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1. Opening & vaststelling agenda  1 
Kreutzer opent de vergadering om 15:32 uur. 2 
Schaalje geeft aan om 16:00 uur de vergadering te moeten verlaten,. De agenda wordt vastgesteld. 3 
 4 
2. Concept notulen overlegvergadering 25 mei 2020 + actielijst  5 
De notulen van 25 mei 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 6 
 7 
3. BFR 1 2020 8 
Van den Elzen en Schinkelshoek hebben de BFR 1 op 1 juli jl. voorbesproken met de FR-Financiële 9 
Commissie. De raad heeft nog aanvullende vragen naar aanleiding van een persbericht van vandaag 10 
dat de Universiteit Utrecht een ‘Corona fonds’ heeft aangemaakt. Vanuit het fonds kan er 11 
gecompenseerd worden bij kosten door vertraging bij met name promovendi en onderzoekers.  12 
Zie details via https://www.uu.nl/nieuws/cvb-update-coronavirus-2-juli  13 
De raad vraagt (1) zich af hoe Leiden omgaat met eventuele reserves die in te zetten zijn voor 14 
promovendi en onderzoekers en (2) hoe deze “Corona-kosten” worden bijgehouden. 15 
Vraag 2:  16 
Kreutzer antwoordt dat de BFR een goed instrument is om kosten bij te houden. Veel kosten waren 17 
ten tijde van het opstellen van de BFR Q1 (eind april) echter nog niet inzichtelijk, er is een deel aan 18 
Corona effecten bijgehouden. Verwacht wordt dat de BFR 2 (eind augustus) een duidelijkere 19 
prognose gaat geven. 20 
Vraag 1: 21 
Kreutzer geeft aan dat Leiden geen fonds heeft opgesteld. Er is met het College besproken om zo 22 
goed mogelijk de aankomende kosten door Corona, zoals die voor verlengingen van aanstellingen, 23 
het aanstellen van extra personeel voor practica en onderwijs in beeld te brengen. Deze kosten 24 
zouden uit de reserves getrokken kunnen worden naar een fonds, echter Leiden heeft ervoor 25 
gekozen om deze kosten in de begroting mee te nemen. Gestimuleerd wordt om deze kosten per 26 
direct of wanneer nodig te gaan maken en juist geen reservepotjes aan te gaan leggen.  27 
De Smit licht toe dat er met College niet is gesproken over een vooraf vastgesteld bedrag. Het doel is 28 
om wat nu nodig is te kunnen en mogen bekostigen. Deze noodzaak concentreert zich aan de 29 
onderwijskant bij het extra tijdelijk aanstellen van docenten die voornamelijk nodig zijn omdat fysiek 30 
onderwijs in kleinere groepen gegeven gaat worden. Binnen de faculteit wordt een Teachers’ 31 
Support Desk opgesteld ter ondersteuning van docenten. Er is geld vanuit centraal en vanuit de 32 
faculteit voor deze doelen beschikbaar. Nogmaals, een fonds vrijmaken voor acties later heeft geen 33 
voorkeur.  34 

 35 
Van den Elzen noemt een aantal grote verschillen door het corona-effect in de BFR Q1 die wel 36 
zichtbaar zijn; naar beneden bijgesteld zijn de reiskosten, de EER-studenten die niet komen per 37 

https://www.uu.nl/nieuws/cvb-update-coronavirus-2-juli


september en minder personele lasten door lastig te vervullen vacatures. FWN heeft een positieve 38 
prognose.  39 

