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Concept verslag Overlegvergadering Faculteitsraad 
15 januari 2017 
 
Aanwezig raad: Brown, Hille, Hummel, Jonker, Kleingeld, Meyknecht, Middelbrink, Ubbink, 

Roeleveld, Vrieling, De Vrij, Van Egeraat (verslag)  
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek (vanaf agendapunt 7), Dekker  
Te gast:   Toornstra (architect) & Linders (hoofd huisvesting) 
Afwezig raad:    Bonnet, Danen, Lobregt 
 
1. Opening & vaststelling agenda  1 
Op verzoek van de Raad wordt de ‘International BSc of BioScience’ aan de agenda toegevoegd.  2 
 
2. Presentatie Structuurontwerp atrium fase 2a 3 
Architect Toornstra is uitgenodigd om een presentatie te geven over het concept structuurontwerp van 4 
fase 2A. Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met ervaringen rondom de omvang van het huidige 5 
atrium (groot en leeg). Omdat het atrium in het oorspronkelijke plan wordt verlengd, heeft Toornstra 6 
een alternatief ontwerp bedacht. In plaats van één open atrium van 200 meter worden in het atrium van 7 
fase 2A blokken geplaatst als verlengstuk van de instituten. Instituten kunnen in deze ruimtes iets van 8 
hun activiteiten laten zien wat zorgt voor meer eigenheid in de centrale hal. Daarnaast worden op de 9 
grens van de vleugels en de centrale hal ontmoetingsplaatsen gecreëerd, wat zorgt voor meer 10 
levendigheid in de centrale hal. Dit zal t.z.t. ook voor de toekomstige U-vleugel van het LION gelden.  11 
 
De algemene gedachte is om de eerste verdieping te gebruiken voor de doorstroom en op de begane 12 
grond rust te creëren voor ruimtes als de bibliotheek. Het aantal m2 van de bibliotheek is onveranderd 13 
gebleven en gelijk aan de inschatting van de bibliotheek. Bij de hoofdingang komt een café met uitzicht 14 
op de entree en binnentuin. Naast de hoofdentree wordt een tweede ingang dichtbij de toekomstige 15 
vleugel van het LION gerealiseerd. Boven de entree komen kantoren, onderwijsruimtes en algemene 16 
studiewerkplekken. De Vrij vraagt naar het aantal (stilte)werkplekken voor studenten. Linders antwoordt 17 
dat in totaal ca. 600 studieplekken worden gerealiseerd waarbij rekening wordt gehouden met een 18 
acceptabel geluidsniveau in de open studieruimtes. Jonker informeert naar de duurzaamheid van het 19 
gebouw en vraagt of er bijvoorbeeld zonnepanelen worden geïnstalleerd. Toornstra geeft aan dat er op 20 
dit moment, vanwege een lange terugverdientijd, geen zonnepanelen zijn voorzien, maar dat de faculteit 21 
voor een excellent/very good BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk gaat. Vrieling is benieuwd waar de 22 
ruimtes voor fietsen en parkeren zijn beoogd. Linders antwoordt dat er op verschillende plekken 23 
fietsenstallingen komen, maar dit wordt nog verder uitgewerkt. Tot slot, informeert Meyknecht naar de 24 
verbinding met de schotel waarop Toornstra antwoordt dat in het huidige structuurontwerp geen 25 
verbinding met de schotel is opgenomen.  26 
 
Meyknecht is benieuwd of iemand de looptijden in het gebouw in kaart heeft gebracht. Langere 27 
looptijden zijn onvermijdelijk in een groot gebouw. Vergeleken met de situatie van nu waarbij instituten 28 
in verschillende gebouwen zitten, zal het beter worden. Kleingeld constateert dat de afstand tussen het 29 
LION en de STRW in de nieuwbouw groter is dan nu en informeert hoe beide instituten daartegenover 30 
staan. De Snoo geeft aan dat de onderzoekers dit geen probleem vinden en dat de studenten er geen 31 
last van hebben, omdat de onderwijsruimtes in de voorvleugel zijn.  32 
 
