
Nummer 548/16 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 27 juni 2016. 3 
 4 
Aanwezig raad: Danen, Ubbink, Kraft, Bonnet, Zwep, Krouwels, Brussee, Van Driel, Van de Stolpe, Vennis, Van 5 

Veen (not) 6 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Van Helden, Vinkenoog 7 
Aanwezig bureau: Samwel Luyt (AMD), Bergijk (EduC) 8 
Afwezig:  De Jeu, Brown, Barentsen, Opschoor 9 
 10 

1. Opening en agenda.. 11 
De bespreking van de RI&E voor de laseropstellingen wordt naar voren geschoven. 12 
 13 

2. Notulen overlegvergadering 30 mei 14 
Vinkenoog was afwezig.  15 
Brussee vraagt nadere informatie over het  Datamanagement plan. Zijn er ook middelen beschikbaar? 16 
Bonnet vult aan dat er hier ook een taak voor het ISSC ligt (data storage). Verder heeft hij gevraagd om de 17 
mail die AIO’s over het beschikbaar stellen van hun data krijgen aan het begin van hun promotietraject te 18 
sturen en niet aan het eind. Hij zal de mail doorsturen naar de raadsleden. Ubbink heeft het idee dat dit 19 
onderwerp in de universiteit onderschat wordt. Van Helden geeft aan dat concrete invulling nog een 20 
lopend proces is. De instituten hebben aangegeven dat een uniforme facultaire regeling niet voor de hand 21 
ligt. Daarvoor zijn de disciplines te verschillend. Het bestuur zal samen met het ISSC voor september een 22 
plan van aanpak maken. 23 
Naar aanleiding van de vragen over scholing van de raadsleden geeft Van Helden aan dat hij verwacht dat 24 
dit ook bij andere faculteiten speelt. Van Veen zal contact opnemen met de universiteitsraad en vragen of 25 
de suggesties van de raad  meegenomen kunnen worden in het programma van de universitaire 26 
scholingsdag (ACTIE Van Veen).  27 
 28 

3. RI&E laseropstellingen 29 
Deze RI&E was aangekondigd in het ARBO jaarverslag en noodzakelijk vanwege een 30 
wetswijziging. Vanwege het grote aantal opstellingen( meer dan 130) is een extern bureau 31 
ingeschakeld. Alle opstellingen zijn, in 6 dagen, apart beoordeeld. Het rapport is april dit jaar 32 
opgeleverd en getoetst door de universitaire dienst Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM). Er 33 
zijn geen direct gevaarlijke situaties geconstateerd. Het plan van aanpak is in twee stukken 34 
geknipt. Het PvA voor de verhuizing naar de nieuwbouw is eind april naar de instituten gestuurd. 35 
De glazen wanden in de nieuwbouwruimtes moeten ondoorlaatbaar gemaakt worden en voor de 36 
klasse 4 lasers zijn extra maatregelen nodig. Het plan van aanpak voor de overige aanpassingen, 37 
met prioriteitsstelling, gaat deze week naar de instituten. Eind augustus zal met de uitvoering 38 
worden begonnen. Technische aanpassingen zijn de realisatie van de voorgeschreven 2e barrière 39 
(een gordijn) en een nieuw interlock-systeem. Het zelf ontworpen systeem dat vooraf aangeeft 40 
wanneer de lasers aan gaan werkt maar was onvoldoende uitbreidbaar. Er wordt gekeken naar 41 
een commercieel beschikbaar systeem. Organisatorisch dienen nog een aantal voorschriften op 42 
papier gezet worden en ook op het terrein van instructie zijn nog stappen te zetten. Er zijn reeds 43 
een aantal mensen getraind als laserwerker, maar de ARBO aspecten van het werken met lasers 44 
heeft nog aandacht nodig. Van Helden vult aan dat de opstellingen pas in gebruik kunnen 45 
worden genomen als aan de regelgeving is voldaan. Voor de aanpassingen in de nieuwbouw zal 46 
een aannemer moeten worden ingeschakeld. Hij gaat er vanuit de werkzaamheden op tijd 47 
worden afgerond. 48 