 40 
Huber vraagt of er geld uitgegeven kan worden per wanneer dit nodig is. Kreutzer antwoordt dat dit 41 
na overleg met de WD of OD kan. Met name de werving van extra docenten of ondersteuning moet 42 
op instituutsniveau plaatsvinden. Er worden contracten verlengd met Postdocs en promovendi en er 43 
worden net afgestudeerden geworven om per september te starten. 44 
 45 
Hille vraagt naar een toelichting over de Van Meenen gelden. Kreutzer legt uit dat er een kamerdebat 46 
is geweest over de Van Rijn gelden en sectormiddelen. Van Meenen heeft een motie ingediend 47 
waarop de minister heeft besloten om het extra geld, wat bij NWO was geparkeerd, terug te 48 
schroeven en dit geld aan universiteiten uit te geven in het kader van bèta-techniek: een derde dient 49 
binnen het sectorplan beta-techniek uitgegeven te worden, twee derde mag een deel naar 50 
onderwijs, niet noodzakelijkerwijs naar alleen de sectorplan opleidingen maar ook aan de andere 51 
bèta-opleidingen. Het bestuur is de verdeling samen met de WD’s aan het invullen. 52 
 53 
De raad stemt in met de BFR 1 2020. 54 
   55 
4. Hoofdlijnen begroting 2021-2023 (bijlage) 56 
Van Buchem vraagt wanneer het instemmingsrecht van de FR geldt over de begroting 57 
kwaliteitsmiddelen. Dit punt staat geagendeerd voor de vergadering van 24 augustus.  58 
De Smit geeft een toelichting: De kwaliteitsmiddelen zitten in een meerjarig plan wat Leiden heeft 59 
opgesteld en welke door NVAO is goedgekeurd. In het plan worden thema’s benoemd waar de 60 
kwaliteitsmiddelen aan uitgegeven worden. De stukken zullen in augustus naar de FR verstuurd 61 
worden voorafgaand aan de vergadering. Voorafgaand staat op 19 augustus een overleg tussen De 62 
Smit, Baanders en de FR-Onderwijscommissie gepland. Geïnventariseerd zal worden of er voldoende 63 
deelnemers aanwezig kunnen zijn (actie Liselore). 64 
 65 
Zo nodig zal de FR vergadering van 24 augustus verplaatst worden naar 31 augustus. 66 
 67 
Van Buchem merkt namens de raad op dat dit het zoveelste jaar is waarin blijkt dat het uit te geven 68 
bedrag aan vacatures overschat wordt, waardoor er een positief resultaat ontstaat. Kreutzer beaamt 69 
dit punt en geeft aan dat het bestuur hierover in gesprek is met de WD’s. Er lijkt een neiging te zijn 70 
tot voorzichtig begroten, het bestuur raadt echter aan tot realistisch begroten. 71 
 72 
De raad stemt in met de Begroting 2021 – 2023. 73 
 74 
Dank aan Van den Elzen voor de aanwezigheid. 75 
 76 
5. Reglement Selectie en Plaatsing BSc BFW  77 
Dit punt is voorbesproken met FR-Onderwijscommissie met De Smit en Baanders op 1 juli jl. 78 
De Smit licht toe dat het reglement de inrichting van de fixus bij BSc BFW betreft. De 79 
studentaantallen bij deze opleiding worden zodanig hoog, dat de kwaliteit van de opleiding in het 80 
geding komt. Het is de eerste opleiding binnen FWN waarvoor dit gedaan wordt. Het reglement is 81 
klaar en  de selectiecommissie is samengesteld.  82 
 83 
Knigge vermoedt dat door het beleid zoals geduid in de tekst op blz. 2, m.b.t. de cijferlijst 5 vwo, een 84 
aantal studenten ontmoedigd zal worden om gewenste vakken als Natuurkunde te kiezen aangezien 85 
deze vakken worden gezien als moeilijk en mogelijk het uiteindelijke cijfergemiddelde verlagen. Dit 86 
zou scholieren kunnen doen vermoeden dat het kiezen van een dergelijk vak hun netto 87 
toelatingskans tot de opleiding verkleint. De Smit geeft aan dat niet alleen van belang is hoe hoog de 88 
cijfers zijn, echter ook het gekozen vakkenpakket. Het hebben van het vak Natuurkunde is 89 
bijvoorbeeld een pre. In het reglement moet vastgelegd worden waar de commissie naar kijkt. In de 90 
communicatie naar de studenten zou vermeld kunnen worden dat hebben van Natuurkunde in het 91 



