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Bijlage 1 CONCEPT 18 oktober 2017 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 16 oktober 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad: Ubbink, Danen, Brown, Bonnet, Hille, Vrieling, Meyknecht, Hummel, Kleingeld, Lobregt, Middelbrink, 5 
Roeleveld, Jonker, De Vrij. 6 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Dekker, Gustings, Van Egeraat, Van Veen (not).  7 
Afwezig: Schinkelshoek 8 
 9 
 1. Opening en agenda 10 

De Snoo is blij met de grote opkomst en heet allen welkom op de eerste overlegvergadering. David Kleingeld is in 11 
het vooroverleg verkozen tot voorzitter van de raad. Eric Danen is plaatsvervangend voorzitter. Op verzoek van de 12 
raad zal het voorstel tot wijziging van artikel 14 van het reglement als eerste worden behandeld. 13 
 14 

  2. Wijziging artikel 14 faculteitsreglement 15 
De Winde licht kort de aangevulde versie die is nagestuurd toe. De nieuwe verantwoordelijkheden van de OC 16 
dienen in het faculteitsreglement te worden vastgelegd. Verder dient iedere OC een huishoudelijk reglement (HR) 17 
op te stellen. Het HR dient wel te corresponderen met de nieuwe tekst van het faculteitsreglement. Hierover 18 
hebben gesprekken plaatsgevonden met de voorzitters van de OCs.  19 
Meyknecht geeft aan dat het algemene beeld uit het vooroverleg is dat de raad veel waarde hecht aan 20 
verkiezingen voor de OC en die mogelijkheid graag wil behouden. De Winde antwoordt dat bij de organisatie van 21 
formele verkiezingen, zoals bij de FR en de Universiteitsraad, veel komt kijken: het opstellen van een 22 
Kiesreglement, het instellen van een stembureau, het organiseren van partijen etc. Met de voorzitters van de OCs 23 
is dit punt goed besproken. Wanneer er meer kandidaten dan plaatsen voor de OC zijn, zal de opleiding daarvoor 24 
iets moeten organiseren. De procedure hiervan moet worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het 25 
raadplegen van studenten, bijvoorbeeld via een poll, kan een belangrijk onderdeel van deze procedure zijn. 26 
Daarnaast is het van belang dat de procedure transparant is en dat op onafhankelijke wijze tot een keuze van de 27 
studentleden wordt gekomen. Zodra de procedure is gevolgd en de keuze voor studentleden is gemaakt, doet de 28 
OD de formele voordracht van de studentleden aan het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur benoemt 29 
vervolgens de studentleden van de OC. Verschillende raadsleden vragen zich af hoe het bestuur kan weten dat (i) 30 
de voordracht wordt gedragen door de studenten, (ii) de OD niet zelf de voordracht heeft bepaald. Kleingeld 31 
verwijst naar een mailwisseling uit de chemie over dit onderwerp. De Winde is bekend met de mail, er lijkt een 32 
spraakverwarring te zijn die hij met betrokkenen zal bespreken. Hij is het met Danen eens dat een goede selectie 33 
gegarandeerd moet zijn (en daarom ook wordt vastgelegd in het HR). Meyknecht stelt voor om voor alle 34 
opleidingen tegelijk verkiezingen te organiseren en faculteit breed te faciliteren. De Winde herhaalt zijn bezwaren 35 
tegen formele verkiezingen. Als alle OCs dat willen kan hij zich voorstellen dat het werven van nieuwe 36 
studentleden voor de OC gemeenschappelijk onder de aandacht wordt gebracht. 37 
Vrieling vraagt of de voordracht van de OD ook betekent dat de OD instemt met de samenstelling. Dat is niet het 38 
geval, want daar gaat de OD niet over. Hille vindt het erg belangrijk dat de onafhankelijkheid van met name de 39 
studentleden wordt gegarandeerd. Ubbink stelt voor een template te maken voor de manier van samenstellen. 40 
De Winde antwoordt dat als alle OCs ongeveer dezelfde ideeën hebben dat geen probleem zal zijn. 41 
De Snoo vat samen dat open selectie essentieel is, iedereen moet zich beschikbaar kunnen stellen voor de OC. Op 42 
facultair niveau kan die mogelijkheid onder de aandacht gebracht worden. Hij zou terughoudend willen zijn met 43 
een template. De OC gaat over zijn eigen huishoudelijk reglement, niet het faculteitsbestuur. Wel kan een 44 
voorbeeld ter inspiratie worden aangereikt. Hij kan zich voostellen dat de rol van de voorzitter van de OC nog wat 45 
wordt aangezet. De Snoo geeft aan dat er wordt gewerkt aan een Spoc voor de scholing van OC leden.  46 
Gemeenschappelijk campagne voeren voor de bezetting van de OCs is zeker mogelijk. 47 
De Winde stelt voor hier verder over door te praten in de FR-commissie onderwijs, en hangende een nieuwe 48 
regeling, de huidige procedures in de opleidingen nog even te handhaven. 49 
Hille vraagt wie er voor de kosten van de scholing (lid 11) opdraait. In het oude reglement staat daarvoor de 50 
faculteit genoemd. De Winde antwoordt dat de verantwoordelijkheid bij het instituut ligt. De OC heeft geen eigen 51 
budget maar als een OC geld nodig heeft moet dat binnen zekere grenzen door het instituut worden betaald. 52 
Ubbink constateert dat de OC van de BSc en de MSc nu worden gecombineerd. Hij hecht eraan dat beide 53 
opleidingen en beide geledingen een evenwichtige vertegenwoordiging in de OC hebben. De Winde zegt dat een 54 
passage daartoe in de tekst van het Huishoudelijk Reglement staat opgenomen. 55 
Ubbink heeft een vraag over gemeenschappelijke vergaderingen van OCs. In het stuk staat dat er dan voor elke 56 
OC een quorum aanwezig moet zijn. In het hypothetische geval dat er 3 OCs (met ieder een quorum) samen 57 
vergaderen en een besluit nemen over onderwerp X, dan zouden 2 OC’s de andere OC kunnen overstemmen. Dit 58 
heeft ten gevolge dat een OC een besluit moet uitvoeren waar zij zelf geen voorstander van is. Dat kan niet de 59 
bedoeling zijn. De Winde zal dit punt oppakken. 60 
In lid 13 staat dat de adviezen van de OCs aan de faculteitsraad worden verstuurd.  De Winde gaat ervan uit dat 61 
de secretaris van de OC dat stuurt aan de ambtelijk secretaris van de raad. 62 