4. Mededelingen faculteitsraad. 49 
Geen mededelingen. 50 
 51 

5. Mededelingen faculteitsbestuur 52 
Ingekomen en verzonden stukken juni 2016: 53 
Ingekomen stuk 392 is een idee van de studenten om in het LCP een afscheidsfeestje te houden 54 
voordat het gebouw wordt afgebroken. Het bestuur vindt dat een sympathiek idee en denkt 55 
graag mee. 56 
Besluiten van het faculteitsbestuur juni 2016: Geen opmerkingen. Vennis geeft aan verheugd te 57 
zijn dat er nieuwe WD voor het LACDR is gevonden. 58 
Stand van zaken Science Campus. 59 
Er wordt veel tijd besteed aan het inventariseren van de schade aan apparatuur door de 60 
wateroverlast. De NeCEN microscoop die beschadigd is zal voor een flink bedrag gerepareerd 61 
moeten worden. Pas als deze weer werkt kan de tweede microscoop verhuisd worden. 62 
Verbouwingen LMUY: Vastgoed verwacht dat de verbouwingen van het LMUY op tijd gereed 63 
zullen zijn. Er zijn door het bestuur harde deadlines op 1 en 15 augustus gesteld. Worden die niet 64 
gehaald dan kan pas in de kerstvakantie verhuisd worden. Voor sommige practica zal dan ook 65 
vervangende ruimte in de hoogbouw moeten worden gezocht. 66 
NeCEN gebouw. De aanpassingen voor de laseropstellingen zullen voor 1 september gereed 67 
moeten zijn. De NMR apparaten kunnen pas uit het LCP verhuizen als de luchtverversing in de 68 
nieuwbouw bewezen voldoende capaciteit heeft.  69 
Sanering en sloop hoogbouw: plannen daarvoor zijn door Vastgoed met twee maanden 70 
uitgesteld. 71 
Ubbink vraagt of het nog wel veilig is om te werken in de nieuwbouw nu er op 4 plekken 72 
wateroverlast is ontstaan. Dat is het geval, er is 24 uur per dag brandwacht aanwezig en de 73 
sprinkler installaties worden momenteel door experts in zijn geheel nagelopen. Het op peil 74 
brengen van de luchthuishouding voor de NMRs en het verbeteren van de koelwaterinstallatie 75 
(het koelwater is nu 18-19 graden, dan moet naar 12-13 graden) heeft hoge prioriteit. Het CO2 76 
probleem is opgelost en ook het probleem van de demi-waterleiding lijkt bijna te zijn opgelost. 77 
Vennis vraagt hoe wordt omgegaan met de tijd die promovendi hebben verloren door de 78 
wateroverlast? Dat wordt geïnventariseerd en gecompenseerd. De mensen mogen niet de dupe 79 
worden; wie de rekening betaalt is van later zorg (en niet de zorg van het instituut). De 80 
instituutsmanagers houden lijsten bij en communiceren intern. Van Helden vult aan dat ook het 81 
overwerk van het personeel wordt bijgehouden. Verder kan het zijn dat apparaten pas na enkele 82 
maanden gaan uitvallen en ook dat wordt bijgehouden. 83 
Vanwege de hoge belasting van ons eigen personeel is er extra mankracht ingezet. In een aantal 84 
gevallen moeten echter zaken verplicht worden aanbesteed en is de faculteit afhankelijk van de 85 
beschikbaarheid van installateurs; dat kan capaciteitsproblemen/vertraging opleveren. De 86 
garage in de nieuwbouw is nog niet opgeleverd; er is ook nog geen tijdschema beschikbaar. Ook 87 
het personeel van Vastgoed en extern ingehuurd personeel is zwaar belast. De Snoo vult aan dat 88 
inzet van extra personeel is overwogen maar dat is vastgesteld dat dat, ook volgens onze eigen 89 
mensen, niet helpt.  90 
De faculteit heeft een les geleerd uit de oplevering van de eerste fase nl dat ze in de tweede fase 91 
pas de overdracht zal accepteren wanneer de gebruikers zelf de gebouwen hebben getest en 92 
akkoord bevonden.  93 
Midterm opleidingen chemie en BFW 94 
De Winde licht kort toe. De commissie heeft een gedegen rapport ingeleverd met nuttige 95 
adviezen. De opleidingen zijn daarmee een de slag en zullen in september een plan van aanpak 96 



inleveren dat voor het eind van het jaar moet zijn uitgevoerd. Vennis vraagt of de faculteitsraad 97 
in september kan meekijken met dat plan van aanpak en in december geïnformeerd kan worden 98 
over de acties die de opleidingen hebben ondernomen. De Winde zegt dat toe. 99 
 100 
5. Voorinvestering studievoorschot 101 
Van Helden licht het proces toe. In de faculteit begint het begrotingsproces in april. Dan krijgen 102 
de instituten de gegevens over de verdeling op hoofdlijnen volgens het AEG model (bijlage 5b is 103 
een samenvatting daarvan). De instituten stellen dan een concept totaalbegroting op inclusief 104 
een beroep op de middelen die ze uit de beleidsruimte willen ontvangen. Die begrotingen 105 
worden voor de zomer met het bestuur besproken waarna het bestuur de middelenverdeling 106 
inclusief de uitgaven vanuit de beleidsruimte vaststelt. In de zomer maken de instituten hun 107 
definitieve begroting. De facultaire begroting wordt dan in augustus aan de faculteitsraad 108 
voorgelegd. Dat proces is dus nu halverwege. De middelen van het voorschot studiefinanciering 109 
komen daar nu doorheen. Die middelen komen pas in 2018 beschikbaar maar de universiteiten 110 
hebben afgesproken om die naar voren te halen. Voor W&N gaat het om circa 1.5 MEuro 111 
waarvan ongeveer 3 ton nieuw geld. (Voor 2016 k€ 103, voor 2017 k€ 207) In de begroting 2017 112 
wordt de besteding van de 1.5 MEuro aangegeven. Vennis vraagt waarom Leiden dit nu pas 113 
implementeert terwijl in VSNU verband voorfinanciering voor de periode 2015-2017 is 114 
afgesproken. Van Helden reageert dat het CvB dit kennelijk in het kader van het 115 
begrotingsproces wilde regelen. Op een vraag van Ubbink beaamt De Snoo dat dit inderdaad 116 
voor 2016 het achteraf oormerken van al uitgegeven geld is. De Snoo is het eens dat dit een wat 117 
wonderlijke exercitie is maar daar is helaas niets aan te doen. Hij zal de brief van het College 118 
over dit onderwerp laten verspreiden naar de raadsleden (ACTIE van Veen). De Snoo vraagt de 119 
raad akkoord te gaan met de voorgestelde procedure. In de vergadering van augustus zal de 120 
aanwending van het studievoorschot en de beleidsruimte aan de orde komen. Raad gaat 121 
akkoord met het procedurevoorstel. 122 

