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 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 7 maart 2016. 3 
 4 
Aanwezig Raad:   Bonnet, Brown, Barentsen, De Jeu, Ubbink, Van de Stolpe, Opschoor, Van Driel, Zwep, Krouwels,  5 
Aanwezig bestuur: De Snoo, Van Helden, De Winde, Vinkenoog, Van Veen (not) 6 
Afwezig:     Danen, Brussee, Kraft, Vennis 7 
 8 

1. Opening en agenda. 9 
Ubbink vervangt Vennis als voorzitter. De raad zou ook graag een toelichting ontvangen op de 10 
bestuursafspraken (poststuk 120). 11 
 12 

2. Notulen overlegvergadering 8 februari 13 
Geen opmerkingen op de tekst. 14 
Lopende acties: 15 
Update website Science campus wordt aan gewerkt. Het geraamte voor de nieuwe website is 16 
gereed. Er is enige vertraging vanwege ziekte. Het gaat zowel om communicatie over de 1e als 17 
over de 2e fase. 18 
Ideeën voor inrichting plein. Van de Stolpe suggereert om de Facebook pagina van de FR 19 
hiervoor in te zetten. Er zal een afspraak gemaakt worden tussen hem, Van Helden en de 20 
afdeling Communicatie en marketing. Er is een groepje uit de instituten gevormd die gaat 21 
meedenken over de inrichting van het buitenterrein zodat dit een mooi visitekaartje van de 22 
faculteit wordt. Eindverantwoordelijkheid ligt bij Vastgoed in overleg met de gemeente.  23 
Magnetrons in de kantines zijn de verantwoordelijkheid van het UFB. In de Nieuwbouw zijn 24 
vaste opstellingen met magnetrons voorzien (buiten de kantine). 25 

3. Mededelingen faculteitsraad. 26 
Geen mededelingen. 27 
 28 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 29 
Ingekomen en verzonden stukken februari 2016:. 30 
De tabel met de nieuwe bestuursafspraken (poststuk 120) wordt uitgedeeld. De Snoo ligt e.e.a. 31 
toe. Hoewel de evaluatie van de prestatieafspraken met het ministerie nog niet heeft 32 
plaatsgevonden wil ons College toch ook voor de komende periode op hoofdlijnen afspraken 33 
maken met de faculteiten. In het voortraject is met de faculteiten afgesproken dat het om een 34 
beperkt aantal bestuursafspraken gaat. De gesprekken over aanvullende onderwerpen die het 35 
CvB graag wil monitoren zijn nog gaande. Het is niet de bedoeling van het bestuur geweest om 36 
de raad laat te informeren. 37 
De nadruk ligt in de nieuwe afspraken meer op instroom en minder op rendementen. Voor de 38 
BSc zijn de ambities om het huidige peil (en het marktaandeel) te handhaven en niet verder te 39 
groeien. Dat geldt ook voor de MSc. Het % herinschrijving in BSc is exclusief uitvallers in het 1e 40 
jaar maar inclusief omzwaaiers. De afspraken over instroom en herinschrijving over de vorige 41 
periode zijn universiteitsbreed allen gehaald. Het aantal promoties heeft in 2013 zijn maximum 42 
bereikt, verdere groei is niet voorzien.  43 



Inkomsten uit de 2e en 3e geldstroom zijn stabiel gehouden met waarschijnlijk een kleine daling 44 
bij NWO en een kleine stijging uit de EU. 45 
Target voor het % vrouwelijke hoogleraren is wat het FB betreft realistisch (was 6.3 %). Het FB 46 
vindt het belangrijk dat de nieuwe target gehaald wordt. Voor W&N is additioneel afgesproken 47 
dat van de nieuw aan te stellen tenure trackers meer dan 20% vrouw is.  48 
Het aandeel van het OBP is een door het CvB aangegeven maximum. Ook het FB hecht eraan dat 49 
de echte overhead (dus exclusief de ondersteuning voor onderzoek en onderwijs) zo veel als 50 
mogelijk beperkt blijft.  51 
Het % tijdelijk personeel in de 1e geldstroom is vastgesteld op 21%. Deze flexibele schil is eerder 52 
ingevoerd om reorganisaties in krimpsituaties te voorkomen.  53 
Het % docentaanstellingen speelt in onze faculteit minder. Universiteitsbreed is deze categorie 54 
medewerkers de laatste jaren teveel gegroeid, vandaar de target.  55 
Mocht de raad in een later stadium nog vragen hebben dan zal de Snoo die graag in een volgend 56 
overleg beantwoorden. 57 
 58 
Ingekomen stuk 138 is een toewijzing in het kader van de versterking van de vakdidactiek voor 59 
de bèta wetenschappen. Dit programma is onderdeel van een bredere actie voor meer en betere 60 
VWO leraren die eerder is gestart vanuit de bèta decanen in Nederland. Onze faculteit heeft 61 
samen met het ICLON en de faculteiten in Delft en Groningen een project ingediend om de 62 
effectiviteit van het onderwijsprogramma van de educatieve minor te onderzoeken. Van het geld 63 
zullen 3 postdocs voor 3 jaar kunnen worden aangesteld.  64 
 65 
Besluiten van het faculteitsbestuur februari  2016: geen opmerkingen. 66 
 67 
Stand van zaken Science Campus 68 
Er is nog geen nieuws over de 2e fase. Van Helden geeft een toelichting over de plannen voor de 69 
tijdelijke huisvesting. Het bleek niet mogelijk om de doorgang door de hoogbouw naar de 70 
nieuwbouw langer te gebruiken en de schotel zal dus losgekoppeld worden. Het bestuur hecht 71 
veel belang aan een goede toegang voor studenten, medewerkers en gasten en ook de 72 
restauratieve voorzieningen vormen duidelijk een aandachtspunt. Vastgoed gaat ervan uit dat de 73 
verbouwing van het LMUY 1 september gereed is. Lukt dat niet dan wordt het na de 74 
kerstvakantie. Het LCP zal als eerste leegkomen. Voor het saneren van de hoogbouw is een jaar 75 
uitgetrokken; daarna zal het gebouw binnen een jaar moeten worden afgebroken. De raad wordt 76 
op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. 77 
 78 
Toelatingseisen Masteropleidingen 79 
De startnotitie van het CvB is in het vooroverleg van de raad besproken. De OD Sterrenkunde is 80 
lid van de universitaire werkgroep. De vraag voor mogelijk additionele instroomeisen is bij de 81 
opleidingen uitgezet. Het bestuur verwelkomt ideeën en suggesties van de raad. Ubbink geeft 82 
aan dat de meningen in de raad divers zijn. Men maakt zich vooral zorgen over de kansen op de 83 
arbeidsmarkt na de BSc en vindt selectie alleen op cijfers geen goed idee. De Winde deelt de 84 
zorg over de kansen van Bachelor afgestudeerden. Geluiden van zowel studenten als staf, die hij 85 



