
Nummer 407/16 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 30 mei 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad: Barentsen, Brussee, Brown, De Jeu, Van Driel, Van de Stolpe, Vennis, Opschoor, Van Veen (not) 5 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Van Helden, Vinkenoog 6 
Aanwezig bureau: Detollenaere, Van der Ham 7 
Afwezig:  Danen, Ubbink, Kraft, Bonnet, Zwep, Krouwels 8 
 9 

1. Opening en agenda. 10 
De Snoo meldt dat de raad in de besloten vergadering positief heeft geadviseerd over de benoeming van 11 
de assessor 2016-2017. 12 
 13 

2. Notulen overlegvergadering 2 mei 14 
Vennis zegt naar aanleiding van de notulen over diversiteit dat ze aanwezig is geweest in een VerO. Ook de 15 
studieverenigingen vinden diversiteit ( inclusief etniciteit en religie) een belangrijk onderwerp. In het 16 
overleg is ook naar voren gekomen dat positieve discriminatie niet op prijs gesteld wordt, men wil niet als 17 
aparte groep worden behandeld. 18 
Lopende acties: 19 
De Winde zal de voorzitters van de Opleidingscommissies schriftelijk benaderen over het 20 
notuleren van de vergaderingen door studentleden. 21 
De opmerkingen van Opschoor op de OERen zijn verwerkt. 22 
Discussie over extra selectiecriteria voor de MSc opleidingen is nog niet afgerond. Alleen BFW 23 
overweegt een capaciteitsbeperking voor de MSc in te stellen (dat zou gaan spelen per 1-9-24 
2017). 25 
Verhuizing onderwijsbureau BFW is gepland in oktober. 26 
De loopbrug naar de nieuwbouw is niet glad, loopt wel schuin. Op de begane grond zal ook een 27 
(minder schuine) loopbrug komen. 28 
Actie etniciteit in het diversiteitsprogramma loopt. 29 
Datalekken zal later in de vergadering aan de orde komen. 30 
Voor de international BSc is er nu een algemeen beeld over het eerste jaar. De andere twee 31 
jaren zullen de komende maanden worden uitgewerkt. De afgelopen maand is uitgebreid 32 
gesproken met de opleidingen over de gewenste eindtermen.  33 
Afspraak met Barentsen over ontmoetingsruimte voor studenten is gemaakt. 34 
 35 

3. Mededelingen faculteitsraad. 36 
Geen mededelingen. 37 
 38 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 39 
Ingekomen en verzonden stukken mei 2016: 40 
De Winde zal de komende overlegvergadering een nadere toelichting geven over de 41 
aanbevelingen van de midterm onderwijs van de chemie opleidingen en BFW ( ingekomen 42 
stukken 312-314). 43 
Besluiten van het faculteitsbestuur mei 2016: Geen opmerkingen 44 
Stand van zaken Science Campus 45 
Afgelopen week is er een grote overstroming geweest door een gesprongen waterleiding op de 46 
3e verdieping van de G vleugel van de Nieuwbouw, waar de nieuwe bewoners net waren 47 
ingetrokken. Een 35 man sterke opruimploeg is bezig geweest het water af te voeren en het 48 



