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Nummer 647/16
Bijlage 1 CONCEPT
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 22 augustus 2016.
Aanwezig raad: Bonnet, Danen, Ubbink, Zwep, Barentsen, Opschoor, Brussee, Van Driel, Van de Stolpe, Van Veen
(not)
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Vinkenoog
Afwezig:
Kraft, De Jeu, Brown, Vennis, Krouwels
1.

Opening en agenda..

Geen aanvullingen op de agenda. De Snoo heet Schinkelshoek welkom bij de overlegvergaderingen.

2. Notulen overlegvergadering 27 juni

Ad regel 22: Een uitwerkingsplan datamanagement zal naar verwachting in september gereed zijn en kan
daarna gedeeld worden met de raad.
Ad regel 64: Vastgoed heeft laten weten dat de gestelde deadlines zijn gehaald.

Ad regel 68: het woord luchtverversing vervangen door thermostering.
De vraag van Kraft over de actie voor het inpassen van ouderschapsverlof in het tenure track
beleid (en de positieve reactie van het bestuur daarop) zal worden toegevoegd aan het verslag.
3. Mededelingen faculteitsraad.
Geen mededelingen.

4. Mededelingen faculteitsbestuur
Ingekomen en verzonden stukken juli 2016:
Ubbink vond het jaarverslag van het Junior Science Lab (stuk 494) indrukwekkend en vraagt of
het bestuur hier iets mee gaat doen. De Snoo is ook gelukkig met het rapport; dat uiteraard
beschikbaar is voor de raad. De Winde vult aan dat het belang van outreach activiteiten binnen
de faculteit breed wordt erkend. Er wordt gewerkt aan een stuk waarin deze activiteiten in een
facultair perspectief worden beschreven. Dat visiedocument zal naar verwachting in oktober
beschikbaar komen en zal zeker ook met de raad worden gedeeld.
Ingekomen stuk 544 is een metavisie over de ontwikkelingen in het landelijke universitaire
onderwijs Biologie, gemaakt door een landelijke commissie ingesteld door de NVAO, naar
aanleiding van het rapport van de landelijke onderwijsvisitatie Biologie. Dergelijke metavisies zijn
ook voor de Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde gemaakt. De Winde is van mening dat er
in dit rapport een aantal erg zinnige aanbevelingen staan waar hij samen met de opleiding mee
aan de slag gaat.
Besluiten van het faculteitsbestuur juli 2016:.
De Winde meldt dat het College van bestuur inmiddels akkoord gegaan is met het facultaire
voorstel voor de cum laude regeling.
Stand van zaken Science Campus.
Het verhuizen van onderzoeksgroepen naar fase 1 vordert gestaag. Herstel van de waterschade,
met name de sprinkler installatie gaat trager dan gehoopt, vandaar dat de regeling met
brandwachten nog steeds van kracht is. Er is geen veiligheidsgevaar; de brandwachten lopen
rond om eventuele brandschade te beperken. De technische rapportage over wat er fout is
gegaan met de sprinklerinstallatie is afgelopen vrijdag ontvangen. Daarin beschreven voorstellen
voor aanpassen van het systeem worden nu intern bekeken. Uitgangspunt voor de faculteit is
dat schade hersteld wordt door vernieuwen. Er zijn stappen gezet voor het vaststellen van de
financiele schade maar de technische afhandeling zal nog enige maanden duren.
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Danen merkt op de dat een aantal toegangsdeuren tot de onderzoekverdiepingen, normaal
alleen toegankelijk met de LU card, niet goed sluiten en ook open gaan als mensen langs lopen.
Dit zal gemeld worden aan de gebouwgebonden technische dienst.
Brussee geeft aan dat er ook medewerkers zijn die als gevolg van de verhuizing twee weken geen
onderzoek hebben kunnen doen. Is daar ook compensatie voor beschikbaar? De Snoo antwoordt
dat de faculteit hier zo ruim als mogelijk mee zal omgaan als de oorzaak van de vertraging is dat
faciliteiten verwijtbaar niet aanwezig zijn. Er wordt al flink gebruik gemaakt van de
compensatieregeling. Melden aan de Instituutsmanager, kosten komen ten laste van het potje
“frictiekosten.”
Verbouwingen LMUY:
Zoals gezegd zijn de harde deadlines gehaald. Er is veel werk verzet, de laatste verhuizingen
hebben plaatsgevonden terwijl er nog wat restwerkzaamheden werden uitgevoerd. De
