
Nummer 710/16 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 17 oktober 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad: De Jeu, Bonnet, Ubbink, Reinders, Kraft, Zwep (tot 13.00 uur), Gaillard, Kannangara, Janse, 5 

Eggenkamp, Medendorp, Oortmarssen, Van Veen (not) 6 
Afwezig:  Danen, Brown 7 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart 8 
 9 

1. Opening en agenda.. 10 
Ubbink meldt dat Aaron Kannangara is verkozen tot voorzitter van de raad. De Snoo is blij dat een student 11 
weer het voorzitterschap op zich genomen heeft. 12 
 13 

2. Notulen overlegvergadering 22 augustus 14 
Geen tekstuele opmerkingen. Ubbink vraagt wanneer het visiedocument over “outreach” 15 
verwacht kan worden. De Winde antwoordt dat dit naar verwachting half november gereed zal 16 
zijn. Ubbink vraagt waarom de studieadviseurs in de nieuwbouw achter de beschermde schil in 17 
de onderzoekvleugels zijn geplaatst. Deze functionarissen zouden voor alle studenten bereikbaar 18 
moeten zijn. Dit was een idee van de opleidingen zelf, veiligheidsaspecten hebben geen rol 19 
gespeeld. Het bestuur zal dat uitzoeken. 20 
Lopende acties: 21 
Concentratie van minoren in een semester is aangekaart in het onderwijsberaad. Met 22 
uitzondering van de minor Data Science zijn alle minoren in W&N geconcentreerd in het 5e 23 
semester. Universiteitsbreed is dat nog niet gelukt. De Winde hoopt dat de aantredend vice-24 
rector dit punt zal oppakken. 25 
 26 

3. Mededelingen faculteitsraad. 27 
Kannangara meldt dat alle commissies en overige functies binnen de raad in het vooroverleg zijn 28 
gevuld. 29 
 30 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 31 
Ingekomen en verzonden stukken augustus, september 2016: Geen opmerkingen 32 
Besluiten van het faculteitsbestuur augustus, september 2016:.Geen opmerkingen 33 
Stand van zaken Science Campus. 34 
Op een vraag van de raad zegt het bestuur toe om in de november vergadering met een 35 
presentatie een overzicht te geven over de nieuwbouw, dit vooral voor de nieuwe studentleden 36 
in de raad. Schinkelshoek doet kort verslag van nu lopende zaken. 37 
Fase 1: 38 
De sprinklerinstallatie in de parkeergarage wordt geheel vernieuwd. Garage kan naar 39 
verwachting in februari 2017 in gebruik genomen worden. Onderzoek naar mogelijk vervangen 40 
sprinklerinstallatie in de rest van de nieuwbouw loopt nog. Los van de niet goed functionerende 41 
koppelingen is er ook corrosie in de leidingen geconstateerd. Medewerkers hebben twee weken 42 
geleden een mail ontvangen over de veiligheid in het gebouw (en dat er brandwachten aanwezig 43 
blijven zolang het probleem niet is opgelost). 44 
Ubbink vraagt of er een BHV ontruimingsoefening voor fase 1 is gepland. De BHV zelf heeft al 45 
geoefend, deze week krijgen de ontruimers op de etages instructie. Ook de brandweer heeft al 46 
geoefend. Een grote ontruimingsoefening is gepland. 47 
Het onderzoek naar de koeling voor de apparatuur loopt nog. 48 
De verhuizing van een drietal groepen is uitgesteld, o.a. vanwege een misverstand over de te 49 



