
Nummer 768/16 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 14 november 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad:   De Jeu, Bonnet, Ubbink, Danen, Brown, Reinders, Zwep, Janse 5 
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart , Van Veen (not) 6 
Afwezig:   Kannangara, Eggenkamp, Gaillard, Medendorp, Oortmarssen, Kraft 7 
 8 

1. Opening en agenda 9 
 10 

2. Notulen overlegvergadering 17 oktober 11 
Geen tekstuele opmerkingen.  12 
Lopende acties:. 13 
Studieadvieurs: Bij het nieuwe tijdelijke educatief centrum zal een spreekkamer worden ingericht voor de 14 
studieadviseurs van de chemie opleidingen. De Winde is in gesprek met alle opleidingen over de suggestie 15 
van de raad om de studieadviseurs (met name voor de BSc opleidingen) in de eindsituatie samen op een 16 
locatie onder te brengen. 17 
Overlast door verbouwing bij sportcentrum: Geen probleem geweest. 18 
 19 

3. Mededelingen faculteitsraad. 20 
Geen mededelingen. 21 
 22 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 23 
Ingekomen en verzonden stukken oktober 2016:  24 
Ingekomen stuk 708 is een kopie van de eindrapportage aan OCW over de prestatieafspraken met de 25 
universiteiten. Leidse gegevens zijn beschikbaar voor de raadsleden. 26 
De Winde heeft geconstateerd dat Leiden, en met name onze faculteit, het goed heeft gedaan. Het MSc 27 
rendement heeft de aandacht van de faculteit. De minister heeft aangegeven geen behoefte te hebben 28 
aan nieuwe kwantitatieve prestatieafspraken. Voor Leiden blijven de  aangegeven speerpunten voor 29 
onderwijsvernieuwing van kracht. 30 
Ingekomen stuk 693 betreft de jaarlijkse vraag van het College of er opleidingen zijn die een numerus fixus 31 
willen invoeren. Dit moet 1.5 jaar van tevoren worden gemeld aan het ministerie. Voor BFW is vorig jaar 32 
een verplichte matching gekozen, W&N heeft geen plannen voor een numerus fixus. 33 
Besluiten van het faculteitsbestuur oktober 2016:.Geen opmerkingen 34 
Stand van zaken International BSc 35 
De notitie voor het CvB is meegestuurd. De Winde geeft aan dat het stuk door het College enthousiast is 36 
ontvangen. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de aanvraag voor de “doelmatigheidstoets” van de 37 
opleiding. Beoogde start is september 2018. Dat betekent dat het CvB nog in 2016 de aanvraag voor 38 
doelmatigheid moet indienen. Hij verwacht dat deze week een eerste concept met ook de contouren van 39 
de opleiding gereed zal zijn. Ondertussen wordt er ook al gewerkt aan het dossier voor erkenning door de 40 
NVAO (het accreditatieorgaan). De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 41 
Ubbink ziet Biochemie niet of nauwelijks terug in het programma. Biochemie en celbiologie zullen een 42 
belangrijk onderdeel zijn in het eerste jaar. 43 
Janse heeft ook nauwelijks echte natuurkunde in het curriculum gezien.   Dat zal aan de orde komen in het 44 
blok Biofysica. 45 
Reinders vraagt wie het nieuwe onderwijs gaat ontwikkelen. De Winde is daarover in gesprek met de ODs 46 
en de docenten. Hoewel een aantal docenten erg enthousiast is lijkt het lastig om dit alleen bij de zittende 47 
staf neer te leggen. 48 
Zwep vraagt of de een-op-een begeleiding bij met name de stages geen probleem gaat opleveren. De 49 
Winde antwoordt dat het voor deze opleiding nadrukkelijk de bedoeling is om de BSc stages buiten Leiden, 50 
zelfs buiten Nederland te doen.  Er zullen daarvoor met de LERU partners bilateraal afspraken gemaakt 51 
worden, stages zullen niet via reguliere Erasmus uitwisselingsprogramma’s plaatsvinden. Bonnet heeft 52 
geconstateerd dat er tot nu weinig Leidse studenten een stage in het buitenland doen, wel komen 53 