De Snoo stelt voor een nieuw voorstel uit te schrijven en dat te bespreken in het komende overleg van de 63 
commissie onderwijs. 64 
 65 
3. 2e BFR 2017 66 
Gustings heeft de financiële commissie uitgebreid voorgelicht over het begrotingsproces en de stand van zaken bij 67 
de 2e BFR.  Beide partijen vonden dat overleg erg constructief. Meyknecht vraagt waar de kosten voor de OC in de 68 
begroting/rapportage zichtbaar zijn.  Die zijn meestal onderdeel van de materiele kosten en worden niet apart 69 
genoemd. Dat is verder een zaak van het instituut. De raad heeft geen verdere vragen over de 2e BFR. 70 
 71 
4. Concept verslag 28 augustus 72 
Raadsleden zullen type-correcties naar Van Veen sturen. 73 
Zoals gezegd zal De Winde snel een nieuw overleg met de werkgroep onderwijs laten organiseren. 74 
Meykencht heeft zich verbaast over de passage (regel 97/98) waarin gesteld wordt dat een ECTS in de 75 
international BSc meer stof kan bevatten dan bij een reguliere opleiding.  Dat kan volgens haar niet. De Winde 76 
antwoordt dat deze opleiding bedoeld is voor excellente studenten waarvan verwacht wordt dat ze dezelfde 77 
hoeveelheid stof in minder tijd tot zich kunnen nemen ( bv organische chemie met minder colleges en meer 78 
zelfstudie). Dat was de bedoeling van zijn opmerking in augustus. Geplande start van de opleiding is 1 september 79 
2019.Hij zal de commissie onderwijs bijpraten over de stand van zaken rond diverse onderwerpen die op de lange 80 
termijn agenda staan. Ubbink vraagt nogmaals aandacht voor het outreach plan. 81 
 82 
5. mededelingen faculteitsbestuur 83 
Postlijst augustus, september 84 
Verzonden brief 472 is een oproep aan het college om de invoering van de nieuwe digitale leeromgeving 85 
(opvolger Blackboard) te harmoniseren in LDE verband. Ubbink heeft begrepen dat Delft al een systeem heeft 86 
aangeschaft. Dat klopt, Leiden, Delft en Rotterdam lopen qua tijd uit fase. Delft heeft al gekozen, Rotterdam zit al 87 
in de aanbestedingsfase, in Leiden is het proces net gestart. De universiteit zit vast aan strenge regels voor 88 
Europese aanbestedingen.  Aan het nieuw te selecteren systeem zal wel als voorwaarde worden gesteld dat het 89 
goed aansluit bij het system in Delft. 90 
Besluiten FB augustus, september:  geen vragen. 91 
Stand van zaken nieuwbouw 92 
Sinds augustus weinig nieuws te melden. Eerste fase is nu echt in afrondende fase. In november zal de raad 93 
bijgepraat worden over de stand van zaken tweede fase. 94 
 95 
6. Rondvraag 96 
Meyknecht heeft begrepen dat er los van de overlegvergaderingen soms informele bijeenkomsten met de raad 97 
zijn waar over een onderwerp verder in de diepte kan worden gesproken ( bijvoorbeeld Engelstaligheid van de 98 
opleidingen). De Snoo ziet voorstellen van de raad met belangstelling tegemoet. 99 
Kleingeld meldt een discussie binnen zijn opleiding over de waardering ( hoe tel je die mee) van hoorcolleges 100 
versus werkcolleges en vraagt of hier facultair beleid is. De Winde stelt voor dit punt te bespreken en te 101 
inventariseren in de commissie onderwijs. De Snoo vult aan dat die discussie mogelijk aanleiding is om dit met de 102 
opleidingsdirecteuren op te nemen. 103 
Op een vraag van Danen naar de International BSc zegt De Winde  dat de planning is om het NVAO document ter 104 
vaststelling te behandelen in de FR van november, dus het document zal 1 november gereed moeten zijn voor 105 
verzending naar de raad. 106 
Ubbink heeft geconstateerd dat de krijtborden in de collegezalen van de schotel ( maar ook in het Huygens) nog 107 
maar een keer per week worden schoongemaakt. Dat was 1 keer per dag.  De docenten moeten dat nu zelf doen, 108 
zonder fatsoenlijke spullen . Hij vindt dat een verkeerde manier van bezuinigen. De Snoo zegt toe dat uit te laten 109 
zoeken. 110 
 111 
 112 
Acties 113 
Overleg nieuwe onderwijscommissie over  
o.a.implementatie studievoorschotmiddelen (Janse 
aangehaakt houden), outreach, ICT-O, wijziging artikel 
14 reglement. 

De Winde, begin november 

Presentatie stand van zaken 2e fase nieuwbouw FR november 2017 
Schoonmaak schoolborden collegezalen schotel De Snoo  
 114 

 Lange termijn agenda 115 
Visiedocument outreach   116 
informatie ICT-0 plannen   117 
Uitwerkingsplan Datamanagement  118 


