stichting Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis

Stichting

Leiden

4
4

Stichting Professor Teeuw Fonds

Stichting

Leiden

Stichting Professor Thorbecke

Stichting

Leiden

4

Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen

Stichting

Leiden

4

Stichting Valk

Stichting

Leiden

4

Stichting Medical Delta

Stichting

Delft

4

Participatie Stichting Regionale Kennisontwikkeling

Stichting

's-Gravenhage

4

Stichting Center for International Legal Coorporation

Stichting

's-Gravenhage

4
4

Stichting Cyber Security Academy The Hague
Vereniging Samenwerking Nederlandse Universiteiten
Stichting SURF

's-Gravenhage
's-Gravenhage

4

Stichting

Utrecht

4

Voorraden
(Bedragen in M€)
1.3.1

2015

2014

Voorraden

0,8

0,7

Totaal Voorraden

0,8

0,7

Onder de voorraden vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden alsook onderdelen voor computers, die bij de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden in de magazijnen zijn
opgeslagen.
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1.3

Stichting
Vereniging
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1.4

Vorderingen
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

1.4.1

Debiteuren

7,6

9,3

1.4.2

Ministerie van OCW

8,2

9,4

1.4.3

Studenten/deelnemers/cursisten

0,4

0,5

1.4.4

Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel

0,9

1.4.4.2 Overige vorderingen

1,0

Totaal Overige vorderingen
1.4.5

0,8
1,1
1,9

1,9

Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten

16,1

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten

0,0

0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa

0,0

-0,1

Totaal Overlopende activa
1.4.7

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Totaal Vorderingen

15,9

16,1

15,8

0,0

0,1

34,2

36,9

Het saldo van de vorderingen is gedaald met M€ 2,7 (2014 M€ 36,9). De vordering op het ministerie van
OCW betreft de compensatie voor gemiste bekostiging bij de invoering van de bachelor-masterstructuur
in de periode 2003-2008, waarvan het saldo ultimo 2015 M€ 8,2 bedraagt. Onderstaand is het verloopoverzicht van de voorziening wegens oninbaarheid weergegeven.
(Bedragen in M€)
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1.4.7

1.6

31-12-2015

31-12-2014

Stand per 01-01-15

0,1

0,1

Onttrekking

0,1

0,0

Dotaties

0,0

0,0

Stand per 31-12-15

0,0

0,1

31-12-2015

31-12-2014

Voorziening wegens oninbaarheid

Liquide middelen
(Bedragen in M€)
1.6.1

Kasmiddelen

1.6.2

Banken

1.6.3

Deposito’s
Totaal Liquide middelen

0,1

0,1

35,0

25,1

90,0

90,0

125,1

115,1

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2015 M€ 125,1. Deze zijn geheel ter
vrije beschikking van de universiteit. De toename van het saldo ten opzichte van 2014 wordt met name
veroorzaakt door het positieve resultaat. Verder is het bedrag aan vooruitontvangen subsidies toegenomen.

De liquiditeit van de Universiteit Leiden wordt verder gewaarborgd door een bij de BNG afgesloten
kredietfaciliteit van M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening van M€ 30,0 opgenomen. Ultimo 2015 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit
bij de BNG M€ 70,0.
Eigen vermogen
(Bedragen in M€)
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

Stand
31-12-2014

Resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2015

174,8

25,4

0,0

200,2

2.1.2.1 Profileringsgebieden

6,8

0,4

0,0

2.1.2.2 Onderwijsintensivering

1,5

0,4

0,0

1,9

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming

1,1

-0,3

0,0

0,8

2.1.2.4 Studievoorschot

0,0

Totaal Bestemmingsreserve (publiek)
Totaal Eigen vermogen

0,9

7,2

0,0

0,9

9,4

1,4

0,0

10,8

184,2

26,8

0,0

211,0

Het eigen vermogen neemt door het positieve resultaat van M€ 26,8 toe tot een bedrag van M€ 211. Het
eigen vermogen is opgebouwd uit:
• De algemene reserve waarin de reserves van de faculteiten zijn begrepen. De algemene reserve is in
2015 door het positieve resultaat en de bestemming hiervan toegenomen met M€ 25,4.
• Een viertal (publieke) bestemmingsreserves voor de tot en met het boekjaar door het College van
Bestuur gereserveerde en toegekende middelen voor de profileringsgebieden in onderzoek, onderwijsintensivering, profilering & zwaartepuntvorming en Studievoorschot-voorinvestering, voor zover
deze nog niet besteed zijn. Aan deze reserves wordt in totaal M€ 1,4 toegevoegd. Deze middelen
worden in volgende jaren door de betreffende eenheden ingezet.
Het beginvermogen is M€ 6,4 lager dan gepresenteerd in de jaarrekening 2014. Dit is grotendeels het
gevolg van de stelselwijziging die is doorgevoerd met betrekking tot de middelen die met een specifieke
doelstelling in de rijksbijdrage zijn opgenomen. Als gevolg van deze stelselwijziging is M€ 6,0 (de in
voorgaande jaren ontvangen maar nog niet bestede middelen) van de algemene reserve verplaatst naar
de kortlopende schulden. De algemene reserve is daarnaast met M€ 0,4 verlaagd als gevolg van doorgevoerde correcties op de waarde van LEH BV.
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2.1
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Verschil ten opzichte van het groepsvermogen
(Bedragen in M€)

Stand
31-12-2014

Resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2015

184,2

26,8

0,0

211,0

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds (privaat)
Stichting Praesidium Libertatis I

19,5

-2,0

Totaal Bestemmingsfonds (privaat)
Minderheidsbelang derden
Totaal groepsvermogen

2.2

0,3

19,5

-2,0

0,3

0

204,0

24,8

17,8
0,3

17,8

0,3

229,1

0,3

Voorzieningen
(Bedragen in M€)

Stand
31-12-2014

Mutaties 2015
Dotaties

Stand

Onttrek-

Vrijval

Verdeling saldi

31-12-2015

< 1 jaar

> 1 jaar

kingen
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2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheidsuitkeringen

7,5

3,0

2,9

1,3

6,3

3,5

2,9

2.2.1.2 Voorziening Pemba

0,5

0,6

0,1

0,0

1,0

0,0

1,0

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen

1,2

0,0

0,0

0,1

1,1

0,0

1,1

2.2.1.4 Reorganisatie IBL

1,3

0,0

0,2

0,2

0,9

0,3

0,6

2.2.1.5 Reorganisatie CML

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.6 Reorganisatie FGW

1,5

0,0

0,2

0,1

1,1

0,3

0,8

2.2.1.7 Reorganisatie Kunsten

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

2.2.1.8 Reorganisatie UB

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

2.2.1.9 Reorganisatie Uitstroombeleid

0,6

0,0

0,2

0,0

0,4

0,2

0,3

2.2.1.10 Reorganisatie FGW LIRS

0,9

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

0,3

2.2.1.11 Reorganisatie UBL

0,4

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

2.2.1.12 Reorganisatie LACDR

0,3

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,2

2.2.1.13 Reorganisatie LAK-theater

0,5

0,1

0,1

0,0

0,4

0,1

0,3

2.2.1.14 Opheffen instituten Turkije

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

2.2.1.15 Opheffen instituten Levant

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Totaal Personeelsvoorzieningen
2.2.2

Verlieslatende contracten

2.2.3

Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering
2.2.3.2 Samenwerkingsverbanden

0,1

15,6

3,8

4,2

2,3

12,9

4,9

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4

2,8

0,5

0,0

14,6

3,6

2,7

0,0

0,0

0,1

2,6

0,1

11,1
2,5

Totaal Overige voorzieningen

15,0

2,8

0,5

0,1

17,2

3,7

13,6

Totaal Voorzieningen

30,6

6,6

4,7

2,4

30,2

8,5

21,6

De voorzieningen zijn met M€ 0,4 afgenomen naar een bedrag van M€ 30,2. In 2015 is als gevolg van de
voorspoedige plaatsing van personeel op nieuwe werkplekken een additionele vrijval gerealiseerd in de
voorziening LIRS naast de reguliere vrijval op de diverse personele voorzieningen. Als gevolg van nadere
besluitvorming ten behoeve van de huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen, tezamen met een
aantal herijkingen heeft een dotatie van M€ 2,8 aan de asbestvoorziening plaatsgevonden. Voor een
nadere toelichting per post wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Langlopende schulden
(Bedragen in M€)

Stand
31-12-2014

Mutaties 2015
Aangegane

Aflossingen/

Stand

Resterende

Resterende

Rente-

31-12-2015

looptijd

looptijd

percentage

leningen

Vrijval

> 1 jaar

> 5 jaar

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

4,805%

7,1

0,0

1,0

6,1

6,1

6,1

4,647%

2.3.1

Bank Nederlandse Gemeenten

2.3.2

Renteswap

2.3.3

Erfpachten

28,2

0,3

0,6

27,9

27,3

24,9

Totaal Langlopende schulden

65,3

0,3

1,6

64,0

63,4

61,0

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€ 100,0. Hiervan is in 2007 M€ 30,0 opgenomen als vastrentende lening met een termijn
van 25 jaar. De lening moet op 1 oktober 2032 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio in
de enkelvoudige jaarrekening daalt beneden de signaleringsgrens van 20%. Ultimo 2015 bedraagt de
solvabiliteitsratio enkelvoudig 40,6% (2014 38%).
Voor een volgend deel van dit krediet (M€ 22,5) is het renterisico afgedekt middels de aankoop van een
renteswap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober 2009 tot en met oktober 2029 de variabele rente op
het krediet tegen een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfaciliteit is in het verleden tijdelijk gebruik gemaakt maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment
niet nodig. Gegeven de omvang van de huidige liquide middelen, onzekerheid met betrekking tot de
toekomstige omvang van de rijksbijdragen en onzekerheid over 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€ 6,1 negatief).
De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest en zet zich actief in om
hierop bedrijfsmatige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC
ondersteunen. Percelen van deze terreinen worden uitgegeven in erfpacht. De erfpachtovereenkomsten
kennen een looptijd van vijftig jaar. Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens. Gedurende de
looptijd van de erfpacht valt een gedeelte van de erfpacht vrij ten gunste van het resultaat. In 2015 is in
totaal een bedrag van M€ 0,3 ontvangen en is M€ 0,6 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
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2.3
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2.4

Kortlopende schulden
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

2.4.1

Vooruitgefactureerde en -ontvangen
termijnen OHW

86,6

82,5

2.4.2

Crediteuren

22,0

21,0

2.4.3

Vooruitontvangen subsidies OCW

10,1

8,9

2.4.4

Belastingen / premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing

10,8

8,9

2.4.4.2 Omzetbelasting

-4,3

-1,3

3,0

2,6

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen
Totaal Belastingen / premies sociale
verzekeringen

9,5

10,3

2.4.5

Schulden pensioenen

3,1

3,1

2.4.6

Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruitontvangen collegegelden

20,4

2.4.6.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.6.3 Vakantiegeld en -dagen

17,9

2,5

2,9

21,6

20,0

2.4.6.4 Accountants- en administratiekosten

0,0

0,0

2.4.6.5 Rente

0,6

0,6

2.4.6.6 Overige posten

38,5

Totaal Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

37,6
83,6

79,1

215,0

204,8
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De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 10,2. Het merendeel van deze kortlopende schulden
heeft een looptijd korter dan één jaar.
De post ‘Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW’ heeft betrekking op ontvangen voorschotten voor projecten in uitvoering waarvan de subsidiabele kosten in volgende jaren worden gerealiseerd.
De post ‘Overige posten’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

11,6

13,3

Subsidie bouwproject Wijnhaven

7,2

7,7

Horizon 2020-project Toxrisk

7,6

0,0

Vooruitontvangen huur Anna van Buerencomplex

1,5

1,5

Master Cyber Security

0,7

0,7

Liquiditeit onderzoeksschool NOVA

Overige overlopende passiva
Totaal Overige posten

9,9

14,4

38,5

37,6
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten
Verschil met de geconsolideerde jaarrekening

Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening en die opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening betreft vooral de baten werken in opdracht van derden gerealiseerd bij het
LUMC. Het verschil bij de personele lasten is voornamelijk te verklaren door de personeelslasten die
gerelateerd zijn aan het LUMC. De overige lasten zijn in de enkelvoudige jaarrekening hoger dan in de
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.
3.1

Rijksbijdragen OCW
(Bedragen in M€)

2015

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

380,5

3.1.2

Overige subsidies OCW

Begroting 2015

2014

381,5

371,3

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW

9,9

1,9

9,1

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW

0,0

0,0

0,0

Totaal Overige subsidies OCW
3.1.3

Af: Rijksbijdrage LUMC
Totaal Rijksbijdragen OCW

9,9

1,9

9,1

71,4

71,2

71,6

319,1

312,2

308,8

3.2

Collegegelden
(Bedragen in M€)

Begroting 2015

2014

43,9

43,4

40,0

Instellingscollegegelden EER*

7,1

8,2

7,1

Instellingscollegegelden niet-EER

5,6

1,1

4,1

56,6

52,7

51,3

3.2.1

Wettelijke collegegelden

3.1.2
3.1.3

Totaal Collegegelden

2015

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

De groei van de baten uit de collegegelden ten opzichte van 2014 met M€ 5,3 is het gevolg van enerzijds
een toename van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en
anderzijds door een (gemiddelde) tariefstijging van 2,4% van het collegegeld.
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De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 2015 M€ 319,1 na aftrek van de rijksbijdrage
voor de academische werkplaatsfunctie van het LUMC. De groei hiervan wordt onder meer veroorzaakt
door specifieke subsidies waaronder Zwaartekracht en Duurzame Geesteswetenschappen (ongeveer
M€ 2,0), toegekende loon- en prijscompensatie over 2015 (circa M€ 3,0) en de bijstelling van het macrokader door het ministerie van OCW van M€ 2,1.
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3.3

Baten werk in opdracht van derden
(Bedragen in M€)
3.3.1

Contractonderwijs

3.3.2

Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties*

2015

Begroting 2015

2014

7,7

7,6

8,9

20,1

19,2

3.3.2.2 Nationale overheden

2,2

4,5

5,9

3.3.2.3 NWO (incl. Zon MW)

36,6

38,3

34,2

0,3

0,7

0,7

11,5

7,7

10,0

3.3.2.4 KNAW
3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties
3.3.2.6 Bedrijven

6,3

20,3

5,1

6,6

Totaal Contractonderzoek

77,0

75,5

77,7

Totaal Baten werk in opdracht van derden

85,9

83,2

85,3

* Waaronder de EU en de ERC (European Research Council)