buitenlandse studenten naar Leiden.  54 
De Winde gaat er, in antwoord op een vraag van Janse, vanuit dat de studenten van deze nieuwe opleiding 55 
passen in de nieuwbouw. Bonnet vraagt of er plannen zijn om op termijn ook de andere opleidingen in de 56 
faculteiten alleen in het Engels aan te bieden.  De Winde ziet een duidelijke beweging richting 57 
internationale BSc opleidingen maar kan nog niet overzien hoe zich dit op een termijn van 10 jaar zal 58 
ontwikkelen. 59 
De Snoo vult aan dat er een formele verantwoordelijkheid van de faculteitsraad is en dat de raad in de 60 
vergadering van december zal worden gevraagd in te stemmen met het voorstel om deze opleiding te 61 
starten. Hij stelt dat De Winde voor eind november een apart vooroverleg te houden met de commissie 62 
onderwijs en studentaangelegenheden over het doelmatigheidsdossier met de contouren van de 63 
opleiding.  Ook de NVAO aanvraag met een uitgewerkt programma zal aan de raad worden voorgelegd.  64 
 65 

5. 2e BFR 66 
Van der Ham geniet van een welverdiende vakantie. Schinkelshoek licht kort toe. Bij de 1e BFR lagen alle 67 
instituten conform de begroting op koers. De begrotingen van de instituten die dit jaar verhuizen en het 68 
frictiebudget staan in de septembercijfers wat onder druk. Het bestuur is in overleg met centraal over 69 
verdeling van de extra kosten en of deze kosten in dit jaar moeten worden genomen of in 10 jaar kunnen 70 
worden afgeschreven. Doel is nog steeds aan het eind van het jaar op nul uit te komen. Bestuur verwacht 71 
dat dit ook gaat lukken. Sommige instituten wijken nu nog in positieve zin of negatieve zin af van de 72 
begroting maar dat zal eind van het jaar rechtgetrokken zijn. 73 
Het is Ubbink opgevallen dat met name het IBL achterblijft in de 2e GS  inkomsten. De Snoo geeft aan dat 74 
academisch ondernemerschap voor enkele instituten een aandachtspunt is. Een aantal instituten doet het 75 
erg goed op dit vlak. 76 
Janse vraagt of er financiële effecten zijn door het afschaffen van het BSA in het 2e jaar. Hij heeft begrepen 77 
dat de invoering voor W&N 7  EC extra per student per jaar heeft opgeleverd. De Winde antwoordt dat dit 78 
punt ook aan de orde is geweest in het onderwijsberaad. De positieve effecten van het BSA in het 2e jaar 79 
waren alleen voor W&N zichtbaar. Er zijn toen geen financiële prognoses gemaakt. Schinkelshoek vult aan 80 
dat het afschaffen va de basisbeurs ook een (positief) effect kan hebben. Ze verwacht dat een eventuele 81 
dip, als die er al komt, tijdelijk zal zijn. 82 
 83 

6. Najaarsoverleg met het College/ bezoek Raad van Toezicht 84 
Door de faculteit ingebrachte agendapunten gingen vooral over de nieuwbouw. Overleg verliep in een 85 
constructieve sfeer. Er is overeenstemming over de prognoses voor te huisvesten aantallen studenten en 86 
medewerkers. Voor de BSc ongeveer de huidige aantallen, een groei in de MSc en bij medewerkers. Voor 87 
de komende 6 jaar zal de groei in studentenaantallen van de afgelopen jaren een erg efficiënt gebruik van 88 
de beschikbare ruimtes vragen. Er is nog niets te zeggen over de aansluiting van de tweede fase op de 89 
schotel. De derde fase (inhuizing IBL) heeft het College buiten de tijdshorizon geplaatst. 90 
Ook de Raad van Toezicht (RvT) heeft de faculteit bezocht. De rondleiding door de Nieuwbouw vond men 91 
nuttig, de vastgoedportefeuille van de universiteit is voor de RvT erg belangrijk. 92 

