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1. Opening & vaststelling agenda  1 
Kreutzer opent de vergadering om 15:36 uur en de agenda wordt vastgesteld. 2 
 3 
2. Concept notulen overlegvergadering 20 april 2020 + actielijst (1 bijlage) 4 
De naamswijziging van de masteropleiding “Statistical Science for the life and Behavioural 5 
Sciences”  is op de vorige vergadering besproken, maar is niet vermeld in de notulen. 6 
De nieuwe opleidingsnaam wordt “Statistics and Data Science” en de twee afstudeerrichtingen (Data 7 
Science: Statistical Science en Statistical Science) van deze masteropleiding komen te vervallen. Er is 8 
met de Onderwijscommissie gesproken over de datum waarop de nieuwe naam in zou gaan; onder 9 
voorbehoud van goedkeuring door de NVAO zal dit zal zijn per academisch jaar 2020-2021. 10 
  11 
3. Instemming en advies OER-en 2020-2021 12 
De wijzigingen in de OER-en zijn voorbesproken met de Onderwijscommissie, naar aanleiding hiervan 13 
heeft de raad vragen en opmerkingen: 14 
Bijlage 3.2: 15 

- Aanbevelingsbrieven 16 
De raad gaat hiermee akkoord, met mogelijk wel de noodzakelijkheid voor een 17 
aanbevelingsbrief wanneer een beurs gegeven wordt. Wellicht is het belangrijk om verschil 18 
te maken tussen de Nederlandse en buitenlandse student. 19 
Bart heeft apart gesproken met Astronomy en Natuurkunde, zij gaven aan zich te kunnen 20 
vinden in het standpunt om aanbevelingsbrieven te vragen bij beurzen of waivers, echter is 21 
het niet nodig voor de normale aanmelding. In de aanmeldingsprocedure zullen studenten 22 
gevolgd worden, zodat direct duidelijk is of zij zich aanmelden voor beurzen of waivers. 23 
 24 

- Cum laude toekenning bij waarschuwing 25 
De raad vraagt hoe de regeling in Delft is en of dit in Leiden op dezelfde wijze gedaan kan 26 
worden. Kreutzer geeft aan dat de regels van de pen voerende universiteit gelden. Bergwerff 27 
vult aan dat LST en MST een eigen OER hebben, welke in belangrijke mate de Leidse OER 28 
volgt, echter met een paar uitzonderingen. M.b.t. de judicia heeft Leiden dit bij de 29 
Examencommissies weggehaald en in de OER geplaatst, in Delft bepalen de afzonderlijke 30 
Examencommissies een judiciumregeling in hun regels en richtlijnen. 31 
De raad is het met de conclusie eens. 32 
 33 

- Gedragscodes onderwijs op afstand 34 
Opvallend is dat in de OER een vrij uitgebreide beschrijving staat van alle voorwaarden waar 35 
een mondeling examen aan moet voldoen, wat echter nog niet het geval is van de online 36 
voorwaarden. De Smit geeft aan dat er aan een centrale afstemming gewerkt wordt. Nu 37 
wordt nog gewerkt met dezelfde regels als bij de reguliere mondelinge examens, ofwel wordt 38 



een opname van de sessie gemaakt, ofwel is een tweede onafhankelijk persoon aanwezig. 39 
Bergwerff geeft een overzicht van de stand van zaken; hij heeft alle Examencommissies 40 
aangeschreven over de diverse reglementen over digitaal toetsen. Dit staat nog niet vermeld 41 
in de richtlijnen. Voor het aankomend academisch jaar zullen deze worden herzien, hier 42 
berust voor de raad echter geen recht tot medezeggenschap op. Eerst wordt bekeken wat er 43 
nu gebeurt en wat gebeurd is, daarna zal bekeken worden wat er in de richtlijnen 44 
opgenomen kan worden en wat er door het faculteitsbestuur vastgesteld zou moeten 45 
worden. Belangrijk is om de richtlijnen te zijner tijd transparant te maken naar de commissies 46 
e.d. 47 
 48 