Onder de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ zijn de opbrengsten uit de tweede en derde geldstroom verantwoord. Deze baten laten een stijging zien van M€ 0,6 ten opzichte van 2014 veroorzaakt
door een stijging in het contractonderwijs. De afname van de baten van nationale overheden is het
gevolg van de mutatie op onderhanden werk waardoor M€ 2,2 als vooruitontvangen op de balans zijn
verantwoord.
3.4

Overige baten
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(Bedragen in M€)

2015

Begroting 2015

2014

10,0

1,5

9,5

Detachering personeel

1,4

0,0

1,8

3.4.3

Schenking en sponsoring

1,2

0,0

1,1

3.4.4

Overige

26,4

31,4

17,1

Totaal Overige baten

39,1

32,9

29,5

3.4.1

Verhuur

3.4.2

De stijging van de overige baten bedraagt ten opzichte van 2014 M€ 9,6. Dit is voornamelijk veroorzaakt
door de opbrengst van de verkoop van het Clusiusgebouw en de Sterrenwachtlaan voor in totaal M€ 6,8.
De netto-opbrengst, na aftrek van de aan deze verkopen toe te rekenen calculatorische kostprijs (M€ 3,3)
en afboeking boekwaarde (M€ 1,7), bedraagt M€ 1,8.
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De post ‘Overige’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

31-12-2015

31-12-2014

Opbrengst onroerend goed

6,8

0,0

Cateringopbrengsten

4,6

4,2

Lidmaatschaps- en entreegelden

2,8

2,9

Subsidies

4,8

4,9

Pro Rata BTW op indirecte kosten

4,2

2,8

Octrooien en licenties

0,7

0,7

Overige baten

2,5

1,6

Totaal Overige

39,1

29,5

De lidmaatschapsgelden en entreegelden komen voornamelijk van de sportkaarten en de toegang tot de
Hortus botanicus.
Personele lasten
(Bedragen in M€)
4.1.1

2015

Begroting 2015

2014

Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen

208,5

214,7

4.1.1.2 Sociale lasten

11,1

10,0

10,1

4.1.1.3 Pensioenpremies

24,4

25,0

26,4

Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten
4.1.2

244,0

193,9

249,7

230,5

Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen

1,4

2,4

0,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

24,3

17,3

25,3

4.1.2.3 Overige personeelslasten

10,7

Totaal Overige personele lasten
4.1.3

Af: Uitkeringen
Totaal Personele lasten

7,0

6,9

36,3

26,7

1,3

0,0

32,7
1,3

279,0

276,4

261,9

De personele lasten zijn in 2015 met M€ 17,1 toegenomen naar M€ 279. Ten opzichte van 2014 is de
bezetting gestegen met 182,1 fte. Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de personeelslasten M€ 2,6
hoger uitgekomen dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn hogere lasten voor inhuur van
personeel. De daling van de pensioenpremies wordt veroorzaakt door de verlaging van het premiepercentage met 2% en de aftopping voor salarissen boven de k€ 100.
De salarislasten van eigen personeel kwamen lager uit dan de begroting vanwege een wat lagere bezetting
dan begroot.
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4.1

Bezetting ultimo 2015
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(Aantallen in fte)

31-12-2015

31-12-2014

Wetenschappelijk personeel

2.182,0

2.076,5

Ondersteunend & Beheerspersoneel

1.665,1

1.588,4

Totaal Personeel

3.847,1

3.665,0

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel ‘Bezetting ultimo 2015 exclusief LUMC’ in de geconsolideerde
jaarrekening betreft de fte’s werkzaam bij LEH BV en de 100% deelnemingen. Bovenstaande bezetting is
die van ultimo 2015 van de faculteiten en ondersteunende diensten. Het aantal fte wetenschappelijk personeel steeg met 105,8 fte. Het aantal fte ondersteunend en beheerspersoneel steeg met 76,7 fte.
4.2

Afschrijvingen
(Bedragen in M€)

2015

Begroting 2015

2014

17,7

16,0

16,7

Inventaris en apparatuur

9,7

9,6

9,9

4.2.3

Gebouwen in uitvoering

0,0

0,0

0,0

4.2.4

Vastgoedontwikkeling

0,2

0,2

0,2

Totaal Afschrijvingen

27,7

25,8

26,8

4.2.1

Gebouwen

4.2.2

De hogere afschrijvingslasten worden voornamelijk veroorzaakt door een versnelde afschrijving van de
locaties LMUY en Stichthage en de afboeking van de boekwaarde van het Clusiusgebouw (M€ 1,7).
4.3

Huisvestingslasten
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(Bedragen in M€)

2015

Begroting 2015

2014

11,4

10,1

11,4

Verzekeringen

0,8

0,9

0,9

4.3.3

Onderhoud

8,8

7,6

9,0

4.3.4

Energie en water

6,3

6,7

6,0

4.3.5

Schoonmaakkosten

4,8

3,7

3,7

4.3.6

Heffingen

3,1

2,4

1,7

4.3.7

Overige voorzieningen

2,8

0,0

0,0

4.3.9

Overige

3,3

7,4

0,0

41,4

38,8

32,7

4.3.1

Huur

4.3.2

Totaal Huisvestingslasten

De huisvestingslasten komen ten opzichte van de begroting per saldo M€ 2,6 hoger uit dan begroot. De
voornaamste oorzaak betreft de niet voorziene additionele dotatie van M€ 2,8 aan de voorziening
‘Asbestverwijdering’. De heffingen vallen hoger uit dan begroot door de onverwachte ontvangst van
OZB-aanslagen voor panden in aanbouw. Tot slot betreffen de overige huisvestingslasten ad M€ 3,3 de
aan de verkoop van het Clusiusgebouw en de Sterrenwachtlaan toe te rekenen kosten.

[ 175 ]

Overige lasten
(Bedragen in M€)
4.4.1

2015

Begroting 2015

2014

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1 Beheerskosten

1,9

2,9

2,0

4.4.1.2 Accountantskosten

0,3

0,3

0,3

2,2

3,2

2,2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

13,7

13,5

12,9

4.4.3

Voorzieningen

-0,1

0,0

0,0

4.4.4

Overige lasten

4.4.2

4.4.4.1 Subsidies

72,9

66,5

69,6

4,1

3,8

4,6

10,6

7,2

9,7

4.4.4.4 Hulpmiddelen/grondstoffen

5,2

7,7

5,1

4.4.4.5 Representatie

3,5

4,5

3,0

4.4.4.6 Publiciteit en voorlichting

3,6

0,8

3,1

4.4.4.7 Telefoon-, porti- en vrachtkosten

1,3

2,3

1,5

4.4.4.8 Catering

2,1

3,7

1,8

4.4.4.9 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen

1,2

2,1

1,4

4.4.4.2 Collectievorming
4.4.4.3 Reis- en verblijfskosten

4.4.4.10 Werkzaamheden door derden

0,9

1,7

1,1

4.4.4.11 Advieskosten

0,9

0,6

0,4

4.4.4.12 Diversen

10,4

17,5

7,5

Totaal Overige lasten

116,6

118,4

108,9

Totaal Overige lasten

132,4

135,1

124,0

De post ‘Subsidies’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

2015

2014

54,3

53,9

Afrika Studie Centrum

2,7

2,7

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

0,6

0,6

NOVA

4,4

4,3

Zwaartekracht ICI

3,7

2,1

Academie der Kunsten

0,7

0,6

Overige subsidies

6,5

5,4

Totaal Subsidies

72,9

69,6

LUMC

Deze subsidies betreffen voornamelijk bijdragen aan andere kennisinstellingen voor deelname in gezamenlijk onderzoek en gebruik van faciliteiten.
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4.4
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De post ‘Diversen’ kan worden uitgesplitst naar:
(Bedragen in M€)

2015

2014

Kostprijs omzet UFB

1,8

1,9

Kostprijs verkopen Hortus botanicus

0,3

0,3

Beurzen of deelname in beursprogramma’s

1,7

3,5

Kostprijs verkopen ISSC

1,8

1,5

Vergoedingen aan fellows

0,5

0,3

Overige diversen

4,3

0,0

Totaal Diversen

10,4

17,5

Het verschil bij de post ‘Diversen’ tussen de realisatie (M€ 10,4) en de begroting 2015 (M€ 17,5) wordt
verklaard doordat de begrote posten ‘Nog te alloceren’ (begroot op M€ 5,9) en ‘Risicoreservering/
onvoorzien’ (begroot op M€ 5,2) zich in de realisatie niet voordoen.
5.

Financiële baten en lasten
(Bedragen in M€)

2015

Begroting 2015

2014

5.1

Rentebaten

1,0

0,6

1,4

5.2

Waardeverandering effecten

0,0

0,0

0,0

5.3

Overige opbrengsten effecten

0,0

0,0

0,0

5.4

Af: Rentelasten

-0,8

0,0

1,9

1,8

0,6

-0,5

Totaal Financiële baten en lasten
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Het saldo van de financiële baten en lasten is M€ 1,2 hoger uitgekomen dan begroot. De rentelasten
betreffen het saldo van de betaalde rentelasten ad M€ 2,5 (2014: M€ 2,5), de toename van de waarde van
de swap (met M€ 1,0 tot M€ 6,1 negatief ultimo 2015) en de gactiveerde bouwrente van M€ 2,3 (2014:
M€ 2,2).
Honoraria accountant
(Bedragen in k€)

2015

2014

Onderzoek Jaarrekening

151,3

174,2

Andere controleopdrachten

54,8

99,1

Fiscale adviezen

25,8

7,1

Andere niet-controle diensten

2,7

9,6

Totaal Honoraria accountant

234,5

290,0

Dit overzicht betreft de in rekening gebrachte honoraria door de externe accountant gedurende het
betreffend boekjaar.

Leiden, 26 mei 2016
Prof.mr. C.J.J.M Stolker
Rector magnificus en voorzitter

Drs. H.W. te Beest
Vicevoorzitter

Prof.dr. S. E. Buitendijk
Vicerector magnificus
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Deel III
Overige gegevens
[ 179 ]

Overige gegevens

[ 181 ]

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die significante invloed op het resultaat en
het vermogen van de Universiteit Leiden hebben ultimo 2015.
Voorstel voor resultaatbestemming

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van M€ 24,8. 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 ‘Profileringsgebieden’ wordt een bedrag van M€ 0,4 toegevoegd. Aan de
bestemmingsreserve Onderwijsintensivering wordt een bedrag van M€ 0,4 toegevoegd. Aan de bestemmingsreserve Profilering & zwaartepuntvorming wordt een bedrag onttrokken van M€ 0,3. Een
bestemde reserve Studievoorschot wordt gevormd waaraan M€ 0,9 wordt toegevoegd.
Een bedrag van M€ 2,0 wordt onttrokken aan het bestemmingsfonds van de Stichting Praesidium Libertatis I.
Het resterende saldo van M€ 25,4 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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Dit voorstel is al in de hiervoor gepresenteerde cijfers voor de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2015 van de Universiteit Leiden te Leiden gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de
Universiteit Leiden op 31 december 2015 en van het resultaat en de kasstromen over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van
materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ
2015.
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De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015;
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2015;
• het geconsolideerde en enkelvoudige kasstroomoverzicht; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Universiteit Leiden, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
• Bij de bepaling van de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening is als benchmark de
totale begrote baten (2%) gehanteerd. De daaruit volgende materialiteit is naar beneden bijgesteld
naar de lagere vastgestelde materialiteit voor financiële rechtmatigheid. Op basis hiervan hebben wij
de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 8 miljoen (2014:
EUR 10,5 miljoen).
• De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op EUR 10,8 miljoen (2014: EUR 10,5
miljoen), deze materialiteit is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen (zijnde rijksbijdragen
en wettelijk deel collegegelden) zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015.
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Reikwijdte van de groepscontrole
De Universiteit Leiden staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van
deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Leiden. Gegeven onze
eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht
op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke
posten noodzakelijk was.
De groep bestaat uit de Universiteit Leiden, Libertatis Ergo Holding B.V. en Stichting Praesidium Libertatis I. Bij Libertatis Ergo Holding B.V. en Stichting Praesidium Libertatis I hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de jaarrekeningen van deze entiteiten.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij de Universiteit Leiden en groepsonderdelen, gecombineerd
met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over
de geconsolideerde jaarrekening.
Reikwijdte van de samenwerking met de afdeling Audit en Interne Controle
In het kader van onze controle van de jaarrekening maken wij gebruik van de werkzaamheden van de
afdeling Audit en Interne Controle (AIC) van de Universiteit Leiden. Aangezien wij de ongedeelde
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In paragraaf 2.1.3 van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 zijn tevens een aantal specifieke
controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. Wij houden ook rekening met
afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening
om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met de Raad van Toezicht overeengekomen dat wij aan
de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 361 duizend rapporteren
alsmede kleinere afwijkingen, die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

[ 184 ]

verantwoordelijkheid voor ons controleoordeel dragen hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om vast
te stellen of wij gebruik kunnen maken van het werk van AIC. In dat kader hebben wij middels inspectie
van relevante documenten en het inwinnen van inlichtingen de deskundigheid en objectiviteit van AIC
geëvalueerd. Verder hebben we de geplande werkzaamheden van AIC evenals het door ons geplande
gebruik van deze werkzaamheden met het hoofd AIC besproken. Tenslotte hebben wij door middel van
het evalueren van de interne rapportage van AIC en het herhalen van de werkzaamheden van de AIC
vastgesteld dat de werkzaamheden en interne vastleggingen door AIC toereikend zijn voor de doeleinden
van onze controle.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij
met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige
weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van
de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten
in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
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De aanbestedingswet- en regelgeving en de naleving daarvan is complex
De aanbestedingswet- en regelgeving is uitgebreid en complex. In het kader van onze controle op de
financiële rechtmatigheid hebben wij derhalve bijzondere aandacht gegeven aan het vaststellen van de
naleving van in het kader van de financiële rechtmatigheid relevante bepalingen van deze wet- en regelgeving.
Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en inspectie van relevante documentatie de opzet en
het bestaan van interne beheersingsmaatregelen van de Universiteit Leiden die de toepassing van de
aanbestedingswet- en regelgeving dienen te waarborgen in het kader van de controle van de jaarrekening
geëvalueerd en de effectiviteit daarvan getoetst door middel van deelwaarneming. Daarbij zijn we onder
meer nagegaan dat sprake is van een door de instelling opgestelde aanbestedingskalender, contractregister en een analyse van de inkoopcontracten die ten grondslag liggen aan de daadwerkelijke bestedingen van de instelling.
De Universiteit Leiden heeft gedurende het boekjaar 2015 alle bestedingen over 2015 geanalyseerd op een
juiste marktbenadering overeenkomstig de aanbestedingswet- en regelgeving. Hierbij zijn niet-significante afwijkingen geconstateerd en vastgesteld dat er geen sprake was van onrechtmatig verkregen voordelen. De instelling heeft ter voorkoming van dergelijke afwijkingen in de toekomst maatregelen
getroffen.

