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Aanwezig raad: Bonnet, Hille, Jonker, Kleingeld (delen van de vergadering afwezig), Kraft, 

Meyknecht, Middelbrink, Roeleveld, Ubbink, Vrieling, De Vrij 
Afwezig raad:    Danen, Hummel, Lobregt
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Dekker, Van Egeraat (verslag) 
Afwezig bestuur:  / 
 
2. Kennismaking nieuwe assessor (besloten gedeelte) 1 
 
3. Concept notulen overlegvergadering 30 april 2018 2 
Vastgesteld met enkele tekstuele aanpassingen vanuit het vooroverleg van de Raad. Naar aanleiding van 3 
het verslag: 4 

 Input FR op facultaire onderwijsagenda: De Winde heeft duurzaamheid opgenomen in de notitie 5 
en besproken met de OD-en. De PDCA-cyclus wordt meegenomen in het universitaire project 6 
‘Harmonisatie onderwijslogistiek’.  7 

 Inschrijvingstermijn minoren: De Winde heeft de uiterst onzorgvuldige gang van zaken 8 
aangekaart bij Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). Ook de andere vice-decanen waren 9 
ontevreden. Met SOZ is afgesproken om het communicatietraject helder op papier te zetten in 10 
samenwerking met de opleidingscoördinatoren. De Winde kaart de kwestie morgen opnieuw 11 
aan tijdens het Onderwijsberaad (OWB).  12 

 13 juni OC onderwijsmiddag: In het kader van de kwaliteitszorg wordt op 13 juni van 12.30 – 13 
17.00 uur een facultaire OC-bijeenkomst georganiseerd. De FR, in het bijzonder de FR-14 
onderwijscommissie, is hiervoor van harte uitgenodigd. Inschrijven online voor 4 juni.  15 

 Non-gedifferentieerd tarief studievoorschotmiddelen: De Vrij vraagt het bestuur hoe de FR in 16 
deze kwestie samen kan optrekken richting het College. Schinkelshoek antwoordt dat het tarief, 17 
conform de Kadernota, voor 2019 en 2020 is vastgesteld. In 2019 vindt een evaluatie plaats; dan 18 
is het van belang om met elkaar op te trekken.  19 

  
 
4. Instemming en advies OER-en 20 
De Winde complimenteert de Raad met de minutieuze voorbereiding van de OER-en. De belangrijkste 21 
punten vanuit de FR zijn verwerkt in de versies van het OER die voorliggen. De Raad heeft op dit moment 22 
alleen nog vragen over de toelatingseisen voor de MSc Astronomy (pag. 25 van de MSc OER 2018-2019 23 
appendix). Waarom gelden er toelatingseisen voor studenten met een Nederlandse BSc Sterrenkunde? Is 24 
dit wettelijk toegestaan? Meyknecht heeft moeite met de cijfereis. Waarom is een behaald BSc-diploma, 25 
los van de cijfereis, voor de toelating tot een vervolgopleiding niet voldoende? Kleingeld kaart aan dat 26 
het tijdspad ongelukkig is en stelt voor om de wijziging pas over enkele jaren in te laten gaan. Op deze 27 
wijze kunnen BSc-studenten zich voorbereiden op de cijfereis.   28 
 
De Winde stelt voorop dat toelatingseisen voor de MSc-opleiding zowel gelden voor studenten van 29 
binnen als buiten de universiteit. De Minister heeft aangegeven dat het niet is toegestaan om interne 30 
studenten automatisch door te laten stromen en voor externe studenten toelatingseisen te stellen. 31 
Volgens De Winde gelden de gestelde toelatingseisen voor alle MSc Astronomy opleidingen binnen 32 
NOVA. Hij zal bovenstaande verifiëren bij de Opleidingsdirecteur van Sterrenkunde en terugkoppelen 33 
aan Kleingeld.  34 
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Jonker vraagt of de verwijzingen in de OER-en nogmaals zijn nagelopen. De Winde bevestigt. Bonnet 35 
constateert dat de definitieve OER-en in voorgaande jaren niet naar de opleidingen zijn 36 
gecommuniceerd. De Snoo spreekt af dat de officieel goedgekeurde OER-en worden rondgestuurd naar 37 
de OD-en, de voorzitters van de OC’s en de voorzitters van de Examencommissies. De Raad stemt in met 38 
de OER-en met uitzondering van de appendices over de BSc Sterrenkunde en MSc Astronomy. Deze 39 
worden na verheldering van de toelatingseisen op een later moment opnieuw beoordeeld door de Raad.  40 
 
