
CONCEPT 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 4 april 2016. 
 
Aanwezig raad: Bonnet, Brussee, Brown, Kraft, Ubbink, Zwep, Krouwels, Van Driel, Van de Stolpe, 

Opschoor, Vennis (vanaf 13.00 uur), 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Van Helden, Vinkenoog 
Aanwezig bureau:  Van Veen (not) 
Afwezig: Barentsen, Danen, De Jeu. 
 

1. Opening en agenda. 
Van Driel vervangt Vennis tot zij aanwezig kan zijn. Van Driel stelt voor de OERen niet nu te 
behandelen. De stukken zijn pas 22 maart verstuurd, het vooroverleg kon op zo’n korte termijn 
niet doorgaan. De Snoo stelt voor wel een eerste ronde te doen vandaag. Indien noodzakelijk 
kan komende week een vervolgoverleg met de commissie worden georganiseerd. 
 

2. Notulen overlegvergadering 7 maart 
Na regel 36 toevoegen dat het bestuur voortaan de bestuursafspraken tijdig met de raad zal 
bespreken. 
Lopende acties: 
Afspraak Van Helden Van der Stolpe, Van Schoonhoven over Facebook oproep voor ideeën 
plein/buitenterrein science campus moet nog worden gemaakt. 
De Winde is bezig met het uitzoeken van de notuleerplicht van studenten in de OC. Actie blijft 
staan. 
De raad zal schriftelijk een voorstel voor nieuwe vergadertijdstippen sturen. 
 

3. Mededelingen faculteitsraad. 
Geen mededelingen. 
 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 
Ingekomen en verzonden stukken maart 2016: 
Ingekomen stuk 136 is het verslag van de beperkte onderwijsvisitatie Biologie. Het gaat om een 
beperkte visitatie omdat er al een instellingsvisitatie heeft plaatsgevonden. Biologie kreeg goede 
cijfers. De commissie heeft verder enkele nuttige aanbevelingen gedaan. 
Besluiten van het faculteitsbestuur maart 2016: 
Opschoor vraagt nadere informatie over de gemeenschappelijke regeling voor Statistical Science. 
Bij deze opleiding zijn 3 faculteiten betrokken (W&N is penvoerder). Vandaar dat er een aantal 
praktische afspraken zijn vastgelegd. 
Verzonden stuk 205 (facultaire onderwijsagenda) zal onder de raadsleden worden verspreid 
(ACTIE Van Veen) 
Stand van zaken Science Campus 
Na de overdracht van de 1e fase aan de faculteit hebben de gebruikers een maand gebruikt om 
de ruimtes goed te bekijken. Daarbij zijn een groot aantal kleine gebreken geconstateerd en 
enkele meer majeure issues. Overleg met Vastgoed hierover is gaande. 
Over de planning voor de tijdelijke huisvesting en het verplaatsen van de hoofdingang is op 
hoofdlijnen overeenstemming. Verbouwing voor tijdelijke huisvesting onderzoek en onderwijs 
ligt op schema. 
Plannen voor de tweede fase zijn besproken met de wetenschappelijk directeuren. De 



gebundelde reacties liggen bij Vastgoed. 
De verhuizing van de eerste NMR machine is vlekkeloos verlopen. Er zal een persbericht op de 
website verschijnen. 
Op een vraag van Ubbink bevestigt Van Helden dat de parkeergarage door de brandweer is 
afgekeurd omdat de afzuiginstallatie niet op het gewenste niveau is. Dat probleem moet eerst 
worden opgelost. 
Bonnet vraagt hoe de toegang tot de nieuwbouw is geregeld voor mensen die nog niet verhuisd 
zijn maar daar wel willen vergaderen met hun collega’s. Van Helden antwoordt dat het gebouw 
inmiddels voor iedereen toegankelijk is. Dat was tijdelijk niet mogelijk vanwege werkzaamheden 
en verhuizingen die nog gaande waren. Door zeer grote inzet van ons personeel (dat de 
afgelopen weken om 05.30 uur met hun werkzaamheden begon) is het gebouw vanaf heden 
echt opengesteld. 
Ubbink vraagt naar de planning van de renovatie van collegezalen 2 en 3. Het bestuur is in 
gesprek met Vastgoed. Zaal 2 zal in de zomervakantie worden gerenoveerd, zaal 3 hopelijk in de 
kerstvakantie hoewel dat logistiek lastig is. 
 
Jaarrekening 2015 
In het vooroverleg zijn de meeste vragen beantwoord, twee resterende vragen zijn schriftelijk 
beantwoord. Over 2 maanden hoopt het bestuur meer inzicht te kunnen geven over de stand 
van zaken over de uitputting van het spaarpotje voor de inrichting van de nieuwbouw. Van Driel 
stelt voor de vooroverleggen over de financiële rapportage niet ad hoc te plannen maar direct in 
het vergaderschema op te nemen. Het bestuur zal dat oppakken. 
Raad vraagt verder of het mogelijk is om bij de begroting een korte schriftelijk toelichting over de 
bestedingen uit de beleidsruimte te geven en bij de financiële rapportages eveneens schriftelijk 
een toelichting te geven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het 
bestuur zegt toe dat te zullen doen. 
 