Wij hebben door middel van deelwaarnemingen op de interne analyse en gevoerde gesprekken met de
afdeling inkoop, de leiding van de instelling en inspectie van relevante documentatie:
• de aard en omvang van de afwijkingen nader onderzocht alsmede onderzoek uitgevoerd naar eventuele andere mogelijke afwijkingen;
• nagegaan of sprake is van opzettelijke handelingen verband houdende met het verkrijgen van
onrechtmatig voordeel.
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Op basis van deze werkzaamheden zijn geen additionele afwijkingen geconstateerd. Voorts hebben wij
vastgesteld dat communicatie heeft plaatsgevonden met het toezichthoudend orgaan.

Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en inspectie van relevante documentatie de opzet en
het bestaan van interne beheersingsmaatregelen die volledigheid en juistheid van de verantwoorde baten
uit werk in opdracht van derden dienen te waarborgen geëvalueerd en de effectiviteit daarvan getoetst
door middel van deelwaarneming. Daarbij zijn wij onder meer nagegaan dat sprake is van ondertekende
projectovereenkomsten, de inhoudelijke en financiële voortgang van het project tussentijds wordt geanalyseerd alsmede dat voor- en nacalculaties worden uitgevoerd. De interne beheersingsmaatregelen zjin
niet geheel effectief gebleken voor onze controle van de jaarrekening waardoor wij aanvullende werkzaamheden hebben moeten uitvoeren. Wij hebben ultimo 2015 materiële onderhanden projecten geanalyseerd op een juiste waardering van de onderhanden projecten. Daarbij hebben wij door middel van
gevoerde gesprekken met projectcontrollers en inspectie van relevante documentatie getoetst dat gerealiseerde kosten subsidiabel zijn (in overeenstemming met projectovereenkomst), dat de nog te realiseren
kosten passen binnen de overeengekomen projectbegroting en voorzover dit niet het geval is (projectverlies) een voorziening onderhanden projecten is gevormd. Voorts hebben wij voor het selecteren van
onderhanden projecten een cijferanalyse uitgevoerd en van de geselecteerde projecten getoetst of deze
projecten tijdig zijn afgesloten en onderhanden projecten juist worden gepresenteerd onder nog te factureren dan wel vooruitontvangen termijnen.
Op basis van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat werk in opdrachten van derden conform
de daarvoor geldende verslaggevingsregels zijn verwerkt en adequaat zijn toegelicht.
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Werk in opdracht van derden (projecten)
De Universiteit Leiden heeft over 2015 EUR 171,3 miljoen aan baten gerealiseerd in opdracht van derden.
Daarbij is ultimo 2015 sprake van EUR 76,1 miljoen onderhanden projecten (EUR 10,5 miljoen nog te
factureren en EUR 86,6 miljoen vooruitontvangen termijnen). Baten uit werk in opdracht van derden en
de bijbehorende balanspositie voor onderhanden projecten maken hiermee een significant onderdeel uit
van de staat van baten en lasten respectievelijk de balans van de Universiteit Leiden. Dientengevolge
hebben wij de volledigheid en juistheid (subsidiabiliteit van de projectuitgaven) van de baten uit werk in
opdracht van derden en de waardering van de onderhanden projecten als een kernpunt in onze controle
aangemerkt.
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Toepassing renteswap door de Universiteit Leiden
Zoals vermeld in paragraaf 2.3 in de toelichting van de jaarrekening maakt de Universiteit Leiden gebruik
van een renteswap met als doelstelling om het variabele renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit
afgesloten leningen voor financiering van het vastgoed.
In dat kader past de Universiteit Leiden voor de waardering kostprijs of lagere marktwaarde toe waardoor de resultaten uit waardeveranderingen van de renteswaps en de afgedekte schuld gelijktijdig in de
exploitatierekening verwerkt worden. Het gebruik van derivaten bij (semi-) publieke instellingen heeft de
afgelopen jaren veel aandacht gekregen en wordt in het algemeen als complex ervaren.
Wij hebben aan de hand van de onderliggende contracten vastgesteld dat de renteswap uitsluitend wordt
toegepast voor het afdekken van het variabele renterisico. Verder omvat onze controlewerkzaamheden,
onder andere, het verifiëren van de waarde van de reële waarde van de renteswap, met behulp van
interne waarderingsexperts aan de hand van de onderliggende contracten en marktnoteringen (Bloomberg). Deze waarde wordt toegelicht in de jaarrekening, zie paragraaf 2.3.
Op basis van deze werkzaamheden hebben we vastgesteld dat de renteswap juist is verwerkt in de jaarrekening en dat deze is aangegaan voor de doelstelling zoals beschreven in paragraaf 2.3 in de toelichting
van de jaarrekening.
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Waardering van de materiele vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa ad EUR 318 miljoen (59% van het balanstotaal) per
31 december 2015 is belangrijk voor onze controle aangezien het qua waarde de belangrijkste activa op de
balans van de instelling betreft. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.
De Universiteit Leiden beoordeelt minimaal jaarlijks of sprake is van aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen en heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een aanwijzing voor bijzondere waardevermindering. De Universiteit Leiden maakt gebruik van veronderstellingen met betrekking tot ondermeer ontwikkelingen in studentenaantallen en inschattingen van het gebruik van het vastgoed.
In het kader van onze controle hebben wij deze veronderstellingen geëvalueerd en getoetst teneinde vast
te stellen of sprake is van een aanwijzing voor bijzondere waardevermindering. Wij hebben daarbij
ondermeer aandacht besteed aan het beoordelingsproces die de Universiteit Leiden heeft uitgevoerd;
• het evalueren van meerjarenprognose op aanwijzingen dat de (huidige en toekomstige) afschrijvingslasten gedekt kunnen worden door toekomstige opbrengsten;
• het op basis van woz- en verzekeringswaardes vaststellen dat de marktwaarde van het actief niet
beduidend meer is gedaald dan door normale veroudering mag worden verwacht;
• op basis van management rapportages, notulen, meerjarenbegrotingen en huisvestings-plannen
nagaan dat gedurende het boekjaar zich geen belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld reorganisaties, bijzondere daling studentenaantallen, significante wijzigingen in gebruik vastgoed hebben

voorgedaan of zich zullen gaan voordoen in de nabije toekomst die een nadelig effect hebben op de
Universiteit Leiden.
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Hierbij is getoetst of redelijkerwijs mogelijke veranderingen in de veronderstellingen ertoe zouden
kunnen leiden dat sprake is een bijzondere waardevermindering.
Op basis van deze werkzaamheden delen wij de conclusie van het College van Bestuur dat geen sprake is
van een aanwijzing voor bijzondere waardevermindering.
Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening alsmede het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het College van 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.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van de regeling jaarverslaggeving
onderwijs moet het College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het College van
Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de Universiteit Leiden.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel,
als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
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In dit kader is het College van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
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Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de controle van de jaarrekening verwijzen wij naar de bijlage bij deze controleverklaring.
Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):
• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslag-geving onderwijs
en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld en of
de door de Regeling jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.
• dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Benoeming
Wij zijn door de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden als accountant van de Universiteit Leiden
benoemd tot en met het boekjaar 2015.
Den Haag, 3 juni 2016

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

KPMG Accountants N.V.
W.A. Touw RA

Bijlage bij de controleverklaring

[ 189 ]

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen, en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelij-
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle van de jaarrekening
en de financiële rechtmatigheid met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;.
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het College van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
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kerwijs onze afhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
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Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de
Raad van Toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
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Deel IV
Bijlagen
[ 191 ]
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Bijlage A

Prestatieafspraken en kwalitatieve ambities vanuit
Strategische Agenda OCW
Het Bestuursverslag 2015 fungeert niet louter als een verantwoordingsdocument over het jaar 2015, maar
ook als een evaluatiedocument van de prestatieafspraken die de Universiteit Leiden in 2012 heeft gemaakt
met het ministerie OCW alsmede de kwalitatieve ambities die zijn geformuleerd in de Reactie op de
Strategische Agenda OCW van 26 april 2012.
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de prestatieafspraken en deze kwalitatieve ambities,
alsmede waar de uitwerking van de betreffende ambitie in dit jaarverslag aan de orde komt.

Indicator

0-meting 2011

Realisatie 2015
conform interpretatie
ministerie van OCW

Realisatie 2015
conform interpretatie
Universiteit Leiden

Target 2015

15,9%

13,0%

13,0%

≤ 15%

8,1%

8,2%

7,5%

≤ 8%

62,7%

70,6%

70,6%

≥ 70%

Deelnemers excellentie

7,0%

13,9%

13,9%

≥ 10%

Contacturen B-1 (1e jaar bachelor)

63%

100%

100%

= 100%

Uitval na 1e jaar
Omzwaai na 1e jaar
Herinschrijvingsrendement in 4 jaar

% BKO-certificaten

11,0%

88,5%

88,5%

≥ 80%

Generieke overhead

11,25%

11,41%

11,21%

≤ 11,25%

Bij de prestatieafspraken zijn de volgende definities gebruikt:
Uitval na 1 jaar

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar
studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven. Bron: KUO-bestand VSNU (bewerking van het 1cijferbestand uit BRON-HO).
Omzwaai na 1 jaar

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar
studie overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling. Bron: KUO-bestand VSNU (bewerking van
het 1cijfer-bestand uit BRON-HO).
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Prestatieafspraken 2012-2015
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Herinschrijversrendement in 4 jaar

Het aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijd bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat
binnen vier jaar een diploma bij die instelling behaalt. Bron: KUO-bestand VSNU (bewerking van het
1cijfer-bestand uit BRON-HO).
Deelnemers excellentie

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. Bron deelnemers
excellentie: tot en met 2013 excellijsten ICLON, vanaf 2014 uSis. Bron instroom propedeuse: 1cijferHObestand uit BRON HO.
Contacturen B-1

Aandeel van de voltijd bacheloropleidingen met tenminste twaalf geprogrammeerde contacturen en
overige gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen.
Bron: 2011 en 2012: inventarisatie obv e-Studiegids en andere bronnen, in overleg met de faculteiten. Vanaf
2013: e-Studiegids.
% BKO-certificaten

Aandeel wetenschappelijke staf met een aanstelling van 0,5 fte of meer en een dienstverband van één jaar
of langer dat uiterlijk na twee jaar na indiensttreding in bezit is van het BKO-certificaat. Bron: SAP/HR.
Generieke overhead (in % van omzet)

Het aandeel van overheadkosten (salarislasten overhead eigen personeel generieke overhead, kosten
inhuur/uitbesteding van de overheadfuncties, opbrengsten uit diensten voor derden en automatiseringskosten) in de totale omzet van Universiteit Leiden conform jaarrekening. Definitie is conform invalshoek
3 uit Overhead-rapport Berenschot voor Nederlandse universiteiten. Bron: SAP/HR en SAP/FI.
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Rapportage over de prestatieafspraken

Op grond van deze definities heeft de universiteit gerapporteerd over de voortgang in de realisatie van de
prestatieafspraken in de jaarverslagen 2012 tot en met 2015. Ultimo 2015 heeft de universiteit gebruikgemaakt van de door het ministerie van OCW geboden mogelijkheid om eventuele interpretatiekwesties te
verhelderen. Op twee punten heeft dat tot verschillen geleid (brief dd. 29 maart 2016):
• De berekening van ‘omzwaai’ bij bachelorstudenten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
• De berekeningswijze van de gemiddelde salarislasten voor generieke overhead.
De universiteit is van oordeel dat de door haar gehanteerde rekenmethode een consequent en zuiver
beeld geeft.
Bij de omzwaai worden studenten die binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van
(hoofd)opleiding wisselen niet meegeteld als omzwaai. De faculteit moedigt studenten aan een dubbel
bachelorprogramma te volgen bij de opleidingen Informatica, Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde
en hen gedurende het eerste jaar te laten kiezen voor één opleiding.

Wat betreft de generieke overhead geldt dat de modelmatige berekening kan leiden tot verschillen met de
jaarrekening. De Universiteit Leiden heeft de uitkomsten van de berekening zodanig aangepast dat deze
aansluiten op de salarislasten conform de jaarrekening (enkelvoudig).

[  ]

Toepassing van de door het ministerie van OCW gebaseerde interpretatie zou in  voor omzwaai
leiden tot een percentage van , procent (in plaats van , procent) en voor de generieke overhead van
, procent (in plaats van , procent).
In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen van de kwalitatieve ambities die zijn
geformuleerd in de Reactie op de Strategische Agenda OCW van  april , waarbij is aangegeven waar
in het jaarverslag verantwoording is afgelegd over de realisatie van de ambities.