- 30 EC en minor 49 
De raad vraagt of er in de nieuwe roosters al rekening gehouden is met de mogelijkheid om, 50 
bij de bachelor, een minor te volgen in een aaneengesloten blok. 51 
De Smit geeft aan dat dit punt bij Onderwijscommissie naar voren kwam. Binnen de OER-en 52 
wordt de 30 EC beschreven voor een minor, echter zal dit binnen de roosters nog geregeld 53 
moeten worden. De roosters zijn nu nog niet definitief, er zal opgelet worden dat er ruimte 54 
hiervoor gemaakt wordt vanaf semester 5. Over de opleiding Sterrenkunde is nog geen 55 
informatie over ontvangen. 56 
Knigge vraat of het klopt het dat het een algemene herziening is m.b.t. de roosters. De Smit 57 
geeft aan dat het voortdurend en evaluerend proces is, ook in de huidige periode. Het is nog 58 
onduidelijk hoe het eruit ziet vanaf 1 september.  59 
 60 
Vrieling geeft aan dat de bijlage van Biologie niet geheel genderneutraal is. Hij verstuurt de 61 
aantekeningen hierover naar Maarten Bergwerff. 62 
 63 
FR stemt in met de OER-en, hangende de tekstuele aanpassing van Vrieling. 64 
 65 

Dank aan Maarten Bergwerff voor zijn aanwezigheid en toelichtingen. 66 
 67 
4. Update Corona 68 
Kreutzer praat regelmatig de (vice)voorzitter van de raad bij en zal nu de gehele raad bijpraten. 69 
 70 
Eerder heeft de faculteit te horen gekregen dat meer medewerkers de gebouwen in mochten. De 71 
labs zijn hier direct op voorbereid, dit duurde ongeveer een week. De eerste week na opening werd 72 
voornamelijk gebruikt om de labs op te ruimen. Een beperkt aantal personen wordt binnengelaten, 73 
gelet op hoeveel personen er in een lab kunnen en de hoeveel personen en er in de toegang hierop 74 
mogen. Er is aandacht gevraagd voor het liever niet komen met het openbaar vervoer. Door de 75 
genoemde maatregelen vanuit de laatste persconferentie mogen er ook weer studenten met 76 
mondjesmaat naar binnen. Ook hier is de grootste beperkende factor de druk op het OV.  77 
De universiteit wordt geconfronteerd met een tijdslot van tussen 11:00 en 15:00 uur waarin 78 
studenten naar binnen mogen en na 20:00 uur pas weer de gebouwen mogen verlaten wanneer zij 79 
tot na 15:00 uur blijven. Dit om de druk op de spits te vermijden. 80 
Samen met het College wordt gezocht naar uitzonderingen voor practica, echter dit lijkt niet door te 81 
kunnen gaan. Vermoed wordt dat de nood bij eerst de master afstudeerders, daarna de bachelor 82 
afstudeerders het hoogst is. Hier zullen namenlijsten voor worden opgesteld. Geprobeerd wordt om 83 
andere mogelijkheden te vinden voor de practica studenten. Afstudeerders zullen hierdoor niet 84 
evenredig in de gebouwen worden toegelaten. Wanneer de afstudeerders weer aan de gang zijn, kan 85 
er ook weer gedacht worden aan tentamens on campus. Dit zou schelen in de werkdruk voor 86 
docenten. Vanuit de opleidingen worden hier plannen voor bedacht.  87 
De zalencapaciteit wordt bekeken op universitair niveau. Gevraagd is of ook het sportcentrum kan 88 
worden ingericht als toetsruimte, ook valt te denken aan zalen zoals bijvoorbeeld de 89 
Stadsgehoorzaal. Er zijn zorgen over mismatch tussen de start en einde van de werk- of studiedag 90 
voor werknemers en van de studenten, en hoe daarmee om te gaan in het kader van veilig werken 91 