onderwijsvoorzieningen hebben prioriteit en zullen op tijd af zijn. Daarna zijn de onderzoekers
aan de beurt. De Snoo is voorzichtig optimistisch over de afloop. Het vervangen van de stoelen in
de collegezalen en upgraden van de installaties zal een race tegen de klok zijn maar ook deze
werkzaamheden zullen voor de start van het nieuwe jaar gereed zijn.
Planning 2e fase
Er is een inventarisatieronde met de instituten geweest. Dat wordt nu samengevoegd voor een
volgend overleg met Vastgoed. Over de tijdelijke huisvesting van het bestuur en ondersteunende
diensten en over de tijdelijke hoofdingang bij het Hyuygens/Oort is geen nieuws te melden.
5. Begroting 2017-2020
Van der Ham licht kort toe. De verdeling over de instituten is op de hoofdlijnen gedaan die in juni
met de raad zijn besproken. De verdeling van de studievoorschotmiddelen is gedaan op basis van
de door OCW en de universiteitsraad genoemde thema’s (zie ook schriftelijke toelichting De
Winde). De Winde vult aan. De inhoudelijke invulling ligt bij de opleidingen. Er zijn nieuwe
opleidingen gestart; MSc statistical science, farmacie en de BSc opleiding Informatica en biologie.
Het curriculum Biologie wordt momenteel herzien. Invulling van het eerste jaar zal met de
nieuwe raad worden gedeeld.
Verbetering van toetsing
Bij chemie is begonnen met het ontwikkelen van een digitale voortgangstoets. Ubbink vraagt of
daar ook faciliteiten voor zijn gepland nu duidelijk is dat de universitaire cumputerzaal voor
digitale toetsing niet is doorgegaan. Ook daar wordt aan gewerkt.
Volledig benutten onderwijstijd is niet van toepassing voor onze faculteit.
Uitbreiding van aantal werkgroepen
Daar is veel gebeurd vooral bij de grotere opleidingen. Meer werkgroepen , meer begeleiding.
Dit wordt binnen de opleidingen gedaan en betaald en is dus niet zichtbaar in het facultaire
overzicht.
Verruiming inzet studenten bij onderzoek niet van toepassing voor onze faculteit. Zwep geeft
aan dat het aantal studenten voor de beschikbare stagebegeleiders bij biologie een probleem
lijkt te worden. De Winde antwoordt dat er meer begeleidingscapaciteit wordt ingezet, hij
verwacht geen problemen.
Verbetering feedback door docenten
Bij sommige opleidingen zijn pilots gestart met gebruik van ICTO. Ubbink acht feedback, vooral
op de essays van studenten, erg belangrijk, hij merkt dat de schrijfvaardigheid vaak te wensen
overlaat. De Winde meent dat het vak onderwijsvaardigheden hier een belangrijke rol in moet
spelen.
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Ondersteuning studenten bij studievoortgang
Ook hier zal de capaciteit uitgebreid worden en zullen studenten feedback krijgen op hun
studievoortgangsplannen. Van de Stolpe stelt voor om alle studenten aan het begin zo’n plan te
laten schrijven maar alleen intensief te blijven monitoren op probleemgevallen.
Specifieke doelgroepen
Onderzocht wordt de ladies day in physics uit te breiden naar andere opleidingen.
Allochtonenbeleid heeft speciale aandacht bij BFW.
Bij MSc opleidingen met veel niet-EER studenten ( zoals industrial ecologie en ook biologie) is
tijdig afstuderen een aandachtspunt ( ook i.v.m. visa). Een aantal opleidingen is bezig om de MSc
meer aantrekkelijk voor deze doelgroep te maken/presenteren. Los van deze thema’s zijn veel
opleidingen bezig met nieuwe vormen van ICTO.
Ubbink vraagt waarom een toename van niet-EER studenten wenselijk is. Deze studenten kosten
bovengemiddeld veel werk van de staf die toch al onder druk staat vanwege de grote aantallen.
De Winde antwoordt dat W&N in de overgang van de BSc naar de MSc netto studenten verliest.
Internationale instroom is dus belangrijk.
Van Driel suggereert om de diversiteitmonitor ook te gebruiken voor aparte vragen gericht op
allochtone studenten. Nu ligt de focus erg op de doelgroep vrouwen. De Snoo vindt dat een
goede suggestie. Hij vult aan dat in de contacten met middelbare scholen de nadruk nog erg op
“witte scholen” ligt.
Voor 2017 is 207 kEuro nieuw geld in het kader van het studievoorschot geoormerkt voor
onderwijs toegevoegd aan de beleidsruimte van waaruit al meer dan 500 kEuro besteed wordt