Thema

Ambitie

Verwijzing(en) naar paragrafen in
dit verslag

Onderwijsprofilering

Ontwikkeling van het portfolio

2.2

Uitbouw van het programma ICT & Onderwijs

2.3

Uitbreiding van het excellentieprogramma

2.3

Versterking van de internationale oriëntatie

2.3

Verdere profilering van de graduate schools

3.2

Verdere profilering van de Campus Den Haag

2.2

Verbetering match student en opleiding

2.3

Bevorderen van nominaal studeren

2.3

Uitvoeren evaluatiestudie naar maatregelen studiesucces

2.3

Monitoring en ontwikkeling kwaliteitszorg

2.4

Investeren in profielthema’s

3.1 en 3.2

Versterking kwaliteit en reputatie

3.2, 3.3 en 5.2

Aanscherping subsidie acquisitie

3.2

Vormgeving valorisatiestrategie

4.2

Participatie in topsectoren

4.2 en jaarverslag 2014

Uitbouwen samenwerking in de regio

4.2 en 3.2

Behouden en uitbouw financiële ruimte

5.6

Kwaliteitsverbetering van ondersteunende processen

5.4

Realisatie van het huisvestingsprogramma

5.4

Upgrade ict-infrastructuur

5.4

Doorontwikkeling personeelsbeleid

5.2

Studiesucces

Onderzoeksprofiel

Valorisatie

Organisatie, bestuur en bedrijfsvoering

          

Verwijzingen uitwerking kwalitatieve ambities genoemd in de reactie op Strategische agenda OCW
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In 2012 hebben de drie LDE-universiteiten (Leiden, Delft en Rotterdam) tevens hun gezamenlijke profileringsagenda Meer Waarde aangeboden aan de staatssecretaris van OCW, als aanvulling op hun individuele profileringsplannen.
Thema

Gezamenlijke LDE-ambitie

Verwijzing(en) naar paragrafen in
dit verslag

Onderwijsprofilering

Verbreden en aantrekkelijker maken onderwijsaanbod

2.2

Onderzoeksprofiel

Verhogen kwaliteit onderzoek en uitbouwen onderscheidende
onderzoeksprofielen

3.2

Valorisatie

Versterken inbreng in valorisatie en innovatie in Zuid-Holland en
Europa

4.2

Bundelen van krachten op internationaal terrein

3.2, 4.2 en Jaarverslag 2014

Vormgeven samenwerkingsgebieden

4.2
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Organisatie

Bijlage B
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Faculteiten, instituten en profileringsgebieden
Onderzoeksinstituten faculteiten
Archeologie

Faculteit/Instituut Archeologie (faculteit en instituut vallen samen)
Campus Den Haag/Faculteit Governance & Global Affairs (per 1-1-2016)

Instituut Bestuurskunde
Institute of Security and Global Affairs (per 1-1-2016)
Leiden University College the Hague
Geesteswetenschappen

Academie der Kunsten
Instituut voor Geschiedenis
Instituut voor Wijsbegeerte
Leiden University Centre for Arts in Society
Leiden University Centre for Linguistics
Leiden University Institute for Area Studies
Geneeskunde/LUMC

Biomedische onderzoeksprofielen
• Vascular and Regenerative medicine
• Immunity, Infection and Tolerance
• Translational Neuroscience
• Cancer Pathogenesis and Therapy
Algemene onderzoeksthema’s
• Ageing
• Innovation in Health Strategy and Quality of Care
• Biomedical Imaging
De faculteit participeert met deze profileringsgebieden waar relevant in die van de andere faculteiten.
Voorts neemt de faculteit deel in tientallen samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.
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Het onderzoek van de faculteit Geneeskunde/LUMC heeft door de sterke verwevenheid met de klinische
zorg in het LUMC, een specifiek eigen karakter en een andere organisatie. De faculteit telt circa zeventig
onderzoeksprogramma’s die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak meerdere per afdeling. De
faculteit heeft voor het eigen onderzoek zeven profileringsgebieden vastgesteld.
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Rechtsgeleerdheid

Instituut voor Fiscale en Economische vakken
Instituut voor Metajuridica
Instituut voor Privaatrecht
Instituut voor Publiekrecht
Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Sociale Wetenschappen

Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies
Instituut voor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie
Instituut voor Pedagogische Wetenschappen
Instituut voor Politieke Wetenschap
Instituut voor Psychologie
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Instituut Biologie Leiden
Leiden Academic Centre for Drug Research
Leiden Institute of Advanced Computer Science
Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Mathematisch instituut
Sterrewacht Leiden
Interfacultaire instituten
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Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
African Studies Centre Leiden (ASCL), per 1-1-2016
Profileringsgebieden

De Universiteit Leiden heeft elf profileringsgebieden die het onderzoeksprofiel van de universiteit
uitdragen.
• Asian Modernities and Traditions
• Bioscience: the Science Base of Health
• Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
• Fundamentals of Science
• Global Interaction of People, Culture and Power through the Ages
• Health, Prevention and the Human Life Cycle
• Interaction between Legal Systems
• Language Diversity in the World
• Political Legitimacy: Institutions and Identities
• Translational Drug Discovery and Development
• Vascular and Regenerative Medicine

Bijlage C
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Onderwijsaanbod per 31 december 2015
Bacheloropleidingen
Archeologie

BA Archeologie
Campus Den Haag/Faculteit Governance & Global Affairs (per 1-1-2016)

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

BA Afrikaanse talen en culturen
BA Chinastudies
BA Duitse taal en cultuur
BA Engelse taal en cultuur
BA Film- en literatuurwetenschap
BA Franse taal en cultuur
BA Geschiedenis
BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
BA International Studies
BA Italiaanse taal en cultuur
BA Japanstudies
BA Koreastudies
BA Kunstgeschiedenis
BA Latijns-Amerikastudies
BA Midden-Oostenstudies
BA Nederlandkunde/Dutch studies
BA Nederlandse taal en cultuur
BA Oude culturen van de mediterrane wereld
BA Religiewetenschappen
BA Russische studies
BA South and South East Asian Studies
BA Taalwetenschap
BA Wijsbegeerte
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Geesteswetenschappen
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Geneeskunde

BSc Biomedische wetenschappen
BSc Geneeskunde
BSc Klinische technologie
Rechtsgeleerdheid

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

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

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

MA/MSc Archaeology
MSc Archaeology (research)
Campus Den Haag/Faculteit Governance & Global Affairs (per 1-1-2016)

MA Crisis and Security Management
MSc Cyber Security
MSc International Relations and Diplomacy
MA Management publieke sector
MA Public Administration

Geesteswetenschappen
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Geneeskunde/LUMC

MSc Biomedical Sciences
MSc Geneeskunde
MSc Vitality and Ageing
Rechtsgeleerdheid

MSc Criminaliteit en rechtshandhaving
MSc Forensische criminologie
LL.M. Advanced Studies in Children’s Rights
LL.M. Fiscaal recht
LL.M. Jeugdrecht
LL.M. Notarieel recht
LL.M. Rechtsgeleerdheid
LL.M. Advanced Studies in Air and Space Law
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MA African Studies
MA African Studies (research)
MA Arts and Culture
MA Arts and Culture (research)
MA Asian Studies
MA Asian Studies (research)
MA Classics and Ancient Civilisations
MA Classics and Ancient Civilisations (research)
MA Dutch Studies
MA History
MA History (research)
MA International Relations
MA Latin American Studies
MA Latin American Studies (research)
MA Linguistics
MA Linguistics (research)
MA Literary Studies
MA Literary Studies (research)
MA Media Studies
MA Middle Eastern Studies
MA Middle Eastern Studies (research)
MA North American Studies
MA Philosophy (regular programme)
MA Philosophy (specific disciplines)
MA Theology and Religious Studies
MA Russian and Eurasian Studies
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LL.M. Advanced Studies in European and International Business Law
LL.M. Advanced Studies in European and International Human Rights Law
LL.M. Advanced Studies in European Tax Law
LL.M. Advanced Studies in International Civil and Commercial Law
LL.M. Advanced Studies in International Tax Law
LL.M. Advanced Studies in Law & Digital Technologies
LL.M. Advanced Studies in Public International Law
Sociale Wetenschappen

MA Cultural Anthropology and Development Sociology
MSc Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (research)
MSc Education and Child Studies
MSc Political Science
MSc Political Science and Public administration (research)
MSc Psychology
MSc Psychology (research)
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Wiskunde en Natuurwetenschappen

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

Algemene economie
Biologie
Educatieve master geesteswetenschappen
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Management en organisatie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
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Bijlage D

Besturen
Raad van Toezicht 2015
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Dr. A.H.E.M. Wellink
Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
Dr.ir. W. van Saarloos
Mw. drs. M. Sijmons
Mw. dr. E.A.A.M. van Welie

Voorzitter
Griffier
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

P.C. Krol, MSc
Drs. A.D.H. Weeda
Mw. M. Bouterse
S.J. van Diepen
Mw. drs. J.M.T. van Duijn
Dr. K.J. Fatah-Black
K.O. Hamelink
Mw. W.L. Jansen
Mw. L.C. de Kok
Dr. J.F. de Kort
Drs. J.W. Moorlag
G.T. O’Neill
Mw. dr. F.H. Poletiek
Mw. M.M. Pols
M.A. Reid
Mw. M.E. Tiggelaar
N.M. Westera
Mw. dr. G.E. Wolters

College van Bestuur 2015
Rector magnificus en voorzitter
Vicerector magnificus
Vicevoorzitter

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Mw. prof.dr. S.E. Buitendijk
Drs. H.W. te Beest
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Samenstelling van de Universiteitsraad per 1 september 2015
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Faculteitsbesturen 2015
Archeologie

Decaan
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderwijs
Lid/portefeuillehouder Onderzoek
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Mw. prof.dr. C.L. Hofman
Prof.dr. J.C.A. Kolen
Dr. D.R. Fontijn
Drs. H.C. Pafort
C. Manuels

Campus Den Haag (Governance and Global Affairs per 01-01-2016)

Decaan
Lid/portfeuillehouder Onderwijs
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Prof.dr. A.K. Yesilkagit
Prof.dr. J. Schaeken
Mw. drs. J.D. Riel QC
M.A.C. Grobben

Geesteswetenschappen

Decaan
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderwijs Bachelor
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderwijs Master
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Prof.dr. H.W. van den Doel
Dr. E.L.J. Fortuin
Dr. J. Augusteijn
Mr.dr. M.E. Tuurenhout
A. van ’t Slot

Geneeskunde
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Decaan
Voorzitter
Lid
Student-lid (toehoorder)

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
Prof.dr. W.J.M. Spaan
H.P.J. Gerla
J. van der Does

Rechtsgeleerdheid

Decaan
Lid/portefeuillehouder Onderwijs
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderzoek
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Prof.dr. R.A. Lawson
Dr.mr. P.C. van Es
Mw. prof.dr. L.J. van den Herik
D.H.J.H. Hoitink
B. Açiksöz

Sociale Wetenschappen

Decaan/portefeuillehouder Onderzoek
Lid/portefeuillehouder Onderwijs
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Mw. prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld
Dr. P. Nieuwenburg
Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA
P.N. Knops
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Wiskunde en Natuurwetenschappen

Decaan/portefeuillehouder Onderzoek
Vicedecaan/portefeuillehouder Onderwijs
Lid/portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Student-lid

Prof.dr. G.R. de Snoo
Prof.dr. J.H. de Winde
Drs. G.J. van Helden
M. Vinkenoog

Wetenschappelijk directeuren van de instituten 2015
Instituut Archeologie

Faculteit en instituut vallen samen

Mw. prof.dr. C.L. Hofman (tevens decaan)

Instituten Campus Den Haag (Governance and Global Affairs per 01-01-2016)

Instituut Bestuurskunde
Institute of Security and Global Affairs
Leiden University College The Hague

Mw. prof.dr. S.M. Groeneveld
Prof.dr. E. Bakker
Prof.dr. J. Schaeken

Instituten Geesteswetenschappen

Academie der Kunsten
Instituut voor Geschiedenis
Instituut voor Wijsbegeerte
Leiden University Centre for Arts in Society
Leiden University Centre for Linguistics
Leiden University Institute for Area Studies

Prof. F.C. de Ruiter
Prof.dr. L. de Ligt
Prof.dr. F.A.J. de Haas
Mw. prof.dr. A. Visser
Prof.dr. N.O. Schiller
Prof.dr. M. van Crevel

Instituut voor Fiscale en Economische vakken
Instituut voor Metajuridica
Instituut voor Privaatrecht
Instituut voor Publiekrecht
Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Prof.dr. C.L.J. Caminada
Prof.dr.mr. A. Ellian
Prof.mr. A.G. Castermans
Prof.dr. W.J.M. Voermans
Mw. prof.dr. J.P. van der Leun

Instituten Sociale Wetenschappen

Centre for Science and Technology Studies
Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie
Instituut Pedagogische Wetenschappen
Instituut Politieke Wetenschap
Instituut Psychologie

Prof.dr. P.F. Wouters
Prof.dr. G.A. Persoon
Mw. prof.dr. J. Mesman
Mw. prof.dr. I.C. van Biezen
Prof.dr. P.M. Westenberg
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Instituten Rechtsgeleerdheid
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Instituten Wiskunde en Natuurwetenschappen

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Instituut Biologie Leiden
Leiden Academic Centre for Drug Research
Leiden Institute of Advanced Computer Science
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Instituut voor Chemisch onderzoek
Mathematisch Instituut
Sterrewacht Leiden

Prof.dr. A. Tukker
Prof.dr. H.P. Spaink
Prof.dr. P.H. van der Graaf
Prof.dr. A. Plaat
Prof.dr. E.R. Eliel
Prof.dr. J. Brouwer
Prof.dr. P. Stevenhagen
Prof.dr. H.J.A. Röttgering

Interfacultair centrum
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Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
Hoogleraar-directeur
Prof.dr. J.H. van Driel
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Bijlage E

Accreditaties en visitaties van onderwijs en
onderzoek
Overzicht oordelen onderzoeksvisitaties 2015
Beoordeling op SEP 2015-2021

De betekenis per criterium aangegeven in het SEP is opgenomen in onderstaande tabel. De interpretatie
van de cijfermatige beoordeling en de door SEP voorgeschreven schaal kan per commissie verschillen.
Een nadere toelichting op de scores is te vinden in de complete visitatierapporten op de website.

Category

Meaning

Research quality

Relevance to society

Viability

1

World leading/excellent

The research unit has been
shown to be one of the few
most influential research
groups in the world in its
particular field.

The research unit makes an
outstanding contribution to
society.

The research unit is excellently equipped for the
future.

2

Very good

The research unit conducts
very good, internationally
recognised research.

The research unit makes a
very good contribution to
society.

The research unit is very well
equipped for the future.

3

Good

The research unit conducts
good research.

The research unit makes a
good contribution to society.

The research unit makes
responsible strategic decisions and is therefore well
equipped for the future.

4

Unsatisfactory

The research unit does not
achieve satisfactory results in
its field.

The research unit does not
make a satisfactory contribution to society.

The research unit is not
adequately equipped for the
future.

Onderzoeksvisitaties onder het SEP 2015-2021
Research quality

Relevance to society

Viability

Interfacultair

ICLON

2

2

2

FSW

CWTS

2

1

2

FWN

LIACS

2

1

2

FWN

MI

1

1

1

Onderzoeksschool

NISIS

nvt, zie pag. 204

2

2
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Beoordelingsschaal SEP 2015-2021
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In de beoordeling van NISIS is het criterium Research quality vervangen door vier specifiek op de onderzoeksschool toegespitste criteria:
Interuniversity

Inter-disciplinarity

Quality of training

International

1

2

1

3

NISIS

Beoordeling op SEP 2009-2015
Categorie

Betekenis

Omschrijving

5.

Excellent

Research is world leading. Researchers are working at the
forefront of their field internationally and their research has
an important and substantial impact in the field.

4.

Very good

Research is internationally competitive and makes a significant contribution to the field. Research is considered nationally leading.

3.

Good

Work is competitive at the national level and makes a valuable contribution in the international field. Research is considered internationally visible.

2.

Satisfactory

Work adds to our understanding and is solid, but not exciting. Research is nationally visible.

1.

Unsatisfactory

Work is neither solid nor exciting, flawed in the scientific and
or technical approach, repeti-tions of other work, etc.