5. Arbo-jaarverslag 2017 41 
Met het oog op de Arbowet kaart De Vrij de lage opkomstpercentages van de veiligheidstrainingen aan 42 
bij het bestuur. Schinkelshoek geeft aan dat nieuwe medewerkers indien nodig tweemaal worden 43 
uitgenodigd voor de veiligheidstraining. De instituutsmanagers (IM’s) zijn op de hoogte van de trainingen 44 
en ontvangen een overzicht met aan- en afwezigen vanuit het instituut. Het blijft lastig om het 45 
opkomstpercentage te verhogen. Aan de trainingen zelf ligt het niet; die worden hoog gewaardeerd. 46 
Ubbink denkt dat het helpt om ook de leidinggevenden te betrekken. Bonnet suggereert om de 47 
introductiebijeenkomst en veiligheidstrainingen los van elkaar te koppelen. De Snoo geeft aan dat alle 48 
suggesties welkom zijn om het opkomstpercentage te verhogen. Schinkelshoek zal de kwestie opnieuw 49 
ter sprake brengen bij de IM’s.  50 
 
Meyknecht vraagt hoe het groeiende aantal incidenten/meldingen zich verhoudt met de groei van 51 
medewerkers en studenten. Schinkelshoek geeft aan dat het actieve beleid om incidenten te melden zijn 52 
vruchten heeft afgeworpen. Er zijn meer incidenten gemeld en de toename houdt gelijke tred met de 53 
groei van onze faculteit. Het aantal incidenten is landelijk bezien laag; we doen het goed. Ubbink heeft 54 
drie vragen: 55 

1. Onvoldoende toezicht studenten in lab (blz. 17): Is het met de groei van studenten nog mogelijk 56 
om alle studenten een project te geven en te begeleiden op de labs? Schinkelshoek antwoordt 57 
dat het bestuur in goed gesprek met de opleidingen is hoe daarin een balans kan worden 58 
gevonden. Dit gaat met name om de LO-4 en masterstages op het lab. Op de practicumzalen 59 
gaat het goed en is voldoende toezicht.  60 

2. Afstemming met de bouwcommissie (blz. 18): Hoe is de afstemming tussen de AMD en de 61 
bouwcommissie voor fase 2? Ubbink refereert aan fase 1 waarbij een goederenlift is 62 
wegbezuinigd met als gevolg dat chemicaliën door de gang i.p.v. kelder worden vervoerd. 63 
Schinkelshoek geeft aan dat rondom de hele planning van fase 2 is geleerd van fase 1. Er is een 64 
groter projectteam samengesteld bestaande uit drie mensen van Vastgoed en drie mensen van 65 
onze faculteit excl. de AMD. Schinkelshoek benadrukt dat met één goederenlift geen sprake is 66 
van een onveilige situatie. In het ideale geval wordt alles bouwtechnisch geregeld, nu wordt 67 
extra aandacht besteed aan organisatorische maatregelen en aan het gedrag van de 68 
medewerkers. Hiervoor zijn protocollen opgesteld die beschikbaar zijn via de website.   69 

3. LIC – Overige inspanningen/zorgen/visie op beleid (blz. 21): Hoe pakt het bestuur de overige 70 
zorgen op? De zorgen over werkdruk worden meegenomen met de Personeelsmonitor. 71 
Resultaten zijn binnen een maand beschikbaar. M.b.t. de beperkte effectieve werkruimte op de 72 
laboratoria is de faculteit in gesprek met het LIC en LACDR over het efficiënt inrichten van de 73 
laboratoria.  74 

 
De Raad concludeert dat uit risico analyses is gebleken dat de acties adequaat zijn opgepakt, zich geen 75 
ernstig incident heeft voorgedaan en dankt de AMD voor diens inzet. De Raad stelt het Arbo-jaarverslag 76 
2017 vast.  77 
 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/werkplek/werken-in-een-lab/werken-in-een-lab/wiskunde-en-natuurwetenschappen?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab-2
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6. Beoordelingsbrief RI&E Gorlaeus Building 78 
Onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  79 
 