hoort, zijn dat men geen voorstander is van selecteren alleen op cijfers. Wel zouden inhoudelijke 86 
eisen, zoals bv specifieke keuzevakken, mogelijk moeten zijn. 87 
Ook de insteek van het CvB is dat nieuwe instroomeisen alleen voor nieuw instromende 88 
studenten zullen gelden. Vooral de optie om selectievakken te gebruiken vindt de Winde 89 
interessant. Hij hoop na de april-vergadering van de opleidingsdirecteuren meer te weten over 90 
de ideeën die binnen de opleidingen leven. Het stellen van instroomeisen acht hij een logisch 91 
gevolg van de Ba/Ma structuur. Het zijn immers twee separate opleidingen. Sommige 92 
opleidingen vragen al langere tijd om tools voor selectie, vooral voor studenten die van buiten 93 
komen. De Snoo vult aan dat we moeten proberen de criteria ook enigszins uniform voor de 94 
faculteit te maken. Ubbink vraagt of er informatie is over wat andere universiteiten gaan doen. 95 
Als Leiden niets doet en de rest wel wordt Leiden mogelijk het “afvalputje”. Brown meent dat 96 
Leiden vooral eerst zijn eigen standpunt moet bepalen. 97 
Van de Stolpe meent dat 1e jaarstudenten ook te maken hebben met de overgang van VWO naar 98 
de universiteit. Een foutje in het eerste jaar (lagere cijfers voor sommige vakken) mag dan later 99 
niet tegen de studenten gebruikt worden door alleen op basis van (gemiddelde) cijfers te 100 
selecteren. 101 
Ubbink heeft in de startnotie gezien dat het CvB een aantal MSc opleidingen nu onder de maat 102 
vindt en de selectiecriteria ook wil gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van die 103 
opleidingen. Het CvB gebruikt daar de gegevens van de Elsevier voor maar het is niet bekend hoe 104 
de brongegevens (de resultaten van de NSE enquête) door Elsevier worden gebruikt. Onze MSc 105 
opleidingen doen het goed. De Winde wil niet wachten op richtlijnen van centraal en hoopt de 106 
discussie in de faculteit binnen 3 maanden te kunnen afronden. 107 
 108 
Rondvraag en sluiting.  109 
Vinkenoog meldt dat het opkomstpercentage voor de NSE enquête voor W&N op 54.4 % is 110 
uitgekomen; de hoogste van Leiden, met Archeologie met 53% op de tweede plaats. 111 
Zwet vraagt of het mogelijk is de vergaderingen niet midden op de dag te plannen in verband 112 
met colleges en practica. De Snoo stelt voor dat de raadsleden daar zelf over nadenken en met 113 
een voorstel komen. 114 
Van Driel heeft in het OsOC gehoord dat in de OC natuurkunde de vergaderingen door een 115 
studenten moeten worden genotuleerd.  De Winde zal dat laten uitzoeken. 116 
Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering. 117 
 118 
LOPENDE ACTIES: 119 
Updaten website Science campus Te Winkel 
Suggesties invulling plein voor de nieuwbouw 
naar bestuur 

Afspraak Van de Stolpe, Van Helden, C&M 

Voorstel alternatief vergadertijdstip FR 
Uitzoeken notuleren door student OC De Winde 
 120 


