
Bijlage 1: Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 13 november 2017 1 
 
Aanwezig raad:  Ubbink, Danen, Brown, Hille, Vrieling, Meyknecht, Kleingeld, De Vrij, Lobregt, 2 

Middelbrink, Roeleveld 3 
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Dekker, Van Egeraat, Van Veen (not) 4 
Te gast:   Brouwer (bij agendapunt International BSc of Bioscience) 5 
Afwezig:   Bonnet, Hummel, Jonker 6 
 
1. Opening en agenda 7 
De Snoo heet de aanwezigen welkom. De International BSc of Bioscience zal als eerste worden 8 
behandeld. 9 
Op verzoek van Kleingeld worden de volgende punten aan de agenda (na stand van zaken Nieuwbouw) 10 
toegevoegd: 11 

- Facultair programma duurzaamheid? 12 
- N.a.v. ingekomen stuk 559 MOU met China: financiën beurspromovendi 13 

 
2. International BSc Bioscience 14 
De Winde leidt kort in. Ook de afgelopen week is nog hard gewerkt aan het completeren van het dossier. 15 
De suggesties uit het overleg met de onderwijscommissie van de raad van vorige week, van de afdeling 16 
academische zaken van het bestuursbureau en van de docenten worden verwerkt. Er is een nieuw 17 
document over de academische vorming nagestuurd. De planning is om het definitieve stuk eind 18 
november door het bestuur vast te laten stellen en dan aan te bieden aan het College. 19 
Kleingeld vraagt naar de ontberende onderdelen X en Y in appendix 3. Die delen zullen worden gevuld 20 
met keuzemogelijkheden (dat kunnen ook al bestaande vakken zijn) ten behoeve van de aansluiting bij 21 
zoveel mogelijk MSc-opleidingen in de faculteit. Er komen pakketten voor Computer Science, één of 22 
twee voor Biology, één voor Chemistry en één voor Pharmaceutical Science. Natuurkunde heeft 23 
aangegeven dat ze geen mogelijke aansluiting zien op de MSc-opleiding Physics.  24 
Danen vraagt of er aparte practicumruimtes voor de opleiding zijn voorzien. In de nieuwbouw zal 25 
daarmee rekening worden gehouden. Voor de korte termijn zal ruimte in het LMUY worden vrijgemaakt. 26 
In de aanvraag zal dit worden opgenomen. Danen acht het belangrijk dat uit het stuk ook een breed 27 
draagvlak blijkt bij de opleidingen die docenten zullen leveren. Een overzicht van de fte’s onderwijsinzet 28 
vanuit de opleidingen zal op korte termijn gereedkomen. Er is al een lijst van docenten die nu de vakken 29 
aan het invullen zijn, maar dat bestand is vlottend. 30 
Op een vraag van Hille meldt Brouwer dat de kolom “Signalling” inmiddels is ingevuld. 31 
Meyknecht vraagt zich af in hoeverre het voor de raad zin heeft te adviseren over een al achterhaald 32 
stuk. De Winde hecht eraan om de raad in het hele proces mee te nemen en de gelegenheid te geven om 33 
input te leveren. 34 
Kleingeld heeft vernomen dat de practicumruimtes nu al druk bezet zijn. Hij vraagt of er 35 
capaciteitsproblemen worden verwacht en of deze opleiding dan voorrang gaat krijgen. De opleidingen 36 
stemmen nu al de roosters op elkaar af; De Winde verwacht in de praktijk geen probleem. 37 
De Vrij vraagt of er een begroting beschikbaar is. Hij heeft uit het vooroverleg begrepen dat de opleiding 38 
in de stabiele situatie minstens kostendekkend zal zijn. De Winde zegt toe de modelbegroting, waarin 39 
ook rekening gehouden is met inhuur personeel en intensieve vormen van onderwijs, zodra die gereed is 40 
te zullen delen en bespreken met de financiële commissie van de raad. 41 
Meyknecht vraagt hoe de ondersteuning van de opleiding is geregeld. De Winde zegt dat de opleiding 42 
een eigen toelatingscommissie, examencommissie, studieadviseur etc. zal krijgen. Een aantal zaken die 43 
voor internationale studenten geldt, wordt door SOZ (onderwijszaken van het bestuursbureau) gedaan. 44 



Ubbink mist nog het onderdeel projectonderwijs in het stuk.  Die tekst is gemaakt en zal nog in het stuk 45 
verwerkt worden. 46 
 
3. Mededelingen faculteitsbestuur 47 
Notulen overlegvergadering 16 oktober 48 
De Vrij was afwezig. Buiten enkele typo’s geen tekstuele opmerkingen. 49 
Het probleem rond de schoonmaak van de krijtborden in de collegezalen is opgelost. De Vrij vraagt om 50 
na te gaan dat er ook voor de docenten overdag voldoende schoonmaakspullen aanwezig zijn. 51 
Op een vraag van Ubbink zegt De Winde toe dat het beleidsplan Outreach voor de Kerst gereed zal zijn. 52 
 