7. Mededelingen van de Faculteitsraad 80 
Geen mededelingen.  81 
 
8. Mededelingen van het Faculteitsbestuur 82 
Geen mededelingen.  83 
 
9. Rondvraag & sluiting 84 

 Jonker vraagt of bij de e-Studiegids duidelijk kan worden verwezen naar de OER-en. De Winde 85 
geeft aan dat dit wordt meegenomen.  86 

 Kleingeld informeert naar de leenfietsen Hello-Bike o.a. bij het Oort: de fietsen worden weinig 87 
gebruikt en nemen ruimte in beslag. Schinkelshoek legt uit dat het College een overeenkomst 88 
met Hello-Bike heeft afgesloten. De fietsen mogen op afgesproken plekken worden geplaatst. 89 
Het bestuur heeft tevens gevraagd om meer fietsenrekken bij het Oort. 90 

 Ubbink vraagt naar de plannen voor de bouw van SRON op het parkeerterrein bij het 91 
Oortgebouw. Schinkelshoek geeft aan dat deze grond wordt verkocht aan SRON, een 92 
onafhankelijk NWO-instituut dat zich in Leiden komt vestigen. Er blijven voldoende 93 
parkeerplaatsen over, zowel voor de Schotel als in de parkeergarage. 94 

 Meyknecht vraagt naar de bedoeling van het rapport over studieadvisering. De studieadviseurs 95 
van het LACDR herkennen zich niet in de conclusies. De Winde licht toe dat het rapport, op 96 
verzoek van de UR, binnen iedere faculteit wordt besproken met de studieadviseurs, de OD-en, 97 
de opleidingscoördinatoren, de OC’s en de FR. Doel is om te inventariseren of de conclusies uit 98 
het rapport breed gedeeld worden en of alle signalen zijn meegenomen.  99 

 Meyknecht vraagt of er al meer bekend is over de implementatie van de AVG. Schinkelshoek 100 
antwoordt dat onze faculteit het beleid en implementatieplan van de taskforce van het College 101 
volgt. De taskforce is bezig met het opstellen van een verwerkingsregister. Dit is een overzicht 102 
waarin de verwerking van persoonsgegevens staat beschreven (o.a. doel, toestemming, 103 
bewaartermijn, bronsysteem). Aan de IM’s is gevraagd om te melden welke aanvullende 104 
verwerkingen van persoonsgegevens binnen het instituut plaatsvinden. Momenteel zijn 285 105 
decentrale verwerkingen gemeld die worden gecontroleerd door de taskforce. Aanvullend 106 
hierop zijn alle HL-en, UHD’s en UD’s van onze faculteit per mail bevraagd of zij 107 
persoonsgegevens verwerken in het onderzoek. De communicatie over de AVG zou onderdeel 108 
uitmaken van de taskforce, maar is last minute naar de faculteiten verlegd. Deze week zal een 109 
mailing uitgaan om medewerkers meer handvatten te geven over werken onder de AVG. Er is 110 
tevens goede informatie beschikbaar op de website van de universiteit. 111 

 
Lopende acties 112 
 

Acties Actiehouder Status/opmerkingen 

Aankaarten lage opkomst 
veiligheidstrainingen bij IM’s 

Schinkelshoek 25 juni: aan de analyse wordt gewerkt, 
resultaten volgen na de zomer. 

Rondsturen officieel goedgekeurde 
OER-en naar de OD-en, voorzitters van 
de OC’s en voorzitters van de 
Examencommissies 

Van Egeraat  

Verheldering toelatingseisen MSc De Winde   V  
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Acties Actiehouder Status/opmerkingen 

Astronomy 

Verlichting fietsenstalling Huygens 
nalopen 

Schinkelshoek 28-mei: Vastgoed gaat op zoek naar budget. 
Wordt gecombineerd met het uitbreiden 
van het aantal fietsenrekken achter het 
Oortgebouw.  

Gegevens bezettingsonderzoeken 
naar de Raad 

Schinkelshoek 30-apr: Binnenkort in gesprek met Oort en 
Huygens. Terugkoppeling Raad naar 
verwachting nog voor de zomer.  

 
 