Onderzoeksvisitaties onder het SEP 2009-2015
Quality

Productivity

Relevance

Viability

3.5

4.5

4

3.5

CML – Industial Ecology

5

4.5

4

4

FGGA

Instituut Bestuurskunde

4.5

5

4

4

FSW

Instituut Politieke Wetenschap

4.5

5

4

4

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

FWN

CML – Conservation Biology

Overzicht oordelen onderwijsvisitaties 2015

M

Educatieve master
Geesteswetenschappen

ICLON

M

Leraar Voorbereidend Hoger
Onderwijs in

ICLON

Oordeel
standaard 1

Oordeel
standaard 2

Oordeel
standaard 3

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Oordeel
standaard 4

Eind-oordeel
Voldoende
Voldoende

Natuurkunde

Voldoende

Goed

Voldoende

Algemene economie

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Management en organisatie

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Wiskunde

Voldoende

Goed

Voldoende

Biologie

Voldoende

Goed

Voldoende

Maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Scheikunde

Voldoende

Goed

Voldoende

Educatieve minoren

Positief

FdA

RM

Archeologie

Voldoende

Goed

Goed

n.v.t.

Goed

FGW

RM

Azië Studies

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Geschiedenis

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Kunst- & cultuurwetenschappen

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Latijns-Amerika Studies

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Letterkunde

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Midden-Oosten Studies

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Oudheidstudies

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FGW

RM

Taalwetenschappen

Voldoende

Voldoende

Voldoende

n.v.t.

Voldoende

FSW

RM

Political Science and Public
Administration

Voldoende

Onvoldoende

Onvoldoende

n.v.t.

Onvoldoende
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ICLON
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Bijlage F

Subsidies, prijzen en onderscheidingen
Veel van onze medewerkers en studenten hebben het afgelopen jaar een prijs gewonnen, een subsidie
binnengehaald, of zijn vanwege hun kwaliteit benoemd in een academisch genootschap.

Spinozapremie
Prof.dr. Aad van der Vaart – Mathematisch Instituut

Europese subsidies
EU Horizon 2020

•
•
•
•
•
•
•

Prof.dr. Bob van de Water – Leiden Academic Centre for Drug Research
Dr. Martine Jager – LUMC, oogheelkunde
Prof.dr. Henk-Jan Guchelaar – LUMC, Klinische farmacie en Toxicologie
Prof.dr. Thomas Hankemeier – Leiden Academic Centre for Drug Research
Prof.dr. Peter van Bodegom – Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Dr. Ester van der Voet- Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Dr. Ewa Snaar – Instituut Biologie Leiden

ERC Consolidator Grant
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• Prof.dr. Andrea Evers – Instituut Psychologie
• Dr. Martine Robbeets – Centre for Linguistics
• Dr. Ann Brysbaert – Archeologie
ERC Advanced Grant

• Prof.dr. Marian Bakermans-Kranenburg – Instituut Pedagogische Wetenschappen
ERC Starting Grant

Dr. Elisabeth de Boer – Centre for Linguistics
Dr.ir. Frans Snik – Leidse Sterrewacht
En ook...

• Dr. Jeroen Codee wordt deelnemer aan het EU Marie Curie Training Network – Leids Instituut voor
Chemisch Onderzoek
• Prof.dr. Hermen Overkleeft krijgt een EU Proof of Concept-beurs – Leids Instituut voor Chemisch
Onderzoek
• Dr. Coen van Hasselt ontvangt een EU Marie Curie Individual Fellowship – Leiden Academic Centre
for Drug Research

Bijzondere internationale erkenningen
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• Prof.dr. Annemieke Aartsma-Rus is volgens ExpertScape de meest invloedrijke Duchenne-onderzoeker wereldwijd – LUMC, Humane genetica
• Drs. Isabelle Van de Calseyde en dr. Sjef Houppermans zijn in Frankrijk benoemd tot Officier de
l’Ordre National du Merité – Leiden University Centre for Arts in Society
• Prof.dr. Patricio Silva is onderscheiden met Chileense Medalla al Mérito – Instituut voor Geschiedenis
• Prof.dr. Wilt Idema ontvangt een Special Book Award van Chinese overheid – Leiden Institute for Area
Studies
• Prof.dr. Harm Beukers ontvangt de Japanse Orde van de Rijzende Zon met gouden stralen – Leiden
Institute for Area Studies
En ook...

Daarnaast kregen twintig Leidse onderzoekers op vele andere manieren internationaal erkenning. Ze
werden benoemd tot gastonderzoeker of gasthoogleraar, of ze wonnen een prijs voor het beste artikel,
het beste onderzoek of de beste documentaire op een festival. Zo kregen de pedagogen Kees de
Brabander en Rob Martens de Europese Earli Outstanding Publication Award 2015 voor het beste wetenschappelijke artikel.

NWO
VICI-subsidies om een eigen onderzoeksgroep op of uit te bouwen

•
•
•
•

Prof.dr. Eveline Crone – Instituut Psychologie
Prof.dr. David Fontijn – Faculteit Archeologie
Dr. Alexander Kros – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
Prof.dr. Joop Schaye – Sterrewacht Leiden

•
•
•
•
•

Dr. Milan Allan – Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Dr. Jorg Meyer – Instituut voor Chemisch Onderzoek
Dr. Damian Pargas – Instituut voor Geschiedenis
Dr. Richard Davis – LUMC, Anatomie en embryologie
Dr. Joris Rotmans – LUMC, Nierziekten

VENI-subsidies voor talentvolle startende onderzoekers

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Lucien van Beek – Leiden University Centre for Linguistics
Dr. Camiel Boon – LUMC, Oogheelkunde
Dr. Aimee Boyle – Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
Dr. Alessandra Candian – Sterrewacht Leiden
Dr. Karwan Fatah-Black – Instituut voor Geschiedenis
Dr. Francesco de Gasperin – Sterrewacht Leiden
Dr. Wouter Halfwerk – Instituut Biologie Leiden
Dr. Hanneke Hendriks – Instituut Psychologie
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VIDI-subsidies om in vijf jaar een onderwerp uit te diepen
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•
•
•
•
•
•

Dr. Johannes Jobst – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
Dr. Sigrid de Jong – Leiden University Centre for Arts in Society
Dr. Antoinette van Laarhoven – Instituut Psychologie
Dr. Masja van Meeteren – Instituut voor Strafrecht en Criminologie
Dr. Bettina Reitz-Joosse – Leiden University Centre for Arts in Society
Dr. Gerard van Westen – Leiden Academic Centre for Drug Research

Rubiconsubsidies

Zes Leidse wetenschappers ontvingen van NWO een Rubiconsubsidie om een à twee jaar onderzoek te
kunnen doen bij een buitenlandse universiteit. Ze gaan naar onder meer Harvard, Cambridge, Stanford
en de Humboldt Universität.
Andere NWO-subsidies

22 wetenschappers kregen een subsidie uit een van de vele andere programma’s van NWO, onder wie
drie via FOM en twee via STW. Onder de subsidianten van zowel FOM als STW waren twee duo’s. Dr.
Jessica Kiefte-de Jong (Leiden University College The Hague) kreeg een Aspasia als opstap naar het
hoogleraarschap.

Leidse onderzoekers in nationale en internationale gezelschappen
Acht onderzoekers werd benoemd of gekozen tot lid of (vice)voorzitter van een nationaal academische
genootschap en eveneens acht werden verwelkomd door een internationaal academisch genootschap.
Ewine van Dishoeck (Sterrewacht Leiden), de meest gelauwerde wetenschapper van 2015, werd voorzitter
van de International Astronomical Union.
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Eredoctoraten voor Leidse hoogleraren
• Prof.dr. Carolien Rieffe is benoemd tot Honorary Professor University College London – Instituut
Psychologie
• Prof.dr. Grzegorz Rozenberg ontving zowel zijn vijfde als zesde eredoctoraat van respectievelijk de
Warsaw University of Technology in Warschau, Polen, en de University of Boekarest, Roemenië –
Leiden Institute for Advanced Computer Science

Gelauwerde promovendi
Het proefschrift van 21 Leidse promovendi, onder wie 13 vrouwen, werd nationaal of internationaal
bekroond. Daarnaast won promovenda Marcia Brandenburg-Goddard, Instituut Pedagogische Wetenschappen, de nationale FameLab-finale. Dat bracht haar naar de finale in Engeland.

Koninklijke onderscheidingen
•
•
•
•
•
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Prof.dr. Carlo Beenakker – Leids Instituut Onderzoek Natuurkunde
Ton Bakker – Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mr.dr. Arthur Elias – Instituut voor Metajuridica
Prof.dr. Baptist Trimbos – LUMC, Gynaecologie
Prof.dr. Jan Vandenbroucke – LUMC, Epidemiologie

Studentenprijzen en -erkenningen, intern en extern
Meer dan veertig Leidse studenten zijn in 2015 op uiteenlopende wijze gelauwerd. Ruim twintig masterstudenten schreven een prijswinnende scriptie. Ook veel andere studenten kregen een prijs, maar dat niet
alleen. Een greep. De scripties van drie rechtenstudenten werden besproken in de rubriek Topscripties
van het Nederlands Juristenblad. Een studente Bestuurskunde werkte haar scriptie om naar een artikel
dat werd geplaatst in een wetenschappelijk tijdschrift. Naar aanleiding van een andere scriptie werd een
wetenschappelijk debat georganiseerd. De documentaire van een studente Antropologie won een prijs op
een filmfestival. Drie studenten werd toegelaten tot een prestigieuze master in China. De prijs voor het
beste bachelor-natuurkundeproject kwam terecht in Leiden. Bareez Majid, Midden-Oostenstudies, kreeg
zelfs twee prijzen voor haar masterscriptie: de Volkskrant-IISG Scriptieprijs en de Award MA Thesis
Prize ‘Visions on Peace’ 2015.

Onderscheidingen uitgereikt door de Universiteit Leiden
Universiteitspenning

• Dr. Paul Keßler – Hortus botanicus
• Prof.dr. Ferry Breedveld – LUMC

• William Christie, in de VS geboren Franse componist en klavecinist, gespecialiseerd in het barokke
repertoire – Faculteit Geesteswetenschappen
• Prof.dr. Peter J. Katzenstein, hoogleraar Vergelijkende politieke economie en internationale betrekkingen aan Cornell University (VS) – Faculteit Sociale Wetenschappen
• Mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, mensenrechtenactiviste, juriste en Leids alumna (Suriname) –
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Universitaire onderwijs- en onderzoeksprijs

• Dr. Harmen Jousma won de Onderwijsprijs – Leiden Institute for Advanced Computer Sciences /
Programma-manager Science Based Business
• Dr. Jojanneke van der Toorn won de Gratama Wetenschapsprijs – Instituut Psychologie
U vindt een volledige Eregalerij 2015 op de website van de Universiteit Leiden (universiteitleiden.nl, via de
zoekterm Eregalerij 2015).
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Bijlage G

Statistieken bezwaar en beroep
College van beroep voor de examens 2015
Totaal ontvangen beroepen

303

Schikking

181

Uitspraken
Ongegrond

62

Gegrond

13

Deels gegrond/deels ongegrond
Niet ontvankelijk
Lopend
Intrekking

1
21
2
13

Doorgezonden/geen beroep

8

Beroep aangehouden

2

Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften 2015
Totaal ontvangen bezwaren

5

Schikking

1

Adviezen

2

Lopend
Personele zaken
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119

Ontslagzaken

2
14

Schikking

5

Adviezen

3

Lopend

4

Doorgezonden

2

Aangehouden

1

Studentzaken

97

Schikking

63

Adviezen

19

Lopend

8

Intrekking

6

Doorgezonden

1

Bestuurlijke zaken

1

Schikking

0

Lopend

1

Bijlage H
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Oraties, afscheidscolleges en promoties
Oraties
Geesteswetenschappen

• Prof.dr. M.A.F. Klamer – Language as a time machine
• Prof.dr. C.C. Levelt – Taal in de kinderschoenen
Geneeskunde

•
•
•
•
•
•

Prof.dr. J.G. van der Bom – Waar is de beste dokter?
Prof.dr. N.H. Chavannes – eHealth in Disease Management: doel of tool?
Prof.dr. A. Geluk – WhatsLep: prioritijd voor diagnostiek
Prof.dr. J.C.H. Hardwick – Colon cancer through the looking glass
Prof.dr. V.M. Hendriks – Van jongs af aan. Het belang van de vroege ontwikkelstadia van verslaving
Prof.dr. P.W.H.I. Parren – Ons afweersysteem: een inspiratiebron voor vernieuwend geneesmiddelenonderzoek
• Prof.dr. D.J.M. Peters – Het belang van de context
• Prof.dr.ir. H.W. Verspaget – Biobankieren voor translationeel onderzoek: valuta, regels en speelveld
• Prof.dr. L.G. Visser – Ik ga op reis en neem mee...

•
•
•
•
•
•

Prof.dr. W.H. van Boom – Door meten tot weten – over rechtswetenschap als kruispunt
Prof.mr. M.J. Cohen – De vierde D
Prof.mr. E. Koops – Proces en financiering. Een rechtshistorische verkenning
Prof.mr. Y.E. Schuurmans – Van bestuursrechtelijke detailhandel naar maakindustrie
Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek – Arbeidsvoorwaarden aan het werk
Prof.mr. D.F.M.M. Zaman – Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?