Postlijst en besluitenlijst oktober: geen opmerkingen. 53 
 
Stand van zaken nieuwbouw 54 
De geplande presentatie komt wegens ziekte te vervallen. Schinkelshoek heeft de raad half september 55 
bijgepraat. Proces van de definitiefase (vaststellen benodigde hoeveelheid vierkante meters en budget) 56 
is bijna afgerond. Door de aantrekkende bouwmarkt blijken de kosten substantieel hoger te zijn dan 57 
eerder ingeschat. In het projectteam zijn twee maatregelen voorgesteld; (1) toch deels gebruik maken 58 
van bestaande gebouwen, (2) het CvB vragen het beschikbare bedrag voor fase 2b te gaan indexeren. Bij 59 
hergebruik van bestaande ruimte wordt gedacht aan (a) 2e verdieping Sylvius en (b) Van Steenis en (c) 60 
het Gorlaeus Bestuursgebouw. De Huygens en Snellius gebouwen zijn technisch te oud. Opknappen van 61 
het Oort (technisch het jongste gebouw) is bijna net zo duur als nieuwbouw. Realiseren van een nieuwe 62 
FooBar achtige ruimte moet gezien worden in het bredere kader van de totale voorzieningen in de 63 
Nieuwbouw.  64 
Danen vraagt naar de inventarisatie van de bezettingsgraad van de ruimtes die net heeft 65 
plaatsgevonden. Schinkelshoek antwoordt dat het om twee onderzoeken ging: gebruik onderwijsruimtes 66 
en gebruik zitkamers. Beide conceptrapporten zijn zeer recent ontvangen. Ze dienen nog meer in detail 67 
te worden uitgewerkt en zijn daarna beschikbaar voor de raad. De rapporten kunnen gebruikt worden bij 68 
de overleggen met sommige instituten over het ruimtegebrek, maar niet als startpunt voor een 69 
indikoperatie. 70 
Ubbink vraagt of het klopt dat er geen vaste verbinding tussen de nieuwbouw en de schotel meer is 71 
gepland. In fase 2a komt geen verbinding tussen de schotel en de nieuwbouw. De ingang van de schotel 72 
zal verplaatst worden naar de voorkant bij het plein voor de nieuwbouw. Het bestuur heeft een tweede 73 
ingang voor de nieuwbouw bepleit bij het zogenaamde groene hart (bij de waterpartijen). Meyknecht 74 
vraagt het bestuur mee te denken over het probleem dat docenten nu veel buitenom moeten lopen 75 
(slepen met tentamens etc). 76 
 
4. Duurzaamheid 77 
De Vrij is blij dat in de nieuwbouw zoveel aandacht wordt besteed aan duurzaamheidsaspecten. Hij vindt 78 
wel dat dit weinig zichtbaar, met name voor de studenten in de faculteit. Hij stelt voor om vooral voor 79 
studenten duurzaamheid meer aandacht te geven. Bijvoorbeeld door het inrichten van een meldpunt 80 
duurzaamheid en meer aandacht in het curriculum voor duurzaamheid. Duurzaamheid is een 81 
maatschappelijk steeds belangrijker wordend onderwerp ook bij bedrijven en overheden. Kennis daarvan 82 
zou de kansen op de arbeidsmarkt in deze richting voor bèta’s die in Leiden afstuderen zeker vergroten. 83 
Hij heeft begrepen dat de TUD in aandacht voor duurzaamheid jaren op Leiden voorloopt en zelfs een 84 
duurzaamheidsweek organiseert. De Snoo geeft aan dat de faculteit onder leiding van Dekker werkt aan 85 
een actieprogramma duurzaamheid.   86 
Danen geeft aan dat duurzaamheid één van de multidisciplinaire thema’s is in de International BSc. De 87 
Snoo vult aan dat de minor duurzaamheid die het CML aanbiedt dit jaar binnen 5 minuten na 88 



openstelling volgeboekt was. Verder wordt er gewerkt aan een student challenge over duurzaamheid in 89 
de faculteit. De Vrij helpt graag mee aan dit dossier en zal contact opnemen met Dekker. 90 
Hille vult aan dat het thema duurzaamheid ook op open dagen (zoals de Masterdag) een onderwerp kan 91 
zijn. 92 
 