gebouw weer droog te krijgen. Die actie wordt vandaag afgerond.  Hoeveel schade er aan de 49 
apparatuur is wordt de komende weken met de instituten, de leveranciers en schade experts van 50 
de verzekering geïnventariseerd. Afgelopen weekend zijn er op twee andere plekken (in de E 51 
vleugel) ook lekken geweest, de leidingen van de sprinkler installatie worden nu leeggemaakt. Er 52 
zijn beperkte gevolgen voor de timing van de verhuizingen. Van Helden verwacht dat de verloren 53 
tijd kan worden ingelopen. Omdat de sprinkler installatie nu niet werkt worden 24 uur per dag 54 
brandwachten ingezet. De wateroverlast heeft mogelijk ook gevolgen voor de practica in de 55 
nieuwbouw. Morgen zal duidelijk zijn of de elektriciteit weer kan worden aangesloten. 56 
De Snoo vult aan dat het crisisteam dat vorige week in functie was vandaag zal worden 57 
ontbonden.  Personeel van de brandweer, de BHV , de facilitaire diensten en de verhuizers van 58 
de instituten verdienen een groot compliment voor hun inzet. Op een vraag van Vennis beaamt 59 
Van Helden dat ook het onderzoek schade heeft opgelopen en er materiaal verloren is gegaan. 60 
Brussee vraagt of de leidingen op tijd zijn getest.  De leidingen zijn door een onafhankelijk bedrijf 61 
afgeperst op een druk die een stuk hoger is dan de waterdruk en dat bedrijf heeft een certificaat 62 
afgegeven. Het hele netwerk zal worden gecontroleerd en vervolgens opnieuw afgeperst worden 63 
(met certificaat). De Jeu vraagt wat de kosten zullen zijn. Van Helden geeft aan dat dit werk voor 64 
de verzekering is waar de faculteit geen vat op heeft. Naast materiele schade zijn er ook veel 65 
personele kosten gemaakt. Er is juridische expertise aanwezig en de eerste indruk van de schade 66 
experts is dat de overlast op tijd is geconstateerd zodat de schade hopelijk beperkt is. 67 
Wat fase 2 betreft is Vastgoed bezig met het uitwerken van verschillende alternatieven. Die 68 
stukken ( inclusief financieel plaatje) zullen eerst met de instituten worden besproken voordat 69 
besluitvorming kan plaatsvinden. Dat proces zal nog een aantal maanden tijd vergen. 70 
Opschoor vraagt of bekend is wat er met de universitaire grond bij Corpus gaat gebeuren. Voor 71 
zover Van Helden weet zal die grond gaandeweg worden gevuld. Het is hem niet bekend wat er 72 
met de grond van het Huygens/Oort gaat gebeuren. Op een vraag van Vennis geeft Van Helden 73 
aan dat de parkeergarage nog niet is overgedragen. 74 
 75 

5. OERen LST, MST, Farmacie 76 
De Winde geeft aan dat de OERen voor LST en MST afgelopen week door de medezeggenschap 77 
in Delft, met twee kleine kanttekeningen, zijn goedgekeurd. Het bestuur heeft geen problemen 78 
met de opmerkingen en vraagt de raad of ze kan instemmen met deze OERen. Raad geeft aan 79 
dat ze instemmen met de OERen voor LST en MST. 80 
Voor de opleiding farmacie is het LUMC penvoerder. De opmerkingen van het educatief centrum 81 
van onze faculteit (bijlage 7) zijn allen verwerkt.  82 
Van Driel vraagt of artikel 4.7.1. geldigheidsduur tentamens gelijk getrokken kan worden met alle 83 
andere opleidingen (dus 5 jaar). De Winde is dat met hem eens en zal dat doorgeven aan het 84 
LUMC. 85 
Van Driel vraagt n.a.v. artikel 4.11.3 of de praktijkervaring tijdens de stages meetelt voor het BIG 86 
registratie.  De Winde zal dat navragen. 87 
In de voetnoot bij de tabel is sprake van 6 EC vrije keuze ruimte, uit de optelling lijkt dat 8 EC te 88 
moeten zijn. De Winde zal dat laten uitzoeken. 89 
LUMC heeft aangegeven dat de regels voor herkansing van voldoendes wat hen betreft gelijk 90 
moeten zijn aan die van de andere geneeskunde opleidingen (dus herkansen voldoendes niet 91 
mogelijk). Bij W&N wordt er eigenlijk alleen in de BSc fase incidenteel van de mogelijkheid 92 
gebruik gemaakt dus dat is wat het bestuur betreft geen probleem. Raad is het daar mee eens. 93 
De Winde zal de reactie van LUMC op deze opmerkingen van de raad schriftelijk terugkoppelen 94 
en dan de raad vragen om schriftelijk te bevestigen dat ze kan instemmen met deze OER. 95 
 96 



6. 1e BFR 97 
In het vooroverleg met de financiële commissie zijn feitelijk alle vragen beantwoord. De kleine 98 
administratieve posten zijn gecorrigeerd. De raad heeft geen verdere vragen over de 1e BFR. Rad 99 
was erg tevreden met de schriftelijke toelichting op de jaarrekening. Opschoor zegt naar 100 
aanleiding daarvan dat hij de 23 KEuro van de onderwijsvernieuwingsgelden niet heeft kunnen 101 
terugvinden. Van der Ham antwoordt dat er in 2015 25 KEuro is ontvangen en 2 KEuro is 102 
uitgegeven. De andere 50 Keuro is in 2014 ontvangen. 103 
De raad is akkoord om alleen bij de begroting en de jaarrekening een schriftelijke toelichting te 104 
ontvangen maar vraagt wel of het bestuur bij de BFR wil aangeven (i) dat er geen majeure 105 
afwijkingen van de begroting zijn of (ii) eventuele majeure afwijkingen kort toe te lichten. 106 
Bestuur zegt dat toe. 107 