stellen eisen aan de ruimtes.. 50 
Het proeflab voor de laseropstellingen is gereed. 51 
De eerste NeCN microscoop is weer in bedrijf maar nu geeft de ruimte zelf nog problemen. 52 
Het probleem voor de koeling van de NMR lijkt opgelost. Ubbink wacht nog op een stabiel 53 
temperatuurdiagram. 54 
Er worden circa 500 extra WIFI aansluitpunten extra bijgeplaatst, de ontvangst is nu 55 
onvoldoende. 56 
Verbouwingen LMUY:  57 
De prakticumzalen zijn in gebruik genomen. De LACDR groep is ingehuist. De dienst Financien en 58 
Projecten verhuist 3 november. Verhuizing van het bestuursbureau staat gepland op 29 59 
november. Eind december zullen het educatief centrum en andere studentvoorzieningen zoals 60 
de bèta banenmarkt verhuizen naar de oude bestuursvleugel bij de portiersloge. Eggenkamp 61 
vraagt waarom de studieadviseurs niet ook op deze locatie gehuisvest kunnen worden. Het 62 
bestuur zou dit een goed idee vinden. De Jeu zegt dat dit voor de wiskunde (vanwege 63 
vermenging van taken) niet wenselijk is. 64 
Planning 2e fase 65 
Fase 2 zou over ongeveer 5 jaar gereed moeten zijn. In de zomer heeft, samen met de 66 
opleidingen, een herijking van de uitgangspunten plaatsgevonden ( vanwege groei 67 
studentenaantallen was fase 2 duidelijk te klein gepland). Resultaat wordt deze week met de 68 
wetenschappelijk directeuren besproken ter voorbereiding van het overleg met het College van 69 
bestuur van november. 70 
Naast de discussie over de benodigde hoeveelheid vierkante meters zal ook het aanbod van 71 
collegezalen (er zijn nu in de nieuwbouw geen zalen gepland voor groepen tussen de 150-270 72 
personen) en het cateringconcept aan de orde komen. Het bestuur hoopt dat het College 73 
maart/april komend jaar een besluit kan nemen. Ondertussen zal de faculteit ook voor de 74 
komende jaren problemen vanwege de groei moeten oplossen. Nadere informatie volgt bij de 75 
presentatie in november. 76 
Schinkelshoek hoopt dat de nieuwe tijdelijke ingang (achter het Huygens/Oort begin januari 77 
gereed zal zijn. 78 
 79 
Stand van zaken International BSc 80 
De Winde licht kort toe. De opleiding zal een focus hebben op de bioscience disciplines. Recent 81 
heeft het bestuur overleg gehad met de College dat erg positief staat t.o.v. de plannen 82 
(kleinschalig onderwijs, selectie aan de poort, campus-idee). Notitie voor het CvB is beschikbaar 83 
voor de raad. Agendapunt international BSc blijft komende periode p.m. op de agenda van de 84 
overlegvergaderingen staan. Op een vraag van Eggenkamp zegt De Winde dat het de bedoeling is 85 
om 50% buitenlanders te trekken en 50% Nederlandse studenten, zoals het university college 86 
Utrecht maar dan specifiek gericht op de bèta disciplines. Op een vraag van Gaillard zegt hij dat 87 
de wijze van selectie nog uitgewerkt wordt. De BSc zou moeten aansluiten op de MSc 88 
opleidingen in de biosciences maar ook naar molecular science/chemie en 89 
biofysica/natuurkunde. 90 
Aan het financieringsmodel voor de opleiding wordt nog gewerkt. 91 
 92 
Plan van aanpak studiemiddelenvoorschot 93 
De opleidingen zijn nu bezig plannen te maken voor de periode vanaf september 2017. Die zullen 94 
voorjaar 2017 gereed moeten zijn zodat ze opgenomen kunnen worden in de begroting 2018. 95 
Eerstvolgende overleg met de opleidingsdirecteuren wordt een inventarisatie van nieuwe 96 
initiatieven gemaakt. De Snoo spoort de raad aan om ideeën voor besteding van de middelen te 97 



melden aan het bestuur. De Winde stelt voor om hierover voor het eind van het jaar een apart 98 
overleg met de commissie onderwijs te organiseren ( actie Van Veen). Allaart zal dit onderwerp 99 
ook agenderen in haar overleg met de studenten van de opleidingscommssies (OsOC). 100 
 101 

