
 1 
Bijlage 1 CONCEPT  2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 28 augustus 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad: Ubbink, De Jeu, Danen, Brown, Janse, Zwep (via Skype), Kannangara 5 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart, Gustings, Van Veen (not), Brouwer bij agendapunt 6 
International Bachelor  7 
Afwezig: Bonnet, Reinders, Kraft, Medendorp, Eggenkamp, Oortmarssen, Gaillard 8 
 9 
 1. Opening en agenda 10 

Na enig overleg stelt De Snoo vast dat er een quorum aanwezig is. Hij stelt voor eerst de studievoorschotmiddelen 11 
en de begroting te behandelen, dan het voorstel voor de Engelstaligheid van de BSc opleidingen Inf, N, S en ten 12 
slotte de International BSc. Ubbink zal de vergadering om 17.15 uur verlaten.  13 

  14 
  2. Voorstel besteding studievoorschotmiddelen 15 

Janse constateert dat een aantal onderwerpen van het voorstel niet ten geode komen van alle studenten ( met 16 
name de investering in verengelsing van enkele opleidingen en de International BSc).  Hij heeft de achterban 17 
geconsulteerd en een lijst met aanvullende aandachtspunten in het vooroverleg besproken. Hij stelt voor de 18 
posten Verengelsing en International BSc te schrappen en het vrijkomende geld te bestemmen voor de lijst die de 19 
raad heeft opgesteld. De Snoo stelt dat de lijst die de raad heeft opgesteld voor kennisgeving door het bestuur is 20 
ontvangen maar niet kan dienen als een alternatief voorstel. De Winde verwijst naar de discussie van 14 augustus 21 
en eerder overleg met Janse. Toen is afgesproken de eerder verstrekte lijst nog eens goed tegen het licht te 22 
houden of de onderwerpen echt passen i.h.k. van studievoorschotmiddelen.  Dat heeft het bestuur gedaan. De 23 
onderwerpen die de raad heeft opgesteld passen grotendeels in de 7 thema’s van het voorstel van het bestuur. 24 
Dus inhoudelijk is er grotendeels overeenstemming. Deze onderwerpen zullen voor het eind van het jaar meer 25 
concreet worden uitgewerkt. Hij stelt voor de discussie nu niet te voeren maar eind september met de nieuwe 26 
onderwijscommissie te overleggen. Na het schrappen van bovengenoemde posten blijft er nog 1.5 MEuro 27 
investeringen over. De geschrapte posten zullen dan uit de beleidsruimte worden gefinancierd. De Winde 28 
verwacht  dat het CvB de voorgestelde bestedingen voor 1.2 Meuro zal accepteren. Janse stelt dat de raad van 29 
mening is 1.2 Meuro van de lijst zinnig ten goede komt van de studenten. De Snoo constateert dat de raad kan 30 
instemmen met het voorstel en stelt voor het gesprek over verdere invulling voort te zetten in de 31 
onderwijscommissie en daarbij ook de oude raadselen te betrekken. Hij zal verder zorgen dat de suggesties van de 32 
raad worden doorgestuurd naar het overleg van de opleidingsdirecteuren. De posten international BSc, 33 
verengelsing en nieuw onderwijs zullen worden geschrapt in het begrotingsonderdeel studievoorschotmiddelen. 34 
 35 
3. Begroting 2018 36 
Schinkelshoek verwijst naar de begroting op hoofdlijnen die voor de zomer met de raad is besproken. Alle 37 
instituten hebben binnen deze kaders een sluitende begroting ingediend. De reguliere exploitatie zal op nul 38 
uitkomen. Het uitputten van bestemde reserves ( vooral in kader van de nieuwbouw) zal totaal een (toegestaan) 39 
negatief resultaat opleveren. Door de grote groei aan studenten is de hoeveelheid tijdelijk personeel iets 40 
toegenomen. In verhouding to de bestuursafspraken met het CvB (peildatum 2019) blijven de inkomsten uit de 2e 41 
en 3e geldstroom iets achter. 42 
Ubbink is blij met de schriftelijke toelichting en het feit dat de faculteit een sluitende begroting kan presenteren. 43 
De raad heeft geen verdere vragen en adviseert positief. 44 