aan onderwijsvernieuwing. Het was niet effectief om een aparte call for proposals voor 2 ton uit
te schrijven. De totale omzet van onderwijsactiviteiten beloopt 30 Meuro.
Op een vraag van Van Driel naar de 100 kEuro voor MOOCs/SPOCs antwoordt de Winde dat de
gelden zijn voor het bouwen van een backbone voor dit soort zaken, niet voor de MOOCs zelf.
Invulling gebeurt bij de opleidingen (bv een study-classroom bij Natuurkunde).
Opschoor vraagt hoe de raad kan instemmen met het totaal bedrag van 1.5 Meuro als
bestedingsplan studievoorschot wanneer er geen specificaties zijn. De Snoo is het met hem eens
dat de eis van om nu met terugwerkende kracht te rapporteren niet de schoonheidsprijs
verdient. Hij stelt voor om de vernieuwingsprojecten te voorzien van de bedragen en die te
verstrekken aan de raad. De raad gaat daarmee akkoord. Wanneer er echt nieuw geld te
verdelen is zal de raad in een vroeg stadium betrokken worden bij de voorstellen die uit de
opleidingen komen, samen met het bestuur de strategie kunnen bepalen en zo ook
daadwerkelijk invloed kunnen hebben. Wat hem betreft hoeft de hoogte van het geoormerkte
bedrag voor het studievoorschot niet limiterend te zijn. De Winde vult aan dat universiteitsbreed
de discussie over onderwijsvernieuwingen nog niet is afgerond.
Van de Stolpe vraagt wat er gebeurt als de post kansen/tegenvallers van 6oo kEuro niet wordt
uitgeput. Van der Ham antwoordt dat deze post een luxe is die de faculteit zich eerder niet kon
veroorloven. In eerdere jaren werd de armoede verdeeld. De instituten sturen nu goed op de nul
dus kan geld voor kansen/tegenvallers worden gereserveerd. De Snoo stelt voor om de raad bij
de BFR in de zomer op de hoogte te houden van de bestedingen van deze post.
Met inachtname van de toezeggingen over het studievoorschot stemt de raad in met het
bestedingsplan studievoorschot 2016 en adviseert ze positief over de totaalbegroting voor 20172020.
8. Rondvraag en sluiting
De Winde meldt dat een plan voor de International BSc bijna gereed is. Naar verwachting kan het
plan na de zomervakantie besproken worden met de wetenschappelijk directeuren en daarna
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op de agenda van de raadsvergadering worden gezet. Ubbink ziet het plan met belangstelling
tegemoet. Hij hoort ook zorgen over de wenselijkheid van deze nieuwe opleiding.
De Snoo zal een afscheidsborrel voor de afscheidnemende raadsleden organiseren en daar ook
de nieuwe raad voor uitnodigen.
Zwep vraagt aandacht voor minoren met lijnonderwijs die door het hele jaar lopen. Bij veel
opleidingen is voor de minor maar een semester in het rooster beschikbaar. De Winde betreurt
dat zeer. De bedoeling was om alle minoren in een semester te concentreren maar de praktijk is
helaas anders. De zorg zal ook bij de nieuwe vice-rector magnificus worden neergelegd.
Bonnet vraagt naar de 5 jaar constructie van een promotie traject met leraarbevoegdheid.
De Snoo weet dat daar verschillend over gedacht worden en dat de regeling regelmatig zal
worden geëvalueerd.
Op een vraag van Bonnet over n.a.v. miderm onderwijs opleidingen chemie over de
Professionalisering van de opleidings- en examencommissies zegt de Winde toe de relevante
informatie na te sturen zodra die beschikbaar is.
Er is een afspraak gemaakt over het door Bonnet gesignaleerde probleem m.b.t de veiligheid van
data op de J-schijf.
Van Veen zal de raadsleden alsnog uitnodigen voor de afscheidsreceptie van Gert Jan van
Helden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering
LOPENDE ACTIES:
Uitwerkingsplan Datamanagement
Visiedocument outreach
Nieuw curriculum 1e jr Biologie
Besteding studievoorschot met bedragen
Besteding post kansen/tegenvallers
International BSc
Uitvoering PvA midterms onderwijs chemie
opleidingen en BFW
Afscheidsborrel raad
Aankaarten concentreren minor in 1 semester
FR uitnodigen afscheidsreceptie Van Helden

Voor FR najaar 2016
Voor FR najaar 2016
t.z.t. delen met FR
Schriftelijk nasturen naar FR
FR op de hoogte houden bij BFR zomer 2017
Voor FR najaar 2016
Voor FR december 2016
Actie van Veen
Actie De Winde
ACTIE Van Veen