5. Plannen van aanpak midterm opleidingen chemie en BFW 102 

In 2012 was de externe visitatie van de chemie opleidingen inclusief BFW. Mogelijk zal het 103 
meenemen van BFW in de toekomst veranderen. In 2016 (halverwege de cyclus) heeft de 104 
midterm review plaatsgevonden. De plannen van aanpak zijn opgesteld t.b.v. het afrondend 105 
bestuurlijk overleg met de vice-rector magnificus. 106 
Ubbink constateert dat de plannen veel opmerkingen bevatten over de zwaardere rol van 107 
examencommissies (EC). Soms is het voor de examencommissie lastig om alle docenten mee te 108 
krijgen (bv voor het maken van toetsmatrijzen). De EC kan dan wel wat steun van het bestuur 109 
gebruiken. De Winde kent het probleem en zal dit oppakken. De EC is een onafhankelijke, door 110 
het bestuur benoemde, commissie. Ondersteuning van de EC door een goed ingewerkte 111 
secretaris is belangrijk. De opleidingen kunnen van elkaar leren door best practices uit te 112 
wisselen. 113 
Ubbink vraagt of er meer aandacht (en ondersteuning) komt voor het alumnibeleid. Zijn er 114 
voldoende gegevens over onze alumni bekend? De Winde antwoordt dat opleidingen dit 115 
verschillend oppakken. Het LUF kan ondersteunen en bij Communicatie en marketing houdt 116 
Savenije zich bezig met alumnibeleid maar de opleidingen hebben het voortouw. Gegevens over 117 
de latere carrière van alumni kunnen de kwaliteit van de opleiding onderstrepen en zijn ook 118 
relevant voor aanstaande studenten. .  119 
Zwep heeft in het vooroverleg opgemerkt dat de reactie van BFW wat defensief overkwam. De 120 
Winde zal daar nog eens naar kijken. 121 
Gaillard merkt op dat het plan van LST spreekt van meer gebruik van nieuwe ICT mogelijkheden 122 
in het onderwijs (zoals het opnemen van colleges). Daar hebben studenten veel belangstelling 123 
voor. Bij BFW wordt over gebruikt van ICT niet gerept. Wat vindt het bestuur? De Winde is er 124 
een voorstander van om de 1e en 2e jaarscolleges zoveel mogelijk op te nemen. De 125 
opleidingsdirecteuren steunen dat voornemen. Delft is daar veel verder mee dan Leiden. Hij 126 
hoopt dat de Leidse opleidingen dit gaan oppakken. Het is wel de bedoeling om de 1e 127 
jaarscolleges van BFW te gaan opnemen. 128 

8.  Rondvraag en sluiting 129 
Allaart vraagt of de raad behoefte heeft aan een foto voor website en posters. De Snoo biedt aan 130 
die foto te maken. 131 
De Jeu vraagt of er voldoende zaalcapaciteit is voor onderwijs de komende jaren. Schinkelshoek 132 
is daarmee bezig en zal de raad op de hoogte houden. 133 
Ubbink heeft gevraagd of vanwege werkzaamheden aan de weg overlast te verwachten valt bij 134 
tentamens in de sporthal maar daar geen goed antwoord op gekregen. Hij zal de informatie 135 
doorsturen naar Schinkelshoek. 136 
Janse vraagt of er actie is genomen op notuleren door studenten bij de vergaderingen van de 137 
opleidingscommissies. Het bestuur heeft daarover een brief aan de opleidingen geschreven. 138 
Eggenkamp (ook studentambassadeur BFW) merkt op dat er bij de proefstudeerdag te weinig 139 
ruimte voor de ouders beschikbaar was. De Winde is bekend met het probleem. Oplossing moet 140 
zijn dat de roosteraars in onderling overleg deze dag meenemen in hun planning. De data voor 141 
proefstuderen zijn ruim op tijd bekend. Schinkelshoek vult aan dat ze bezig is het proces van 142 



roostering te verbeteren.  143 
 144 
LOPENDE ACTIES: 145 
Uitwerkingsplan Datamanagement Voor FR najaar 2016 
Visiedocument outreach Voor FR december 
Nieuw curriculum 1e jr Biologie t.z.t. delen met FR 
International BSc Notitie voor FR november 
Studieadviseurs achter beschermde schil 
onderzoekvleugels nieuwbouw 

FB zoekt uit 

Overlast bouw bij tentamens sporthal Ubbink stuurt informatie naar Schinkelshoek 
 146 