 93 
7.  Rondvraag en sluiting 94 

Danen vraagt aandacht voor de overlast bij onderzoekgroepen die veroorzaakt wordt wanneer de muren 95 
in de nieuwbouw moeten worden vervangen. Het betekent 2 keer extra verhuizen van personeel en zeer 96 
kostbare apparatuur. Schinkelshoek geeft dat dat dit nadrukkelijk de aandacht van het bestuur heeft. 97 
Danen zag in de agenda van de universiteitsraad de capaciteitsbeperking van de MSc opleidingen. De 98 
Winde antwoordt dat dit een jaarlijkse vraag van het College is. Voor W&N is dit niet aan de orde. 99 
Ubbink vraagt naar het invoeren van UFB koffieautomaten met een speciale kaart. Hij vindt voorzieningen 100 
zoals een PC werkplek maar ook koffie belangrijk voor het personeel. Als het instituut die kaart moet 101 
financieren kost dat veel geld. Schinkelshoek hoopt dat de automaten snel geschikt zijn voor de LU card. 102 
Financiering wordt aan de instituten overgelaten (op persoon, per groep of helemaal niet).  Privé 103 
apparaten zijn om redenen van veiligheid niet meer toegestaan. 104 
Ubbink vraagt of er richtlijnen zijn voor het opstellen van de midterm evaluatie voor de tenure trackers. 105 
Die zijn beschikbaar op de website. 106 



Bonnet hoorde van een buitenlandse college dat er op zijn universiteit een “sustainability office” is 107 
opgericht dat onderzoekers helpt bij het meer duurzaam maken van hun onderzoekprocessen. De Snoo 108 
antwoordt dat recent in Leiden het “Green Office” is geopend. De universiteit heeft ook een 109 
milieubeleidsplan aangenomen. Een facultaire uitwerking daarvan is in voorbereiding. Ideeën vanuit de 110 
raad zijn zeer welkom.  111 
Bonnet maakt zich zorgen over het licentiebeleid voor software (met name voor studenten). Het ISSC 112 
heeft blijkbaar een concrete opdracht van de faculteit nodig om verdere stappen te zetten. De Snoo vraagt 113 
Bonnet om dit buiten de vergadering met Schinkelshoek op te nemen. 114 
Reinders vraagt of het waar is dat nu alle vaste aanstellingen door het College moeten worden 115 
goedgekeurd in plaats van door het faculteitsbestuur. Het gaat om een specifieke categorie docenten. 116 
Onderwerp speelt niet in onze faculteit. 117 
Zwep heeft geconstateerd dat er MSc opleidingen zijn die in de roosters maar een week kerstvakantie 118 
hebben gepland. Dat is met name voor internationale studenten erg vervelend. De Winde vraagt haar 119 
door te geven om welke opleidingen het gaat. 120 
Janse vraagt nadere informatie n.a.v. het artikel in Mare over de bestedingen van de 121 
studievoorschotmiddelen. De Winde antwoordt dat het bestuur heeft gerapporteerd over de uitgaven in 122 
2015 en 2016. Die rapportage is met de faculteitsraad besproken. Pas in de begroting 2018 is er echt geld 123 
beschikbaar. Zoals afgesproken zullen de plannen in samenspraak met de faculteitsraad worden 124 
opgesteld. 125 
 126 
LOPENDE ACTIES: 127 
Uitwerkingsplan Datamanagement Zie agenda december 
Visiedocument outreach Zie agenda december 
Nieuw curriculum 1e jr Biologie t.z.t. delen met FR 
International BSc Zie agenda december 
Rapportage prestatieafspraken OCW ter informatie 
naar FR 

Van Veen 

Ideeën voor milieubeleidsplan W&N doorgeven aan 
FB 

Raadsleden 

MSc opleidingen met 1 week kerstvakantie 
doorgeven aan De Winde 

Zwep 

 128 