Sociale Wetenschappen

• Prof.dr. E. de Beurs – ROM en benchmarken, over meten, weten en wat dan?
• Prof.dr. B.U. Forstmann – Reciprocal Relations between Cognitive Neuroscience and Cognitive
Models: Opposites Attract
• Prof.dr. M.J. de Rooij – Possibility days
Wiskunde en Natuurwetenschappen

• Prof.dr. P.M. van Bodegom – Tweerichtingsverkeer tussen mens en biodiversiteit
• Prof.dr. M. van Eck – vaatwastabletten: voor schone, vetvrije vaten
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• Prof.dr. A.H. Meijer – Aangeboren immuniteit in beeld
• Prof.dr. R.M.H. Merks – Het molecuul, de cellen en het weefsel: de wiskunde van groei en vorm in
tijden van Big Data
• Prof.dr. A. Plaat – Data science and Ebola
• Prof.dr. J.M. Raaijmakers – Stille krachten doorgrond: The power of the small

Afscheidscolleges
Geesteswetenschappen

• Prof.dr. H.J. den Heijer – Zee versus land
• Prof.dr. O.J. Praamstra – De Nederlandse letterkunde als provinciale literatuur
Geneeskunde

• Prof.dr. J.B.M.Z. Trimbos – De Brug
• Prof.dr. J.P. Vandenbroucke – Klinische Epidemiologie: een dagdroom?
Wiskunde en Natuurwetenschappen

• Prof.dr. G.W. Canters – Chemie: het einde

Promoties
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Archeologie

• M.E.J.J. van Aerde – Egypt and the Augustan Cultural Revolution: an interpretative archaeological
overview
• M.J. Bajema – A comparative approach toward understanding the Mycenaean and Late Preclassic
lowland Maya early civilisations through their art styles
• M.M. van den Bel – Archaeological Investigations between Cayenne Island and the Maroni River
• M. Karambinis – The island of Skyros from Late Roman to Early Modern times.
• E.M. Mol – Egypt in material and mind
• L.A. Osorio – Personhood in Maya Art; A theoretical perspective
• E.A.L. Pop – Neandertal adaptations to Interglacial conditions
Governance & Global Affairs

• W. Pan – Crises and Opportunities: Strengthened European Union Economic Governance after the
2008 Financial Crisis
• C. Schott – Playing a role: but which one?
Geesteswetenschappen

• S. Adak Turan – Kemalism in the Periphery: Anti-Veiling Campaigns and State-Society Relations in
1930s Turkey
• S. Afacan – State, society and labour in Iran, 1906-1941
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• D. Agrell – Repertoire for a Swedish Bassoon Virtuoso: Approaching early nineteenth-century works
composed for Frans Preumayr with an original Grenser & Wiesner bassoon
• L.G. Alberts – Brouwen aan de Eem
• S.A. Aliyu Sakariyau Alabi – Transmission of Learning in Modern Ilorin: A History of Islamic Education 1897-2012
• J. Altmann Borbón – Modelos de desarrollo, alianzas políticas e integración latinoamericana
• M.W.B. Asscher – Het uur der waarheid
• I. de Avena Braga – Dolce Napoli: Approaches for performance
• C.S. Bamualim – Negotiating Islamisation and Resistance
• B.F. Beekhuizen – Constructions Emerging
• O.D. Bondéelle – Polysémie et structuration du lexique: le cas du wolof
• J.W.P. van den Boogert – Rethinking Javanese Islam
• J.T.L.M. van Bree – De geest van het Oude Loo
• D. Casanova Cruz – Entre el Pago y el Mérito: Admisión Estudiantil e Inclusión Social en las Universidades Chilenas
• E. Cavirani – Modelling phonologization: vowel reduction and epenthesis in Lunigiana dialects
• Y.W. Cheng – State Monopoly, Chinese Style: A Case Study of the Tobacco Industry
• N. Christofis – From socialism via anti-imperialism to nationalism
• D.A.M.E van Dalen – There is no doubt
• O.K. Diaby Kassamba – Analyse conceptuelle et traductibilité des termes de maladie dioula
• S.J. van Dijk – ‘Beauty adorns virtue’
• A. El Amraoui – ‘Authentic Islam’: The Religious Profile of Taqī al-Dīn al-Hilālī (1893-1987) as
Reflected in his Fatwas
• J.N.M. van den Eijnde – Het huis van ik
• M.E. Gerona Morales – The great depression in Argentina, Brazil and Uruguay: revisiting vulnerabilities and policies
• E.J. Goudriaan – The cultural importance of Florentine patricians
• M. Grilli – African Liberation and Unity in Nkrumah’s Ghana: A Study of the Role of ‘Pan-African
Institutions’ in the making of Ghana’s foreign Policy, 1957-1966
• C.E. ten Hacken – The legend of saint aūr and the monastery of naqlūn
• B.K. Jansen – The Monastery Rules
• D.J. Jansen – Urbanissime Strada
• H.M.L. Jansen – Chacun son Marcel
• I.E.E. Jansen – Finding one’s own voice as an Indigenous Filmmaker
• P. Juhás – Die biblisch-hebräische Partikel  ָָנאim Lichte der antiken Bibelübersetzungen
• N. Kafle – The Nisvasamukha, the Introductory Book of the Nisvasatattvasamhita
• A.M. van der Kant – Neural correlates of vocal learning in songbirds and humans
• M.J. Karabinos – The Shadow Continuum: Testing the Records Continuum Model through the
Djogdja Documents and the Migrated Archives
• B. Karstens – Pluralism within Parameters: towards a mature evaluative historiography of science
• E. Kiliç – The balkan war (1912-1913) and visions of the future in Ottoman Turkish literature
• B. Kocaturk – Tissue Factor Isoforms in Cancer and Blood Coagulation
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• A.A. Kroon – Masonic networks, material culture & international trade
• M.N.M.J. Lambrechts – L’Objet sublime. Franse ceramiek 1875-1945
• V. Lee Boyd – The phonological systems of the Mbam languages of Cameroon with a focus on vowels
and vowel harmony
• M. van Leeuwen – Stijl en Politiek
• D. Lelli – The Paippalādasaṁhitā of the Atharvaveda, Kāṇḍa 15: A New Edition with Translation and
Commentary
• C.K. Li – ‘Normal’ Feelings in ‘Abnormal’ Worlds: On the Political Uses of Emotion in Science Fiction
Manga
• T. Mangena – Counter-discourse in Zimbabwean Literature
• N.J. Millman – Beyond the Doors of the Synagogue: Self-Perceptions of Jewish Identity in a Modern
Canadian Society
• K. Mourigh – A Grammar of Ghomara Berber
• J.C. Narváez Gutiérrez – Latinyorks: Primera, intermedia y segunda generación de (in)migrantes
latinoamericanos en la ciudad de Nueva York
• A. Nefedov – Clause Linkage In Ket
• N. Paraschivescu – Die Partimenti von Giovanni Paisiello Ansätze zu ihrem Verständnis
• S.A. Polak – This is Roosevelt’s World
• W. Rodrigues – The apinayé teaching and learning process as observed in the manufacturing of their
musical instruments
• M.V.E. Roelvink – Gheerkin de Hondt
• I.M.M. Van Rompay-Bartels – Migração de Retorno, Identidade e Transnacionalismo: Famílias nipobrasileiras e as experiências de vida entre o Brasil e o Japão
• C.P. Schrickx – Bethlehem in de Bangert
• K. Setyawati – Kidung Surajaya: Suntingan Teks, Terjemahan dan Analisis Makna Isi Teks
• P.J. Slaman – Staat van de student
• D.E.J. Smit – Het belang van het Binnenhof
• S.M. Sosa Clavijo – The great depression in Argentina, Brazil and Uruguay: revisiting vulnerabilities
and policies
• M. Tanabe – A Century of Hands
• C.R. van Tilburg – Streets and Streams: Health Conditions and City Planning in the Graeco-Roman
World
• G. Torcolacci – Marking the Default
• F.C. Valk – Exclusion and renewal: Identity and Jewishness in Franz Kafka’s ‘The Metamorphosis’ and
David Vogel's Married Life
• B.M. van ’t Veer – Building a Phonological Inventory
• A.P. van Veldhuizen – De Partij. Over het politieke leven in de vroege SDAP
• I.M. Veyl Ahumada – Santiago no es Chile: Cambio socioinstitucional, inequidades territoriales y
políticas públicas para el desarrollo regional, 1990-2010
• M.L. de Vries – Enforcing Reconstruction in Louisiana’s Red River Valley
• A.J. Vugts – The Case Against Animal Rights: A Literary Intervention
• C.A. van der Wal Anonby – A Grammar of Kumzari

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z. Wang – World views and military policies in the early Roman and Western Han
J. Weston – The Spirit of the Page: Books and Readers at the Abbey of Fécamp, c. 1000-1200
G. de Wit – Liko Phonology and Grammar
J.W.A. de Wit – Writing under Wartime Conditions: North and South Korean Writers during the
Korean War (1950-1953)
J. Wu – Tonal bilingualsim: the case of two related Chinese dialects
X. Xu – Genesis of a growth triangle in Southeast Asia
S.T. Yusuf – The Socio-Economic Impact of the Railway
S.V. de Werd – De stijl van gewoon proza
A.Z. Zubcevic – Book-ownership in Ottoman Sarajevo 1707-1828
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cancer
• A. Aardenburg-Van Huisstede – Morbid obesity and asthma: co-morbidity or causal relationship?
• R.M. Abdulrahman Hareedy – Clinical and Molecular studies on Differentiated thyroid carcinoma
Management
• E.B. van den Akker – Computational Biology in Human Aging
• H.M. Albers – Genetics in juvenile idiopathic arthritis
• I. Altmann-Schneider – On longevity and the aging process
• N.M. Appelman-Dijkstra – Longterm consequences of Growth Hormone replacement and cranial
radiation on pituitary function
• L.E.H. Bakker – Pathogenesis of type 2 diabetes and cardiovascular disease in South Asians
• B. Balliu – Statistical Methods for Genetic Association Studies With Response
• F.B. van der Beek – Speech perception with cochlear implants: improving the interface
• A. Benard – Epigenetic prognostic biomarkers in colorectal cancer
• J.C. van den Bergen – Diversity in disease course of Duchenne and Becker muscular dystrophy
• M. Bertini – Left ventricular mechanics in advanced heart failure patients
• I.J. Beumer – Molecular biomarkers predicting clinical outcome in colon and rectal cancer
• A.S. de Boer – Modeling neurodegenerative diseases with human pluripotent stem cells
• M.C. Boer – Regulatory, pro-inflammatory and inhibitory human T-cell responses to M. bovis BCG
• M.S. Buiten – Heart and Kidney, a Dynamic Relationship
• B.G. van den Bulk – The affective amygdala: towards a better understanding of adolescent depressive
and anxiety disorders
• M.A.A. Caljouw – Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons
• A. Charehbili – Optimizing preoperative systemic therapy for breast cancer
• N.A. Daha – Candidate gene studies in rheumatoid arthritis
• M.J.C. Dane – Structure and function of the endothelial glycocalyx in the microcirculation
• S.J. van Deventer – Tracking the big ones: Novel dynamics of organelles and macromolecular
complexes during cell division and aging
• H.M. Diderich-Lolkes de Beer – Detection of child maltreatment based on parental characteristics at
the hospital Emergency Department
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• A.A. Aaldriks – The role for geriatric assessment prior to chemotherapy in elderly patients with
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• H.C. van Diepen – Retinal and neuronal mechanisms of circadian photoreception
• M.P. Dierselhuis – Minor Histocompatibility Antigen Specific Cytotoxic and Regulatory Immune
Responses in Health and Disease
• M. van Dijk – Type 1 diabetes and sleep: implications for glucoregulation
• H. Dogan – Pulmonary embolism and right ventricular function
• M.G.J. van Dongen – Exploring the role of glucagon in glucose homeostasis
• J.H. Ellenbroek – Pancreatic β- and α-cell adaptation in response to metabolic changes
• A.E. Ercan – Diffusion-weighted MRS and MRI: Methods and Neuro Applications
• E.M.G. van Esch – Clinical implications of immune cell infiltration in vulvar intraepithelial neoplasia
• M.M. Evers – Developing genetic therapies for polyglutamine disorders
• S. Farajnia – Neuroplasticity in the mammalian clock: the effect of aging and seasons
• L. Gao – Promoter CpG island hypermethylation in the development and progression of cutaneous
melanoma
• N.A. de Glas – Treatment of older patients with breast cancer
• J. Gooskens – New molecular and clinical insights into seasonal and pandemic influenza
• N.K. Grewal – Aortopathy in patients with a bicuspid aortic valve: determining susceptibility for
aortic complications
• D.J. Groeneveld – On the miscellaneous aspects of von Willebrand factor
• F. Hamid – Helminth infections, socio-economic status and allergies in Indonesia
• C. Hassan – New Strategies In Identification & Quantification Of Minor Histocompatibility Antigens
• S.M. Hassan – Toward prevention of hemoglobinopathies in Oman
• M.M. Heemskerk – The role of energy & fatty acid metabolism in obesity and insulin resistance
• W.A. Heemskerk-van den Berg – Dysphagia in Huntington’s disease
• J. van Heemst – Towards a molecular basis for the association of HLA, Rheumatoid Arthritis and
Autoantibodies
• M. van Hezewijk – Tailoring follow-up in early breast cancer
• S. Hillebrand – The role of the autonomic nervous system in diabetes and cardiovascular disease
• R. Hoencamp – Battle field casualties: The Dutch Armed Forces 4 years Uruzgan
• A.H. van Houwelingen – A proactive approach to complex problems in older people
• J.G.F.M. Hovens – Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders
• K. Huétink – Knee complaints and prognosis of osteoarthritis at 10 years
• L. Hussaarts – Immune modulation by schistosomes: mechanisms of T helper 2 polarization and
implications for metabolic disorders
• G.T.A. Jacobs – Duitsland en Maillol
• M.L.M. Jongsma – A genome-wide cell biological analysis of genes involved in MHC class II antigen
presentation
• E. Joyce – Myocardial Mechanics Through the Spectrum of Cardiac Dysfunction
• R. Karim – Deregulation of innate and adaptive immune responses in human papillomavirus infection and cancer
• S. Kazem – The Trichodysplasia Spinulosa-Associated Polyomavirus: Infection, Pathogenesis, Evolution and Adaptation
• M. Khairoun – Microvascular alterations in transplantation
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• F.S. Kleijwegt – Immune regulation in type 1 diabetes: towards a tissue-specific cell therapy
• E. de Klerk – Mechanisms controlling mRNA processing and translation: decoding the regulatory
layers defining gene expression through RNA sequencing
• J.M.M. van Klink – Long-term neurodevelopmental outcome after fetal therapy
• C.W. Knetsch – Molecular typing & evolution of Clostridium difficile
• N.E. Kolfschoten – Clinical Audits to measure and improve quality of care
• S. Kooijman – Neural control of lipid metabolism and inflammation; Implications for atherosclerosis
• J. Kooiman – Risk and prevention of contrast induced-acute kidney injury
• W. Koole – Microsatellite and G-quadruplex instability in worm, fish and man
• J.J.E. Koopman – Measuring senescence in human populations
• M.C. Kortekaas – Osteoarthritis: the role of synovitis
• A.C. Kraima – New insights in pelvic anatomy and implications for radical nerve-sparing pelvic
surgery
• L.L. Krens – Refining EGFR-monoclona antibody treatment in colorectal cancer
• C.G. Krol – Pitfalls in the diagnosis and management of skeletal complications of liver transplantation
• E.S.J. Kröner – Magnetic Resonance Imaging of Vessel Wall Morphology and Function
• E.M. de Kruijff – Prognostication in young and elderly breast cancer patients
• S. Kühnast – Innovative Pharmaceutical Interventions in Experimental Atherosclerosis
• L.L. Lahaye – Drosophila RYKs and their roles in axonal and muscle guidance
• B.J.E. de Lange-Brokaar – Synovial inflammation in knee osteoarthritis, histological and imaging
studies
• E.E.L.O. Lashley – Maternal recognition of the (semi) allogeneic fetus during implantation and pregnancy
• K.C. Lehmann – Biochemistry and function of nidovirus replicase proteins
• W. Liang – Role of metabolic overload and metabolic inflammation in the development of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH)
• M.A. Lijkwan – Basic research in cardiovascular disease: from stem cells to immunomodulation
• I.T.M. Lindenburg – Intrauterine blood transfusion
• H. Locher – Cellular development of the human cochlea and the regenerative potential of hair follicle
bulge stem cells
• F.S. Luppino – Metabolic disturbances in depression
• D.F. Malan – Pinning down loosened hip implants; imaging and planning of percutaneous refixation
• I.M. Markusse – Long-term outcomes of targeted treatment in early rheumatoid arthritis
• C.H. Martini – Pharmacotherapy for pain
• M.E. Mast – Avoiding the heart
• L.B. van der Meer – People who need people
• G. Mensink – Bilateral sagittal split osteotomy by the splitter–separator technique: Technical aspects,
safety, and predictability
• C.A. Meijer – Targeting growth rate of abdominal aortic aneurysms
• R.J. Meijer – Efficient multiple testing for large structured problems
• J. Meijs – Systemic Sclerosis
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• M.J. Mourik – Imaging Von Willebrand Factor during storage and upon secretion
• Y.M.V. Mysyuk – Perspectives on elder abuse in the Netherland
• M.V. Navarro Compán – Aspects of methodology in assessing inflammation and damage in rheumatoid arthritis and axial spondyloarthritis
• M.K. Ninaber – Pulmonary function and structure analysis in systemic sclerosis
• G. Nucifora – Evolving imaging techniques for the assessment of cardiac function and their potential
clinical applications
• G. Ocak – Vascular complications in kidney disease
• F.L. Opdam – Phenotyping in oncology
• W.M. Palm – Ventricular dilatation in aging and dementia
• S. Paltansing – Antimicrobial Resistance in Enterobacteriaceae
• J. Pannekoek – Using novel imaging approaches in affective disorders: beyond current models
• S.M. Pasha – Venous and arterial thromboembolism. Prevention and prognosis
• J.H. Pasma – Impaired standing balance: unraveling the underlying cause in elderly
• H.L. Peay – Community-Engaged Approaches to Explore Research Priorities in Duchenne and Becker
Muscular Dystrophy
• S.H.P. Peeters – Teaching and quality control in fetoscopic surgery
• W.F.H. Peter – Physical therapy in hip and knee osteoarthritis: evidence and daily practice
• R.K.E. Poortvliet – New perspectives on cardiovascular risk prediction in old age
• I. Postmus – Genetics, statins, and lipid metabolism in cardiovascular disease
• A.H. Prins – Model-based shape matching of orthopaedic implants in RSA and fluoroscopy
• B.S. Punt – The IL-17 and Th17 cell immune response in cervical cancer
• M. Rad – Metabolic effects of hormonal contraceptives
• Y.F.M. Ramos – Osteoarthritis, a degenerative disease of the articular joints
• M.S. Reimers – Prognostic and predictive biomarkers in colorectal cancer
• S. van Rooden – MR imaging in cerebral amyloidoses: entering a new phase
• D.E. van Rooijen – Sensory and motor dysfunction in Complex Regional Pain Syndrome
• S.K. Rosendahl Huber – Immune responses against conserved influenza epitopes: Lessons for peptide
vaccination strategies
• J.C.M. Schilder – Motor dysfunction in complex regional pain syndrome
• F.E.M. Scholte – Host factors involved in Chikungunya virus replication
• L. Schrier – Non-invasive monitoring of pharmacokinetics and pharmacodynamics for pharmacological drug profiling in children and adolescents
• W.E. van der Starre – Treatment duration and prognostics in febrile urinary tract infection
• S.A. Stegeman – Unsolved issues in diagnostics and treatment decisions for clavicular fractures
• G. van Stralen – The aberrant third stage of labour
• M.M. Suttorp – Mortality and cardiovascular complications with erythropoiesis-stimulating agent
treatment
• R.P. Talens – Studies into epigenetic variation and its contribution to cardiovascular disease
• M. Tan – Clinical aspects of recurrent venous thromboembolism
• L.H. Tanja – Pharmacogenetics of capecitabine and oxaliplatin in treatment of advanced colorectal
cancer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. Tjeerdema – End organ damage in the metabolic syndrome and diabetes mellitus
E.E. Treffers – A +RNA virus diptych
D. Typas – DNA damage-induced ubiquitylation: emerging regulators enforce protective mechanisms
F.P.R. Verbeek – Image-Guided Cancer Surgery
S.L.J. Verbeke – Primary Vascular Tumours of Bone: Towards a new classification based on pathology
and genetics
A.P. Verhaar – The development of novel anti-inflammatory drugs for IBD
E.P.M. van der Vlugt – Regulatory B cells in allergic asthma and schistosomiasis: controlling inflammation
P.J. de Vos van Steenwijk – Immunology and Immunotherapy of high grade cervical lesions and
cancer
S.M. van Walraven – Focus on the Donor: Aspects of Stem Cell Donation and the Donor Search
Process
C.M. Weller – Unraveling Genetic Mechanisms in Headache Syndromes
M.J. Wensink – The Evolution of Ageing: Concepts, Causation and Calculus
R.J. Wierda – On Epigenetic Regulation in Atherosclerosis Pathology
M.M.E. Wijffels – The clinical and non-clinical aspects of distal radioulnar joint instability after a
distal radius fracture
M.A. Wijngaarden – Metabolic and endocrine adaptations to fasting in lean and obese individuals
J.A. de Wilde – Does one size fit all?
D. de Wit – Dose optimization of oral targeted therapies in oncology
P.B. de Witte – Pinning subacromial problems
B.H.A. Wokke – Muscle MRI in Duchenne and Becker muscular dystrophy
D.J.M. van den Wollenberg – Tweaking reovirus T3D to boost the oncolytic potency
E.J.M. Zirkzee – Care for patients with (neuropsychiatric) SLE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J. Been – Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly
G.G.B. Boelens – Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht
A. Drahmann – Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten
B.J. Engberts – Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht
E.B. Eskens – Een beestachtige geschiedenis van de filosofie
H. Hamzei – The Child in ICC Proceedings
S.C. van Huis – Islamic courts and women’s divorce rights in Indonesia
M.A.K. Klaassen – The Right to Family Unification: Between Migration Control and Human Rights
N.R. Koffeman – Morally sensitive issues and cross-border movement in the EU
E.E. Kuijt – Humanitarian Assistance and State Sovereignty in International Law
A.E.M. Leijten – Core Rights and the Protection of Socio-Economic Interests by the European Court
of Human Rights
• O. Lewis – Legal capacity in international human rights law
• Y. Li – Inter-creditor Equity in Sovereign Debt Restructuring
• T.E. Madern – Op weg naar een schuldenvrij leven
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•
•
•
•
•
•