en voldoende BHV-capaciteit. Dit zal ook in overleg met de docenten en wellicht de promovendi op 92 
de werkvloer besproken worden.  93 
Practicum ruimtes zijn ingezet voor afstudeerders. Het is nog niet duidelijk wat per 1 september zal 94 
mogen. De ervaring leert dat na een voorbereiding er bij de persconferenties toch onverwacht 95 
andere zaken benoemd worden. 96 
Een punt van aandacht is de nationale werving; opleidingen worden gestimuleerd om warm contact 97 
te houden met de al ingeschreven studenten. Daarnaast is er ook zorg over de internationale stroom, 98 
naar verwachting zal een maar een klein aantal internationale studenten zich inschrijven. Hierdoor 99 
loopt de universiteit financieel veel mis. 100 
De hele corona crisis gaat behoorlijke financiële gevolgen hebben voor de universiteit, deze worden 101 
in kaart gebracht. Wellicht wordt er dit jaar geld overgehouden doordat bijvoorbeeld wervingen en 102 
benoemingen uitgesteld zijn. Volgend jaar zal er naar verwachting meer worden uitgegeven. 103 
Belangrijk is dan ook om het geld te reserveren voor volgend jaar.  104 
Er zijn ook teruglopende inkomsten vanuit het NWO, dit wordt door de instituten in kaart gebracht. 105 
Qua onderzoek is de crisis schrijnend voor personen zoals promovendi en postdocs met een aflopend 106 
contract. Een aantal van hen hoeft nog maar een paar proeven te doen. Een flink aantal komt nu 107 
weer op het lab, er is een vertraging van twee maanden opgelopen wat nog in te halen zou moeten 108 
zijn. Vermoedelijk hebben zij bijvoorbeeld een verplichte cursus of andere nuttige bezigheden 109 
gedaan. De inventarisatie hiervan loopt via de Wetenschappelijk Directeuren.  110 
Een grote financiële klap zou kunnen zijn wanneer de overheid besluit te gaan bezuinigen.  111 
Belangrijk is dat de waardering blijft voor de medewerkers, en trots te zijn op hoeveel werk is 112 
verricht, elke 7 is nu een 10. Veel medewerkers lopen nu over, voor bijvoorbeeld medewerkers met 113 
kleine kinderen is het zwaar.  114 
Er wordt gewerkt aan de inrichting van werk voor komend jaar omdat het niet kan blijven zoals het 115 
nu gaat. Een deel van het onderwijs zal waarschijnlijk nog niet on campus kunnen gebeuren. Meer 116 
“handen aan het bord” zijn gewenst in de vorm van ondersteuning van het reguliere onderwijs. Een 117 
groot probleem bij de practica zal zijn de verdeling van lab-invulling. Gedacht zou kunnen worden 118 
aan een verdeling van de lab-dagen in twee shiften.  119 
 120 
Naar aanleiding van de update van Kreutzer heeft de raad nog vragen: 121 
 122 
Bonnet vraag naar het verschil tussen stagiaires en de afstudeerders. Kreutzer geeft aan dat hij met 123 
afstudeerders de stagiaires bedoelt. Ter verduidelijking het feit dat na inventarisatie bij de 124 
Opleidingsdirecteuren werd gezien dat stagiaires eerder toegang krijgen dan de practicumstudenten. 125 
Tot 15 juni is er tijd om een uitvoerbaar beleid op te stellen, wat een uitdaging is. Bijvoorbeeld de 126 
toegang met behulp van aanwezigheidslijsten is een grote en lastige opdracht.  127 
 128 
Hille vindt werving punt van zorg; is al iets zichtbaar aan de voorlopige inschrijfcijfers hierover? 129 
De Smit antwoordt dat er geen dramatische dingen te zien zijn aan deze cijfers, echter is het nog 130 
onduidelijk of een inschrijving nu betekent dat de student daadwerkelijk ook komt. Vandaar de 131 
oproep aan de opleidingen om het warme contact op te zoeken en te behouden. De eisen voor de 132 
harde knip zijn aangepast; voor de meest masteropleidingen geldt nu een zachte knip. Ook over de 133 
internationale inschrijvingen zijn zorgen of deze door gaan omdat internationale studenten naar 134 
verwachting na september nog niet kunnen vliegen. Wel is al vermeld aan deze studenten dat er zo 135 
nodig onlineonderwijs gegeven gaat worden. Als voorbeeld geeft Kreutzer aan dat de Cambridge 136 
University al heeft aangekondigd voor het komende jaar al het onderwijs online te gaan verzorgen. 137 
 138 
Hille vraagt of er ook consequenties zijn voor de nieuwbouw door de corona crisis. 139 
Kreutzer geeft aan dat de voorbereidingen voor de nieuwbouw op schema lopen. Het is nu de fase 140 
van het selecteren van bedrijven op kwaliteit voor de opdracht. Daarna zal om concrete offertes 141 
gevraagd worden waarop de gunning kan plaatsvinden. Lab-inrichting en bouw zijn twee 142 
verschillende zaken die door verschillende bedrijven gedaan zullen worden.  143 
 144 