OERen 
De Winde hoort graag in een eerste ronde vragen van de raad. Wanneer dat nodig is zal op korte 
termijn een overleg met de commissie onderwijs worden gepland. 
Bonnet vraagt waarom in artikel 4.1.5. van het algemene deel van de MSc OER een opmerking in 
de kantlijn staat en niet in de tekst. Het betreft een niet verplicht onderdeel dat per opleiding 
anders wordt ingevuld en daarom in het opleiding specifieke deel wordt behandeld. 
Bonnet vraagt of de termijn waarop een docent zijn cijfer moet geven (artikel 4.6.2) ook geldt 
voor stages. Een eindverslag van een stage is een examen dus het antwoord is ja. Uitzonderingen 
zijn altijd mogelijk. De termijn gaat in als de finale versie van het verslag wordt ingeleverd. 
Wanneer een docent in gebreke blijft kan de student gebruik maken van zijn klachtrecht. Dat kan 
het beste via de opleidingscommissie. Ook het educatief centrum kan een opleiding hierop 
aanspreken. 
Bij artikel 4.8.5. (feedback session) wordt opgemerkt dat de examencommissie dit in de praktijk 
(in de regels en richtlijnen) mandateert aan de betrokken docent. De examencommissie blijft wel 
verantwoordelijk. 
Artikel 4.10.7 (vertaling supplement) is voorgeschreven in de model OER. 
In deze OERen zijn nog geen aanvullende instroomeisen voor de MSc opgenomen. Als die er zijn, 
dan zullen die volgend jaar gespecificeerd per opleiding worden opgenomen.  
Opschoor heeft geconstateerd dat de instroom eis voor de MSc niet consequent wordt 
beschreven ( BSc of Major Wiskunde). Dat zal hersteld worden.  
In de model OER wordt gesproken van minimaal 4 jarige geldigheid van tentamens. Opschoor 



vraagt waarom dit in de facultaire OER is gewijzigd in vier jaar? Bestuur zal dat uitzoeken en 
wijzigen. 
Opschoor heeft nog een aantal meer technische opmerkingen die hij schriftelijk aan Bergijk zal 
sturen. De opmerkingen vanuit de opleidingscommissies zijn via de opleidingsdirecteur in deze 
concept OERen verwerkt.  
Afgesproken wordt dat de raad deze week andere vragen schriftelijk zal insturen. De Winde en 
Vennis houden contact over mogelijk overleg met de commissie onderwijs volgende week. Raad 
zal, met de voorgestelde aanpassingen, in principe kunnen instemmen met de OERen. De Snoo 
kondigt aan dat de OERen van de Leiden-Delft opleidingen de komende vergadering op de 
agenda zullen staan. 
 
Rondvraag en sluiting.  
Vennis vraagt of al met de opleidingen is gesproken over het verplicht aanwezig zijn bij colleges 
van raadsleden. De Winde heeft een aantal ODs gesproken, volgende week is er weer een OD-
vergadering. Het standpunt van het bestuur is duidelijk maar de materie is weerbarstig. 
Bonnet vraagt naar aanleiding van de agenda van de UR vergadering nadere informatie over de 
regeling datamanagement. Er is wel een formulier maar het is niet duidelijk of hier geld voor 
beschikbaar is. De Snoo antwoordt dat het formulier voor promovendi is bedoeld. De WDen zijn 
geïnformeerd. Er is hulp vanuit de universiteitsbibliotheek beschikbaar; de kosten zijn voor 
rekening van de instituten. Brown is van mening dat datamanagement meer is dan het invullen 
van een formulier. Hij vraagt om een serieuze aanpak. Als data over 20 jaar nog beschikbaar en 
vindbaar moeten zijn is een adequate beschrijving vanaf de start van het onderzoek essentieel. 
De wetenschappelijk directeuren hebben aangegeven dat een facultaire regeling niet gewenst is; 
ieder instituut heeft zijn eigen behoeftes en mogelijkheden. Het bestuur vraagt de instituten 
momenteel op welke manier ze dit punt invullen. 
Op een volgende vergadering zal datamanagement (met de onderliggende stukken) apart 
worden geagendeerd. 
Opschoor vraagt of de agenda van de overlegvergaderingen ook naar het VerO kan worden 
gestuurd. Dat zegt het bestuur toe. 
Vinkenoog vraagt raadsleden aandacht voor de vacature van assessor in het faculteitsbestuur. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit De Snoo de vergadering. 
 
LOPENDE ACTIES: 
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 
Verspreiden onderwijsagenda Van Veen 
Inplannen vooroverleggen in vergaderschema Van Veen/FB 
Schriftelijke toelichting op besteding 
beleidsruimte en afwijkingen realisatie t.o.v. 
begroting bij de vergaderstukken 

FB 

Datamanagement voor een volgende FR 
vergadering 

FB 

Agenda FR vergadering ook naar VerO  
 