A. Marrone – The governance of complementary global regimes and the pursuit of human security
B. Patel – State practice of india and the development of international law: selected areas
B.R. Rijpkema – Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie
H. Stolz – De voorwaarde in het vermogensrecht
N. Tezcan – Legal Constraints on EU Member States as Primary Law Makers
S.H. Thewissen – Growing Apart: The Comparative Political Economy of Income Inequality and
Social Policy Development in Affluent Countries
• C. Wang – Essays on trends in income distribution and redistribution in affluent countries and China
• M.E. Zee – Choosing Sharia?
Sociale Wetenschappen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H. van den Berg – About the importance of an early start with parent-child reading
S.R. van Berkel – Growing Up Together
D.A. Beudeker – On regulatory focus and performance in organizational environments
C.A. Boonen – Borders in Dispute: The Construction of State and Nation in International Diplomacy
B.R. Braams – Adolescent Risk Taking
S.B.R.E. Brown – The role of the locus coeruleus-noradrenaline system in temporal attention and
uncertainty
H. Cerit – Testing antidepressant compounds in a neuropsychological model of drug action
B. Coskun – Time Out: An Evaluation Of Rebound Facilities
J.J. Endendijk – Heroes and housewives: The role of gender and gender stereotypes in parenting and
child development
M.N. Goddard – X marks the spot: Structural and functional brain mapping in a genetically defined
group at high risk of autism symptoms (47,XXY), and a comparison with idiopathic autism spectrum
disorder
M. Grandia – Deadly Embrace? The Decision Paths to Uruzgan and Helmand
E.T. Haalboom – Mothers and fathers: Parenting practices in families with two children
E. Hidding – Neurocognitive mechanisms and vulnerability to autism and ADHD symptoms in the
22q11.2 deletion syndrome
S.P.L. de Jong – Engaging scientists
W. Kaltenbrunner – Reflexive Inertia
C. Koot – Making up your mind about a complex technology
B.L. Mah – Postnatal depression, oxytocin and maternal sensitivity
F.F. Mansvelt Beck – How we do things here
M.M. Marques – Self-regulation, physical activity and unexplained chronic fatigue: from determinants to interventions
S. Overgaauw – Social reorientation in adolescence
L.D. van der Pol – Focus on Feelings: Parental emotion socialization in early childhood
S. Reijman – Child maltreatment under the skin
L. Rosmalen – From Security to Attachment
M.J. Ruiz Muñoz – Controlling thought and action: a perspective from khat users and cocaine users
M.A. Schel – Free won’t: neurobiological bases of the development of intensional inhibition

•
•
•
•
•

Z.K. Takacs – On-screen children’s stories: the good, the bad and the ugly
I.M. Veer – The Stress Connection
G.J. Will – Acceptance, Rejection, and the Social Brain in Adolescence
D.A. Windhorst – Differential susceptibility to parenting: Exploring new approaches
R. Ziébé – Fisheries in the Logone Floodplain, North Cameroon
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A. Angelakis – Universal Adelic Groups for Imaginary Quadratic Number Fields and Elliptic Curves
A.A. Bagrov – The holographic glass bead game: from superconductivity to time machines
Y. Bai – Ecological functioning of bacterial chitinases in soil
M. Bakker – Cavity quantum electrodynamics with quantum dots in microcavities
E. Beletkaia – Mechanisms of Ewing sarcoma metastasis
F. Bellanti – From data to models: reducing uncertainty in benefit-risk assessment
L.D. Bertola – Genetic diversity in the lion
T.H. Beuman – The Stochastic Geometry of non-Gaussian Fields
F. Bleichrodt – Improving Robustness of Tomographic Reconstruction Methods
S.E.M. Boas – Computational modeling of angiogenesis
T.C.N. Boekholt – Chaotic Dynamics in N-body Systems
S.J. ter Braak – Carcinogenicity of insulin analogues
J. Brau Avila – Galois representations of elliptic curves and abelian entanglements
M.J.E. Brill – Concepts and applications for evidence-based dosing in morbidly obese patients before
and after weight loss surgery
R. Buning – spFRET studies of nucleosome dynamics modulated by histone modifications, histone
variants and neighboring nucleosomes
D.P. Caputo – The Great Collapse
D. Chen – Biophysical characterization of membrane protein-small molecule interactions
S.H. Cuylle – Carbon in interstellar ice
E.J. Devid – Exploring charge transport properties and functionality of molecule-nanoparticle
ensembles
O.A. Diaz Morales – Catalysis of the electrochemical water oxidation to oxygen
M. Diez – On electronic signatures of topological superconductivity
D. Ding – Cavity quantum electrodynamics with rare-earth ions in solids
K.J. Dorobisz – Inverse problems for universal deformation rings of group representations
A. den Dunnen – Surface-structure dependencies in catalytic reactions
A. Elbers – Early Dutch Radio Astronomy (1940-1970)
W. van der Ent – In vivo modelling of Ewing sarcoma in zebrafish
K. Fang – Environmental footprints: Assessing anthropogenic effects on the planet’s environment
V. Frodermann – Novel Immune Cell-Based Therapies for Atherosclerosis
M. Fumagalli – Star Formation and Aging at Cosmic Noon: the Spectral Evolution of Galaxies from
z=2
J. Gard – Corporate venture management in smes
E. van Genderen – Novel detectors and algorithms for electron nano-crystallography