 45 
4. Engelstalige BSc opleidingen 46 
Danen hecht eraan de mening van de afwezige raadsleden ( m.n. de studengten) te horen voordat er een advies 47 
wordt uitgebracht. Janse wil wel graag een stemming door deze raad afgerond zien ( er is een quorum aanwezig). 48 
De Winde licht kort de stand van zaken toe. Er liggen positieve adviezen van de betrokken OCs. De OC informatica 49 
was in grote meerderheid voor. In de OCs natuurkunde en Sterrenkunde is een stevige discussie geweest maar 50 
ook deze commissies hebben in meerderheid positief geadviseerd met de kanttekening dat men zich zorgen 51 
maakt over het implementatietraject. Die zorg wordt door het bestuur gedeeld. Er moet veel werk verzet worden 52 
en een en andere moet met grote zorgvuldigheid gebeuren, vandaar dat het bestuur daarvoor in een 53 
faculteitsbreed projectteam in het leven wil roepen. Gehoord de adviezen van de OCs heeft het bestuur het 54 
voornemen om  deze opleidingen vanaf 2019 in het Engels te gaan verzorgen. 55 
Janse  vat de verschillende discussies in de raad samen. Raad is nog steeds verdeeld over dit onderwerp. Er zijn 56 
niet allen praktische maar ook principiële bezwaren tegen het voorstel. Sommigen hebben geen principieel 57 
bezwaar maar maken zich wel grote zorgen over de implementatie van het voorstel. 58 
De Snoo peilt de stand van zaken.  Janse is tegen en verwijst naar de informatie die bij de OC Natuurkunde is 59 
uitgedeeld en de uitslagen van de enquête onder de studenten. Danen vindt principieel dat een BSc in het 60 
Nederlands zou moeten blijven en zou dus tegen stemmen. De Jeu mist de motivatie van de opleidingen (en de 61 
OCs), vindt het dus lastig om te oordelen maar heeft teveel aarzeling  over het draagvlak binnen de opleidingen 62 
om nu voor te stemmen.  Ook Ubbink heeft principiële bezwaren  en zou tegen stemmen;  wettelijk is Nederlands 63 