vakkenpakket een pre is. Het lijkt niet verstandig om vakken buiten beschouwing te laten en het 92 
reglement aan te passen. 93 
Knigge beaamt dat voornamelijk de communicatie naar de leerlingen over de voorkeur voor een 94 
vakkenpakket met daarin ook Engels en Natuurkunde belangrijk is. De Smit koppelt dit 95 
aandachtspunt terug naar de Selectiecommissie. 96 
 97 
Huber geeft aan dat in hetzelfde stukje tekst het jaartal 2018 vermeld staat, echter dat dit 2019 moet 98 
zijn. De Smit zal dit checken en zo nodig laten corrigeren. 99 
 100 
De FR stemt in met het Reglement Selectie en Plaatsing BSc BFW. De Smit dankt de raad voor de 101 
gegeven adviezen. 102 
 103 
6. Corona update  104 
Kreutzer vertelt dat er steeds iets meer mag. Het bestuur blijft in gesprek met het College en andere 105 
partijen om nog meer ruimte te krijgen. Geprobeerd wordt om de roostering voor het aankomend 106 
academisch jaar zo simpel mogelijk te houden i.vm. eventuele noodzakelijke omroostering. 107 
Een punt van zorg, is de komst van de studenten van buiten Europa. 108 
Medewerkers hebben de afgelopen periode hard gewerkt en zijn aan vakantie toe, het wordt hen 109 
ook aangeraden om vakantie op te nemen.  110 
Naar vermogen is de faculteit zich aan het klaarmaken voor het verwelkomen van studenten, ook 111 
binnen de El Cid week. Er wordt gewerkt aan de mentoring en het tutoraat. Gebouwen worden 112 
zoveel mogelijk binnen de regels opengesteld.  113 
De reisbeperkingen zijn minder als voorafgaand verwacht werd. Hopen dat het in de herfst goed 114 
gaat. De crisis wordt minder heftig, men weet best goed waar men aan toe is. Voor nu zijn er verder 115 
geen nieuwe zaken te melden. 116 
 117 
Eerder vandaag vond het “Talk to the dean” plaats waarbij medewerkers vragen konden stellen. Er 118 
bestaat een grote behoefte bij de medewerkers om elkaar weer te zien, slechts een minderheid vindt 119 
de huidige manier van thuis werken prettig. 120 
 121 
Van Kasteren vraagt om uitleg over het tutoraat 122 
Kreutzer vertelt dat de bedoeling is om kleine groepjes nieuwe studenten kennis te laten maken met 123 
de faculteit, met als doel hen een basis te geven voor een faculteit waar zij zich thuis kunnen voelen. 124 
De faculteit is bezig met het werven van student-tutoren hiervoor. 125 
Van Kasteren heeft zorgen hoe docenten de tutoring en mentoring erbij kunnen doen qua tijd. De 126 
Smit licht toe dat de uitvoering van het mentoraat en tutoraat bij de opleidingen ligt. Er wordt daar 127 
voor verschillende vormen gekozen met een door centraal bepaald minimum aan acties wat voor de 128 
studenten moet worden gedaan. Er vindt voornamelijk werving van studentassistenten plaats. Echter 129 
docenten zijn hier ook bij nodig. De werving wordt niet bij alle instituten in hetzelfde tempo 130 
opgepakt; een aantal heeft al advertenties uitstaan of andere oplossingen bedacht, andere instituten 131 
wachten nog af. Het is niet de bedoeling dat de docenten dit erbij krijgen wanneer het water al aan 132 
de lippen staat. Hopelijk worden de docenten daarom voorzichtig benaderd vanuit de instituten. 133 
Kreutzer beaamt dat er extra handen nodig zullen zijn, echter daarnaast is het ook van belang 134 
hoeveel waarde gegeven wordt aan het mentoraat en het tutoraat. Dit is voor studenten belangrijk. 135 
Studentassistenten zullen voornamelijk de basale en praktische zaken gaan uitleggen.  136 
Ook Brown beaamt dat er ondersteuning nodig is voor het digitale onderwijs om dit beter op te 137 
kunnen zetten. Belangrijk voor docenten is dat zij het gevoel krijgen dat er ondersteuning geregeld 138 
gaat worden. 139 
De Smit geeft aan dat het succes van de werving van belang is. Ook afgestudeerden zullen geworven 140 
worden.  141 
 142 
7. Mededelingen van het faculteitsbestuur 143 
a. Ingekomen & verzonden stukken mei  144 



Huber vraagt waar de nieuwe straat van het poststuk nr. 216-20 (Straatnaambesluit Emmy 145 
Noetherweg) zich zal gaan bevinden. Schinkelshoek geeft aan dat de nieuwe wijk op locatie van het 146 
huidige sportcentrum twee straten krijgt, waarvan één deze naam krijgt. Jan Aarts heeft de namen 147 
voorgedragen op aanvraag van Vastgoed. 148 
 149 
b. Besluiten faculteitsbestuur mei  150 
Geen vragen over. 151 
 152 
8. Mededelingen Faculteitsraad 153 
a. Memo cohortering 2020-2021  154 
Al besproken bij agendapunt 6.  155 
De memo is vanuit de Universiteitsraad ingezonden in het kader van werkdruk voor medewerkers, 156 
met name docenten. 157 
De Smit begrijpt vanuit de memo dat de directeur SAZ had gesuggereerd dat het tutoraat bij 158 
bestaande vakken zou aansluiten; de UR lijkt daar hun twijfels over uit te spreken. Bij FWN is deze 159 
werkwijze echter niet de insteek, het tutoraat zou geen extra werkbelasting moeten geven aan de 160 
docenten.  161 
 162 
Kreutzer wenst allen een fijne vakantie en dankt allen voor de fijne samenwerking via de 163 
(vice)voorzitter en de vergaderingen.  164 
De vergadering wordt gesloten om 16:35 uur. 165 