Vrieling geeft aan dat bachelor en masterprojecten die nu achterstand oplopen, voorrang hebben op 145 
de reguliere practica om de vertraging in te lopen. Wanneer we wat verder zijn, en er wellicht in 146 
shiften gewerkt zal gaan worden, is er naar verwachting tot een tekort aan lab-ruimte. Zeker ook met 147 
de 1,5 m werkruimte. Wordt er gedacht over het zoeken naar alternatieve extra lab-ruimten in 148 
andere gebouwen? En daarnaast ook werkend in bijvoorbeeld shiften, rekening houdend met de 149 
tijden waartussen de studenten niet mogen reizen? Kreutzer geeft aan hier nog geen ideeën over 150 
gehoord te hebben. Naar verwachting duurt het een jaar om de opgelopen vertraging geheel in te 151 
lopen. Bekeken moet worden of er langer alternatieven geboden moeten worden voor de lab-stage.  152 
 153 
Vrieling reageert op de oproep aan iedereen om met eigen vervoer te komen in plaats van met het 154 
OV. Een dagje parkeren bij de faculteit is vrij duur, volgen er andere regels? Kreutzer antwoordt 155 
hierop negatief en legt uit dat een parkeerabonnement niet duur is en €15,- per maand kost.  156 
 157 
Hille geeft aan dat tweeverdieners het erg zwaar hebben. Volgt er een inventarisatie of vrijwillige 158 
arbeidsspreiding mogelijk is? Kreutzer antwoordt dat de BHV ook ingezet moet worden bij 159 
aanwezigheid van medewerkers buiten kantoortijden. Dit punt is al wel besproken, echter lijkt het nu 160 
niet veel op te leveren. Mogelijk verandert dit in de toekomst. 161 
Hille vraagt of BHV’ers eventueel ingehuurd kunnen worden? Kreutzer geeft aan dat het ook mogelijk 162 
is om medewerkers verkort op te leiden; er zijn veel ideeën hierover. De voorzitters van 163 
studieverenigingen zijn ook BHV’er, zij zouden ook gevraagd kunnen worden. 164 
 165 
Bonnet geeft aan dat ook de stagiaires e.d. te maken hebben met kinderen thuis en daardoor geen 166 
hele dagen kunnen komen. Kreutzer geeft aan dat dit met de Wetenschappelijk Directeuren 167 
besproken is. Er kan goed rekening gehouden met medewerkers die echt in de knel zitten. 168 
Leidinggevenden kunnen dit doorgeven aan de WD’s. Toegang tot de labs is nu per dag geregeld en 169 
niet zoals eerder besproken is, per week. 170 
 171 
Van der Veen geeft aan dat het vooruitzicht op veel onlineonderwijs lastig is voor studenten met 172 
ADD / ADHD. Wordt hier iets voor geregeld? Kreutzer antwoordt dat dit besproken is met de 173 
Wetenschappelijk Directeuren om hier aandacht voor te vragen. Normaliter gaat dit via de 174 
studieadviseur. Het staat nu wel op de radar, ook voor medewerkers die dit hebben. Aangenomen 175 
wordt dat studenten met problemen in beeld zijn bij de studieadviseur. De Smit beaamt dit, echter 176 
zijn de studenten die starten per 1 september nog niet besproken. Studieadviseurs spelen hier een 177 
sleutelrol in. Kreutzer geeft aan dat er ook ingezet zal worden op een extra begeleiding van de 178 
nieuwe studenten zoals door het tutoraat. Naar verwachting wordt dan snel gesignaleerd of er 179 
problemen zijn. De Smit zal bij de projectgroep van het tutoraat er de aandacht op vestigen. 180 
 181 
5. Mededelingen van het faculteitsbestuur 182 
a. Ingekomen & verzonden stukken april (bijlage) 183 
Bonnet vraagt wat het overlijdensprotocol is en of dit ook voor staf is? Kreutzer legt uit dat het een 184 
draaiboek betreft voor staf en dat er voor studenten een apart overlijdensprotocol bestaat. Beiden 185 
verschillen iets in de uitvoering. Zaken uit het protocol zijn bijvoorbeeld het vaststellen van 186 
overlijden, wie onderhoudt contact met familie, het condoleanceregister etc. 187 
 188 
b. Besluiten faculteitsbestuur april (bijlage) 189 
Geen bijzonderheden. 190 
 191 
6. Mededelingen Faculteitsraad 192 
Geen. 
Kreutzer dankt allen voor de input en aanwezigheid en sluit de vergadering om 17:01 uur. 
 
 
 



 
Actielijst:  

Acties Actiehouder Status/opmerkingen 
Stand van zaken defecte 
douches nieuwbouw 

Schinkelshoek 20 jan: douches nog steeds defect, onderzoek vindt 
plaats 

 
Planning vergaderingen FR – Bestuur FWN 2020: 
6-jul-20  15-30 - 17:00 Teams Microsoft-vergadering 
24-aug-20 15-30 - 17:00 Teams Microsoft-vergadering 
Voorafgaand aan de vergaderingen vindt vanaf 14:30 uur het onderlinge vooroverleg van de FR 
plaats. 
 