de taal van de opleidingen aan de universiteiten. Brown heeft geen bezwaren maar ziet ook de verdeeldheid in de 64 
opleidingscommissies. Kannangara vond het, als informatica studenten, prettig om het eerste jaar vooral in het 65 
Nederlands college te krijgen terwijl in de latere jaren steeds meer het Engels de voertaal werd. 66 
Zwep zou er geen bezwaar tegen hebben wanneer de Informatica wel volledig in het Engels werd aangeboden;  67 
grotendeels is dat al het geval. Voor natuurkunde  en sterrenkunde neigt ze naar een negatief oordeel omdat de 68 
enige meerwaarde het aantrekken van internationale studenten lijkt te zijn. De Snoo constateert dat van de 69 
aanwezigen een flinke meerderheid tegen is en daarmee de positieve adviezen van de OCs wenst te negeren.  De 70 
Jeu is van mening dat er geen (beargumenteerd) advies door de OCs  is gegeven, alleen de uitslag van een 71 
stemming. Hij maakt zich, zoals gezegd, zorgen over het draagvlak binnen de opleidingen. 72 
De Snoo stelt voor de vergadering enkele minuten te schorsen voor intern beraad van de raad en het bestuur. 73 
Na hervatten vat De Snoo samen. Formeel heeft de raad per 1-9-2017 instemmingsrecht op dit onderwerp maar 74 
hij stelt voor dat recht nu al va toepassing te laten zijn. Hij vraagt de raad dat recht per opleiding  (gemotiveerd) 75 
uit te oefenen. Hoewel er enig  uitstel mogelijk is geeft hij ( en ook de raad zelf) er de voorkeur aan om dit dossier 76 
met de huidige raad af te handelen. Het bestuur neigt ernaar om het voorstel voor de Informatica ( gezien ook het 77 
advies van de OC) anders te bezien dan de voorstellen voor Natuurkunde en Sterrenkunde  Hij heeft er begrip 78 
voor wanneer de raad af wenst te wijken van de adviezen van de OCs maar vraagt om de adviezen wel serieus te 79 
nemen en te motiveren waarom de raad toch anders wenst te besluiten. Verder suggereert De Winde dat de raad 80 
nadere informatie inwint bij de OD en voorzitter OC van de Informatica.    Danen zal dat doen en de informatie 81 
delen met de rest van de raad. Janse zegt toe de raadsleden daarna schriftelijk te vragen hun oordeel 82 
gemotiveerd en per opleiding aan hem door te geven en zal voor 31 augustus 24.00 uur het bestuur het oordeel 83 
sturen. 84 
 85 
5 International Bachelor of Bioscience 86 
De Winde leidt kort in. In mei heeft de commissie doelmatigheid positief geadviseerd over het voornemen deze 87 
opleiding te beginnen. Het bestuur heeft Jaap Brouwer gevraagd een voorstel uit te werken samen met een aantal 88 
kerndocenten.  Het concept NVAO document dat is meegestuurd is voor nu bedoeld als achtergrondinformatie. 89 
Jaap is uitgenodigd om de inhoud en filosofie van de opleiding toe te lichten.  Het bestuur verwacht ongeveer 90 
over een maand een definitief stuk voor behandeling door de raad gereed te hebben. 91 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie van Brouwer 92 
Brown vraagt of er voor deze opleiding geselecteerd mag worden. Dat is het geval wanneer er aan een aantal 93 
randvoorwaarden wordt voldaan. 94 
De Jeu vraagt of er nog te schuiven is met het aantal ECs dat nu voor de verschillende disciplines beschikbaar is. 95 
Ook dat is mogelijk, niet ieder onderdeel hoeft 6 EC te bevatten, er wordt nu geïnventariseerd welke 96 
noodzakelijke kennis nog ontbreekt, wat er in de andere pilaren gebeurt. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor 97 
excellente studenten en kan de hoeveelheid stof in een EC groter zijn. 98 
Brouwer is niet bang voor hoge uitvalpercentages; selectie is niet alleen op hoge cijfers maar ook op motivatie en 99 
de wil om hard te werken. Ook op het University College Den Haag  is de motivatie en instelling van studenten 100 
duidelijk anders dan bij de gemiddelde opleiding in Leiden; voor de international BSc  studenten zal dat ook zo 101 
moeten zijn. 102 
Brouwer  is het met De Jeu eens dat ook de wiskunde goed aangehaakt moet zijn bij deze opleiding. De opleiding 103 
zal organisatorisch volledig onderdeel van de faculteit zijn, ook als het een echt College  (met een Campus) wordt. 104 
Brown vraagt of de opleiding  ook zijn eigen infrastructuur en ruimte zal krijgen.  Daar wordt nog aan gewerkt 105 
maar de onderwijsconcepten ( met tutoren etc.) maken dat dit zeker opportuun. 106 
Financieel zal de opleiding, na wat aanloopverliezen, gezond kunnen draaien, ook omdat er voor deze opleiding 107 
een hoger collegegeld zal worden gevraagd. 108 
 109 
6. Rondvraag 110 
Van de rondvraag wordt vanwege de tijd geen gebruik gemaakt. De Snoo dankt de raad voor haar inzet in het 111 
afgelopen jaar en nodigt iedereen van harte uit voor een afsluitende borrel. 112 
 113 
Acties 114 
Overleg nieuwe onderwijscommissie over 
implementatie studievoorschotmiddelen (Janse 
aangehaakt houden) 

De Winde, eind september 

Schriftelijk advies FR over Engelstaligheid BSc 
opleidingen 

Janse, voor 1 september 

 115 
 Agenda 116 

Visiedocument outreach  FR oktober 117 
informatie ICT-0 plannen  FR oktober 118 
Uitwerkingsplan Datamanagement  119 