 108 
7.  Data management 109 

Detollenaere gaat eerst in op de vraag over de nieuwe richtlijnen rond data lekken. Per 1 januari 110 
dit jaar is de wet gewijzigd. De boetes voor het niet melden van datalekken zijn verhoogd en 111 
kunnen oplopen tot 820 kEuro. Deze kosten zijn voor de organisatie. Via de universitaire regeling 112 
ICT-internetgebruik lijkt het echter mogelijk die kosten te verhalen op personen. Belangrijkste 113 
boodschap is dat (risico’s op) data lekken ( ook op  PCs, telefoons, laptops etc.) direct worden 114 
gemeld bij het ISSC. Die heeft dan 72 uur de tijd om de melding door te geven aan de overheid. 115 
Opschoor vraagt hoe dit is gecommuniceerd. Het heeft in de universitaire nieuwbrief van maart 116 
gestaan en er zal op de website aandacht aan besteed worden. Vennis vraagt of hierover iets kan 117 
worden opgenomen in de stageovereenkomsten met studenten. De Snoo stelt voor dat De 118 
Winde nagaat hoe de communicatie naar de studenten het best kan worden geregeld ( met 119 
verwijzing naar de gegevens op de website). 120 
Vanwege de tijd wordt voorgesteld de discussie over datamanagement uit te stellen tot een 121 
volgende keer of dit onderwerp in een apart overleg buiten de vergadering te bespreken. 122 
 123 

8.  Rondvraag en sluiting 124 
De Jeu vraagt het bestuur informatie heft over het gerucht dat het ISSC een andere bestemming 125 
heeft voor de B-zalen op het Snellius die nu als onderwijszalen in gebruik zijn. De B-zalen waren 126 
vroeger bestemd als computerruimtes, het idee is om de nieuwe supercomputerfaciliteiten daar 127 
te lokaliseren. Overleg  met Vastgoed over behoefte aan plaatsvervangende collegezalen is nog 128 
gaande. Dat zal wel voor 1 januari 2017 geregeld moeten zijn. 129 
Opschoor vraagt of er al duidelijk is hoe de vrijkomende middelen van het studievoorschot zullen 130 
worden besteed. De vice decanen zijn daar nog verder over aan het nadenken. Naar verwachting 131 
zal over circa een half jaar meer duidelijkheid kunnen worden gegeven. 132 
Opschoor vraagt wat het effect voor W&N zal zijn van de bezuinigingen in de universitaire 133 
kadernota ( 6 MEuro vanwege daling marktaandeel en voorgenomen aftopping 134 
promotiepremies).  Over de promotiepremies is nog geen standpunt bepaald. De kaderstelling 135 
voor 2017 is vastgesteld, de doorkijk naar latere jaren is nog niet erg duidelijk. 136 
Van Driel vraagt of de faculteit budget (en tijd) heeft voor scholingsdagen voor de raadsleden. 137 
Van Helden vraagt hem een mail met meer specificaties te sturen. Hij is uiteraard bereid iets te 138 
organiseren maar kan zich voorstellen dat dit ook bij andere faculteiten speelt. Vennis 139 
suggereert dat zo’n scholing waarschijnlijk ook voor leden van de instituutsraad interessant kan 140 
zijn maar het algemene gevoelen is dat er bij de IR-leden weinig belangstelling voor een 141 
dergelijke scholing zal zijn. Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering. 142 

  143 



 144 
LOPENDE ACTIES: 145 
  
Brief aan Vzs OCs: notuleren door student  De Winde 
Toelichting midterm onderwijs chemie 
opleidingen en BFW voor FR 27 juni 

De Winde 

Bevestiging instemming OER farmacie na 
ontvangst reactie LUMC 

FR 

Apart overleg datamanagement ?? 
Mail over scholingsdagen FR leden Van Driel naar Van Helden 
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