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

Wiskunde en Natuurwetenschappen
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• M. Göll – Principal algebraic actions of the discrete Heisenberg group
• B. van Heck – Quantum computation with Majorana zero modes in superconducting circuits
• P.J.G. Henriksson – Evaluating European imports of Asian aquaculture products using statistically
supported Life Cycle Assessments
• J.H.B.H. Hirschberg – Replacing the needle and sginge for vaccine administration
• R. Hosseini – The innate immune response against mycobacterial infection
• J. Hua – Determining the Most Appropriate Dose Metrics for Evaluating Dose-Response Relationships of Metal-Based Nanoparticles to Zebrafish Embryos
• T.J. Huqa – The impact of climate variability on the ecology of a lion
• O. Ieromina – Effects of pesticides on aquatic macrofauna in the field
• A. Ivashko – Sterile neutrinos in the early Universe
• A.P.A. de Jong – Computed fingertip touch for the instrumental control of musical sound
• E. van Kampen – Macrophage activation and cholesterol in atherosclerosis development
• A.P. Karremans – Systematic, phylogenetic and pollination studies of Specklinia (Orchidaceae)
• J. Kautz – Low-Energy Electron Microscopy on Two-Dimensional Systems: Growth, Potentiometry
and Band Structure Mapping
• M.V. Kazandjian – Diagnostics for Mechanical Heating in Star-Forming Galaxies
• R. Kortlever – Selective and efficient electrochemical CO2 reduction on nanostructured catalysts
• S. Krijt – From grains to planetesimals
• H.M. Lagraauw – Stress-induced modulation of the innate immune system in cardiovascular disease
• A.L.M. Lamberts – Unraveling the surface formation of regular and deuterated water in space
• E. Larios Vargas – Design and development of a comprehensive data management platform for Cytomics
• X. Li – Molecules during stellar formation and death
• B. Limburg – Photocatalytic Redox Reactions at the Surface of Liposomes
• T. Lin – Parallel evolution in an invasive plant species: Evolutionary changes in allocation to growth,
defense, competitive ability and regrowth of invasive Jacobaea vulgaris
• J. Liu – On p-adic decomposable Form Inequalities
• Y. Liu – Quantifying the toxicity of mixtures of metals and metal-based nanoparticles to higher plants
• M. Lupatini – Microbial communities in Pampa soils; impact of land use changes, soil type and
climatic conditions
• N. van der Marel – Mind the gap: gas and dust in planet-forming disks
• N. Markesevic – Optical properties of DNA-hosted silver clusters
• S.E.T. van der Meij – Evolutionary diversification of coral-dwelling gall crabs (Cryptochiridae)
• C.B. Mennes – Antiquities of the rainforest
• T. Meshkat – Extrasolar Planet Detection Through Spatially Resolved Observations
• S. Mi – Signatures of Majorana zero-modes in nanowires, quantum spin Hall edges, and quantum
dots
• J.P.M. Mochel – Dynamics of the Renin-Angiotensin Aldosterone System in Dogs: Circadian variations in physiological conditions and in relation to Angiotensin-Converting Enzyme inhibition
• A.K.M.E.H. Mojumdar – A Model Membrane Approach to Elucidate the Molecular Organization in
the Skin Barrier
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• A.L. Monteiro Garrido Castro e Silva – PLGA-based particulate vaccine delivery systems for immunotherapy of cancer
• Monti – Taking Control of Charge Transfer: strategic design for solar cells
• M. Moshgani – Effects of slug herbivory on seedling recruitment in Brassica napus and B. rapa
• S.V.R.N. Nadimpalli – Typical representations of GL_n(F)
• F. Nattino – Ab Initio Molecular Dynamics Calculations on Reactions of Molecules with Metal
Surfaces
• B.B. Ochsendorf – Tales of Orion
• M. van Ommen – Better Predictions when Models are Wrong or Underspecified
• E.C.M. Ording-Wenker – Biomimetic Redox Reactions of the Cu(II) μ-Thiolate Complex
• N. Osinga – Comparative biology of common and grey seals along the Dutch coast
• M.H.B. Osman – Interactive Scalable Condensation of Reverse Engineered UML Class Diagrams For
Software Comprehension
• B. Pila Diez – Structure and substructure in the stellar halo of the Milky Way
• S.U.T. Pratiwi – Anti-microbial and Anti-biofilm compounds From Indonesian Medicinal Plants
• J. Renema – The Physics of Nanowire Superconducting Sinlgle-Photon Detectors
• A.J. Richings – Non-equilibrium Chemistry and Cooling in Simulations of Galaxy Formation
• E.R. van Rijssel – Stereoelectronic and conformational effects in carbohydrate derived oxocarbenium,
iminium and ammonium ions
• P.M. Rodrigues dos Santos Russo – Design, Implementation and Evaluation of Transnational Collaborative Programmes in Astronomy Education and Public Outreach
• J.C. Rot – Enhanced coinduction
• F.J. Salgado – Studies of Dust and Gas in the Interstellar Medium of the Milky Way
• I. San José García – Paving the path between low- and high-mass star formation
• J.T. Schilder – Making the invisible visible
• R.D. Schram – Enumeration and Simulation of Lattice Polymers as Models for Compact Biological
Macromolecules
• J. Shen – Electrocatalytic reduction of CO2 and nitrate on immobilized metal porphyrins
• C. Shneider – Reconstructing Magnetic Fields of Spiral Galaxies from Radiopolarimetric Observations
• R. Smit – Star-forming Galaxies at the Cosmic Dawn
• S. Sniekers – Credible sets in nonparametric regression
• P.C. Soema – Formulation of influenza T cell peptides: In search of a universal influenza vaccine
• L. Song – Towards understanding the toxicity of copper nanoparticles in aquatic ecosystems
• C.J. Stettina – Governance of Innovation Project Management: Necessary and Neglected
• F.V. Stringer – Pharmacogenomics in drug development: implementation and application of PKPD
model based approaches
• A. Stroe – When Galaxy Clusters Collide: the impact of merger shocks on cluster gas and galaxy
evolution
• A. Strougo Castelli de Souza – Optimisation of first clinical studies in special populations: towards
semi-physiological pharmacokinetic models
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• J. Torrado Cacho – A search for transient reductions in the inflaton speed of sound in cosmological
data, and other topics
• M.L. Turner – Metals in the diffuse gas around high-redshift galaxies
• M. Velliscig – Probing the darkness: The link between baryons and dark matter
• W.J. Veneman – Developing systems for high-throughput screening of infectious diseases using zebrafish
• U. Vespier – Mining Sensor Data from Complex Systems
• R. Viana de Carvalho – Computational Modelling of Mycobacterium Infection and Innate Immune
Response in Zebrafish
• E.L. Visser – Neutrinos From the Milky Way
• D.H.W. Vlecken – Modulating the behaviour of pancreatic cancer cells
• R. van Vliet – DNA expressions – A formal notation for DNA
• G.P. Voshol – Biodiesel production using blue-green cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC
7942
• Q. Wang – Photon detection at subwavelength scales
• X. Wei – The ecological relevance of chemical diversity in plants
• W.L. Williams – Facets of radio-loud AGN evolution: a LOFAR surveys perspective
• E.I. Wiloso – Development of life cycle assessment for residue-based bioenergy
• S. Wink – Systems microscopy to unravel cellular stress response signaling in drug induced liver
injury
• C.S. Wong – The synthesis of mannose-derived bioconjugates and enzyme inhibitors
• Z. Yu – Allosteric modulation and ligand binding kinetics at the Kv11.1 channel
• J. Zhai – Adaptive Streaming Applications: Analysis and Implementation Models
• Y. Zhang – Functional analysis of Dof transcription factors controlling heading date and PPDK gene
expression in rice
• L. Zhang – Identification and characterization of developmental genes in Streptomyces
• Y. Zhao – Modelling the dynamics of the innovation process
• W. Zhuang – Symmetric Diophantine approximation over function fields
• T.J. Zweers – Circulating cells as biomarkers in cardiovascular

Bijlage I
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Definities, bronnen van kerncijfers en afkortingen
Algemene toelichting organisatiestructuur
De cijfers van de faculteit Sociale wetenschappen zijn exclusief Instituut Bestuurskunde. Dit instituut is
in 2012 bij de toenmalige faculteit Campus Den Haag (faculteit Governance and Global Affairs per 1-12016) ondergebracht en telt in alle jaren onder deze faculteit. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is inclusief Centrum voor Milieuwetenschappen, Nationaal Herbarium en Hortus botanicus.
De cijfers van de Universiteit Leiden zijn op enkele uitzonderingen na inclusief Geneeskunde/LUMC
(uitzonderingen zijn bij betreffende items aangegeven).

Onderwijs
Instroom propedeuse bachelor

Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de propedeuse bachelor (eoi-p), hoofdinschrijvingen op peildatum 1 oktober. Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO.
Deelnemers excellentie (prestatieafspraak OCW)

Contacturen B-1 (prestatieafspraak OCW)

Het aandeel van de voltijds bacheloropleidingen met tenminste twaalf geprogrammeerde contacturen en
overige gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijds bacheloropleidingen.
Bron: 2011 en 2012: inventarisatie obv e-Studiegids en andere bronnen, in overleg met faculteiten. Vanaf 2013:
e-Studiegids.
Instroom master

Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de master (alle geaccrediteerde masteropleidingen), alle
nieuwe opleidingsinschrijvingen over een heel studiejaar. Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO,
aangevuld uit studentenadministratiesysteem uSis.
Instroom master uit het buitenland

Instroom master met een buitenlandse vooropleiding als hoogste vooropleiding. Bron: 1cijferHObestanden uit BRON HO, aangevuld uit uSis en oIEM.
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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 de Campus
Den Haag betreffen alleen Bestuurskunde. Universitaire totalen zijn inclusief het Leiden University
College The Hague. Bron deelnemers excellentie: tot en met 2013 excellijsten ICLON, vanaf 2014 uSis. Bron
instroom propedeuse: 1cijferHO-bestand uit BRON HO.
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Totaal ingeschrevenen

Totaal aantal ingeschrevenen (voltijd + deeltijd, inclusief extraneï), ontdubbeld op basis van hoofdstudie.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO.
Tevredenheid studenten bachelor en master (NSE)

Totaal van de themascores uit de Nationale Studenten Enquête. Bron: instellingsbestanden NSE (vijfpunten schaal).
Diploma’s

Aantal bachelor respectievelijk (post)masterdiploma’s per studiejaar (een studiejaar is de periode vanaf
1 september t/m 31 augustus). Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO.
Niet-negatief BSA-advies in eerste bachelor jaar

Het percentage voltijds studenten dat aan het einde van het eerste studiejaar geen negatief BSA-advies
heeft gekregen. Bron: BSA-rapportage Universiteit Leiden uit uSis.
Uitval na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na één jaar
studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHObestanden uit BRON HO).
Omzwaai na 1 jaar (prestatieafspraak OCW)

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na één jaar
studie overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling. De cijfers van de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen zijn exclusief omzwaai binnen HOOP-gebied Natuur; dat werkt door in de
universitaire totalen. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO).
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Herinschrijversrendement in 4 jaar (prestatieafspraak OCW)

Het aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat
binnen vier jaar een diploma bij die instelling behaalt. Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking
1cijferHO-bestanden uit BRON HO).
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 LEI 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 diploma. Bron: KUO-bestanden VSNU,
bewerking 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit uSis.

Onderzoek
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Aantal promoties

Aantal promoties aan de Universiteit Leiden. Bron: registratie bij bureau Pedel.
Wetenschappelijke publicaties

Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het onderzoeksinformatiesysteem (tot 2013 uit
METIS, daarna uit Converis). Datum telling: eerste werkdag van maart na afloop van het betreffend
kalenderjaar. Geneeskunde/LUMC levert de cijfers uit het eigen registratiesysteem.
Onderzoeksinzet in fte

De arbeidstijd die het wp (zowel in dienst als niet-in-dienst, alle geldstromen) aan onderzoek besteedt.
Dit wordt in samenwerking met de faculteiten modelmatig berekend op basis van de gemiddelde capaciteit in fte over het kalenderjaar. Bron: SAP/HR resp. PeopleSoft.
Promotierendement in 6 jaar

Aandeel promovendi van de totale instroom van promovendi in dienst van de universiteit + NWO/FOM
dat binnen nominale duur + twee jaar is gepromoveerd (gerekend van aanstellingsdatum van instroom
tot promotiedatum). Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens
Geneeskunde/LUMC.
Promotieduur

De promotieduur van promovendi in dienst van de universiteit +NWO/FOM per promotiejaar, gerekend van de aanstellingsdatum tot de promotiedatum. Bij eenheden met lage cohortaantallen zijn vijfjaarstotalen genomen). Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met gegevens uit SAP/HR en gegevens
Geneeskunde/LUMC.

Personeel in dienst in fte (ultimo)

Personeel in dienst (in fte) van de universiteit resp. Geneeskunde/LUMC per 31 december van betreffend
jaar. Het totaal is inclusief het deel van student-assistenten dat nog in dienst is van de universiteit; deze
categorie wordt in toenemende mate via uitzendbureaus ingehuurd en wordt niet in SAP/HR geregistreerd als zijnde in dienst. Bron: SAP/HR.
% vrouwen in hogere functies

Aandeel aanstellingen (fte) vrouwelijk personeel in schaal 15 of hoger. Bron: SAP/HR resp. PeopleSoft.
Ziekteverzuimpercentage

Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) in aangegeven kalenderjaar. Bron: SAP/HR.
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Personeel in dienst
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Tevredenheid medewerkers

Het rapportcijfer (tienpuntsschaal) uit Personeelsmonitor 2015 Universiteit Leiden.
% tijdelijk wp in eerste geldstroom

Percentage wetenschappelijk personeel (exclusief promovendi) in tijdelijke dienst van de universiteit per
31-12 van elk jaar, bekostigd in de eerste geldstroom.
% BKO-certificaten (prestatieafspraak OCW)

Aandeel wetenschappelijke staf met een aanstelling van 0,5 fte of meer en een dienstverband van één jaar
of langer dat uiterlijk twee jaar na indiensttreding in bezit is van het BKO-certificaat. Bron: SAP/HR.
Generieke overhead (in % van omzet)

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 de Universiteit Leiden conform de Jaarrekening. Definitie is conform
invalshoek 3 uit het Overhead-rapport van Berenschot voor de Nederlandse universiteiten. Bron:
SAP/HR en SAP/FI.
Aandeel ‘Overig obp’

Aandeel van overig obp in het totaal van personeel in dienst (in fte ultimo berekend). ‘Overig obp’
betreft het obp exclusief O&O (onderwijs- en onderzoeksondersteunend beheerspersoneel) en exclusief
student-assistenten. De gegevens van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn inclusief
FOM-mers. Aandeel ‘Overig obp’ betreft een benadering van de afspraak met het ministerie van OCW
over generieke overhead. Bron: SAP/HR.
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Financiën
Algemeen: berekend conform richtlijnen en definities Jaarrekening. Bron: Jaarrekening.
Omzet tweede geldstroom en derde geldstroom EU (facultaire factsheets). Bron: Jaarrekening.

Afkortingen
ARCHON
BREEAM
BRON HO
BTW
BV
CAO
CESAER
DZB
EARTO

Archeologische Onderzoeksschool
Environmental Assessment Method, ontwikkeld door het Britse Building Research
Establishment
Basis Register Onderwijs Hoger Onderwijs
Belasting Toegevoegde Waarde
Besloten vennootschap
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research
De Zijl Bedrijven
European Association of Research and Technology Organisations

ERA
EUA
FCDH
FGK
FGW
FOM
FRG
FSW
Fte
FWN
HOOP
ICI
ICT
ISIS
ISSC
k€
KILTV
KNAW
kWh
LExS
LL.M
M€
MGC
NISIS
NOVA
NVAO
NWO
OHW
Pemba
PhD
PLG
QANU
RUG
RUN
TTO
UFB
u/g
UU
UvA

European credit (28 uur studieactiviteit)
Netwerk van zes Nederlandse universiteiten om promovendi psychologie op te leiden tot
specialist in de experimentele psychologie
European Research Area
European University Association
Faculteit Campus Den Haag
Faculteit Geneeskunde
Faculteit Geesteswetenschappen
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Faculteiten Rechten/Rechtsgeleerdheid
Faculteit Sociale Wetenschappen
Fulltime-equivalent
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
Institute for Chemical Immunology
Informatie- en communicatietechnologie
Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Islamstudies
Ict Shared Service Centre
Duizend euro
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Kilowattuur
Leiden University Excellence Scholarship Programme
Master of Laws (‘Legum Magister’)
Miljoen euro
Medisch-Genetisch Centrum Zuid-West Nederland
Netherlands Interuniversity School for Islam Studies
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie
Nederlands-Vlaams Accrediteringsorgaan
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Onderhanden werk
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid
Doctor of Philosophy (titel van doctor)
Professionele Leergemeenschap
Quality Assurance Netherlands Universities
Rijksuniversiteit Groningen
Radbouduniversiteit Nijmegen
Tweetalig onderwijs
Universitair Facilitair Bedrijf
Uitgezette gelden
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
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Ec
EPOS

bestuursversl ag universiteit leiden 2015

[ 234 ]

VSNU
VU
WOZ
ZonMw

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Vrije Universiteit
Waardering onroerende zaken
Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van de medische wetenschappen
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