5.  Financiën beurspromovendi 93 
Vrieling vraagt aandacht voor promovendi uit bv China en Indonesië die met een beurs naar de faculteit 94 
komen. Ondanks een degelijke selectie komt het heel soms voor dat een promovendus na een jaar niet 95 
verder kan met de promotie. Deze persoon moet dan de volledige beurs terugbetalen aan de 96 
subsidiegever waardoor hij/zij in grote financiële problemen komt nog afgezien van het gezichtsverlies 97 
dat hij/zij voor hun omgeving leidt. Vrieling vraagt of het mogelijk is dit te voorkomen door daarover in 98 
een samenwerkingsovereenkomst (MOU) iets over op te nemen. Verder is de toelage zo laag dat het 99 
nauwelijks voldoende is om in Nederland rond te komen, dat levert stress op waardoor deze mensen 100 
zich niet voldoende op hun onderzoek kunnen concentreren. De Snoo herkent het punt. Aan betere 101 
selectie wordt gewerkt. W&N heeft een native speaker voor contacten met China en er gaan regelmatig 102 
delegaties naar China om de kandidaten daar te spreken. De Snoo wil hier serieus naar kijken en de 103 
problematiek ook verkennen met de Chinese ambassade waarmee de faculteit een goede relatie heeft.  104 
Hij zal ook nadenken over mogelijkheden hierover een signaal aan de Nederlandse overheid af te geven. 105 
Leiden volgt de financiële regels van het NUFFIC en de IND en kan niet zomaar, zoals Groningen, extra 106 
geld ter beschikking stellen. Het enige alternatief zou zijn om mensen die onvoldoende rond kunnen 107 
komen van hun beurs niet meer als promovendus aan te nemen.  108 
Kleingeld zal navraag doen bij de universiteitsraad waar dit onderwerp ook is besproken. 109 
 
6. Wijziging artikel 14 faculteitsreglement 110 
Ook hierover heeft uitgebreid vooroverleg met de commissie onderwijs van de Raad plaatsgevonden. 111 
Nog enkele latere tekstuele wijzigingen: bij lid 2 gaat de OC van de informatica MSc-opleidingen over een 112 
groep van opleidingen en hoort dus onder paragraaf c. In lid drie moet het woordje ELK worden 113 
toegevoegd. Naar aanleiding van het vooroverleg zijn twee wijzigingen doorgevoerd: in lid 4 wordt de 114 
voordracht van de nieuwe leden gedaan door de voorzitter van de OC in plaats van de 115 
Opleidingsdirecteur en lid 17 is geschrapt.  116 
Hille heeft nog een vraag over lid 4. Hij ziet graag in artikel 14 zelf geborgd dat de wijze van selectie, 117 
zoals die beschreven hoort te worden in het huishoudelijk regelement van de OC, onafhankelijk en 118 
transparant gebeurt. De Winde hecht ook erg aan onafhankelijkheid, maar dat staat al in de 119 
desbetreffende passage in de wet WHW. De OC heeft hier een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de 120 
OC ongelukkig is met de gang van zaken dient ze dat te melden aan het faculteitsbestuur. Dat is het 121 
gremium dat benoemt en ontslaat. 122 
Op een vraag van Kleingeld zegt De Winde toe het concept template voor het huishoudelijk reglement te 123 
zullen delen met de commissie onderwijs. Meyknecht complimenteert de commissie met de gedegen 124 
wijze van voorbereiding van dit onderwerp. De Snoo concludeert dat de raad instemt met de 125 
voorgestelde wijzigingen van artikel 14 van het faculteitsreglement. 126 
 
7. Rondvraag 127 
De FR-vergadering van 7 januari 2018 zal worden verplaatst naar 15 januari 2018, inclusief het 128 
vooroverleg. 129 
Schinkelshoek heeft gezien dat er privé mailadressen van de studenten op de website van de raad staan. 130 
Dat is om diverse redenen onwenselijk. Van Veen zal de uMail adressen van de studentleden opvragen. 131 
Dekker nodigt geïnteresseerde raadsleden uit voor de OSOC-vergadering van 12 december. Van Veen zal 132 
de details van het overleg onder de raad verspreiden. 133 



Meyknecht hoorde van nieuwe regels over het per mail verspreiden van tentamenresultaten. Er zijn 134 
inderdaad nieuwe regels vastgesteld die ook doorgestuurd zijn naar de opleidingsdirecteuren. Van Veen 135 
zal het stuk doorsturen aan de raadsleden. 136 
Meyknecht is ongelukkig met het nieuwe menu van het UFB dat ze recent per mail heeft ontvangen 137 
(weinig “gezond eten”, veel “vette happen”).  Ze zal de mail doorsturen naar Schinkelshoek. 138 
 
Acties 139 
Begroting International BSc of Bioscience 
bespreken in commissie financiën 

De Winde/Schinkelshoek 

Template Huishoudelijk reglement OC bespreken 
in commissie onderwijs  

De Winde 

Gegevens bezettingsonderzoeken naar de raad Schinkelshoek 
Zichtbaarheid duurzaamheid Dekker/ De Vrij 
Problematiek financiën Chinese beursstudenten De Snoo 
Problematiek financiën Chinese beursstudenten 
natrekken bij UR 

Kleingeld 

uMail adressen studentleden opvragen Van Veen 
Regeling verspreiden tentamenresultaten naar FR Van Veen 
Info OSOC 12 december verspreiden Van Veen 
Info UFB-menu naar Schinkelshoek Meyknecht 
 
Agenda volgende FR-overlegvergadering: 140 

- Actieplan Outreach 141 