6.  Aanpassing cum laude regeling MSc opleidingen 123 
De Winde geeft aan dat de cum laude regeling twee jaar geleden door het College is gewijzigd. 124 
W&N zag aankomen dat dit voor onze faculteit een probleem kon opleveren. Het voorstel dat nu 125 
naar de raad is gestuurd wil daar iets aan doen. Bergijk vult aan dat de wet weinig ruimte biedt 126 
maar dat de nu voorgestelde extra eis (zowel voor de vakken als voor de afstudeerscriptie meer 127 
dan een 8.0 gemiddeld)ook bij de TU Delft wordt gehanteerd en gesteund wordt door de 128 
opleidingsdirecteuren en examencommissies in de faculteit. Vennis zegt dat de raad dit een goed 129 
idee vindt. De raad stelt verder voor om te bezien of het terugbrengen van het aantal mogelijke 130 
herkansingen ( nu 2 in de MSc en maar 1 in de BSc) kan helpen. De raad kan instemmen met 131 
invoering van beide aanvullingen per september 2016. Het bestuur staat sympathiek tegenover 132 
het tweede idee maar zal het effect daarvan eerst laten doorrekenen. Ubbink geeft aan dat het 133 
ook mogelijk is dat iemand het eerste tentamen vanwege ziekte of anderszins goede reden niet 134 
kan maken en doet de suggestie om de wijzigingen per september 2017 in te voeren.   135 

7.  Gemeenschappelijke regelingen Statistical science en Farmacie  136 
De raad wordt niet alleen gevraagd om in te stemmen met de regelingen zelf maar het bestuur 137 
stelt ook voor om de medezeggenschap van deze interfacultaire opleidingen niet bij de 138 
universiteitsraad te beleggen maar dat in W&N de medezeggenschap (en ook de administratie) 139 
van de Statistical science wordt gedaan en de farmacie bij het LUMC wordt ondergebracht. 140 
Vennis antwoordt dat de raad kan instemmen met de regelingen en het voorstel om de 141 
medezeggenschap voor Statistical science onder te brengen bij W&N. Wel had ze het netter 142 



gevonden wanneer de medezeggenschap was geconsulteerd voordat de regelingen werden 143 
ondertekend. De formulering van artikel 10.3 vond de raad niet erg helder. 144 

8.  Rondvraag en sluiting 145 
Van Driel vraagt naar de stand van zaken van de International BSc. Deze week staat een 146 
vergadering van de stuurgroep gepland en wordt het onderwerp besproken met de 147 
wetenschappelijke directeuren. De Winde hoopt de raad in de augustusvergadering bij te 148 
kunnen praten. 149 
Vennis vraagt naar de stand van zaken van het strategisch plan. Dat wordt momenteel volledig 150 
herschreven. Na de vakantie zal een nieuwe versie gereed zijn. 151 
Vennis vraagt naar de problemen met de riolering. Van Helden antwoordt dat die ontregeld 152 
geraakt zijn door een fout bij de nieuwbouw. Probleem is inmiddels opgelost.  153 
Vennis geeft aan dat dit, vanwege vakantie in augustus, haar laatste vergadering zal zijn. 154 
Bonnet vraagt of er ontwikkelingen zijn over module 4 van het tenure track programma. Door 155 
ziekte is hier wat vertraging opgelopen maar per 1 september is er een nieuwe module 156 
beschikbaar. 157 
Bonnet heeft gezien dat de inrichting van de onderwijs en vergaderruimtes in de nieuwbouw 158 
(o.a. beamers) nog niet gereed is. Van Helden heeft aan dat dit in de zomer zal gebeuren en voor 159 
1 september klaar zal zijn. 160 
Vinkenoog herinnert de studentleden eraan de formulieren voor de vergoeding voor het 161 
raadswerk op tijd bij haar in te leveren. 162 
Kraft vraagt hoe het bestuur aankijkt tegen het initiatief van de TUD om ouderschapsverlof op te  163 
nemen in de tenure track regelingen. De Snoo is het daar van harte mee eens en heeft de petitie  164 
ondertekend. 165 
Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering 166 

 167 
 168 

LOPENDE ACTIES: 169 
Verzoek aanpassen programma universitaire 
scholingsdag raadsleden 

Van Veen naar UR. 

Doorsturen brief CvB over studievoorschot Van Veen aan FR leden 
 170 