De eerste reacties uit de FR op het structuurontwerp zijn positief. Het structuurontwerp wordt 33 
binnenkort besproken in de Stuurgroep. Verwachting is om in de daaropvolgende Stuurgroep een besluit 34 
te nemen over het structuurontwerp. Op basis van het structuurontwerp wordt een voorlopig ontwerp 35 
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gemaakt, waarbij preciezer wordt gekeken naar de indeling van kantoren en onderzoeksgroepen. Op dat 36 
moment worden themawerkgroepen ingesteld waarin alle instituten zijn vertegenwoordigd. Als het 37 
voorlopige ontwerp definitief is gemaakt, volgen tot slot de technische tekeningen.  38 
 
3. Concept notulen vergadering 13 november 2017 39 
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: 40 

 Begroting International BSc of BioScience: de begroting op hoofdlijnen ligt bij het College. Zodra 41 
de interne begroting klaar is, naar verwachting over drie weken, wordt een afspraak gemaakt 42 
met de financiële commissie, Schinkelshoek, De Winde en Gustings (controller van de faculteit). 43 

 Problematiek financiën Chinese beursstudenten: De Snoo koppelt terug dat, voor zover hij 44 
gehoord heeft, promovendi boetevrij kunnen stoppen binnen het eerste jaar, mits daarover van 45 
tevoren goed is gecommuniceerd. Hij stelt voor om dit preciezer op te schrijven in toekomstige 46 
MoU’s en de nieuwe CSC-beurs overeenkomst. Daarnaast is de hoogte van de vergoeding in 47 
VSNU-verband besproken, maar hebben universiteiten aangegeven niets voor een generieke 48 
‘optopping’ aan Nederlandse zijde te voelen. Kleingeld vraagt De Snoo of hij de notitie van AZ 49 
met de FR kan delen. De Snoo zal dit bekijken.  50 

 Outreach: Ubbink constateert dat het beleidsplan Outreach wederom niet voorhanden is. Hij 51 
vindt dit beschamend, met name richting het Junior Science Lab (JSL). Tegen het JSL is 1,5 jaar 52 
geleden gezegd dat de faculteit aan de slag gaat met Outreach. De Winde neemt dit volledig op 53 
zijn conto en geeft aan veel belang te hechten aan Outreach. Hij werkt aan een gedegen 54 
structureel plan en verzekert dat er goed contact met JSL is. Het JSL weet dat zij nog steeds aan 55 
de basis staan van Outreach aan onze faculteit.  56 

 
4. Mededelingen van de Faculteitsraad 57 
De Vrij vraagt of de faculteit een protocol heeft voor klachten rondom #metoo. De Snoo antwoordt dat 58 
dergelijke klachten binnen het werkveld van de universitaire vertrouwenspersonen vallen. Het College 59 
werkt momenteel aan het benoemen van vertrouwenspersonen en aan het verbeteren van de 60 
zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen. Daarnaast wil het faculteitsbestuur middels een extern 61 
bureau gaan kijken naar sociale veiligheid binnen onze faculteit. De Snoo wil graag met de Raad spreken 62 
over de opzet van de inventarisatie naar sociale veiligheid.  63 
 
5. Mededelingen van het Faculteitsbestuur 64 
Postlijst november/december:  65 
N.a.v. poststukken 688 t/m 690 is Hille benieuwd wat het trekkerschap van een profileringsgebied 66 
inhoudt. De Snoo geeft aan dat onze faculteit meedoet aan drie universitaire profileringsgebieden: 67 
BioScience, Translational Drug Discovery and Development en Fundamentals. De trekker is 68 
verantwoordelijk voor het goed besteden van deze gelden.  69 
Ubbink vraagt n.a.v. poststuk 710 wat het faculteitsbestuur met het advies van de AMD inzake 70 
‘Laboratoria en noodzaak deurdrangers’ heeft gedaan. De Snoo zal dit navragen bij Schinkelshoek.  71 
 
Dekker deelt mede dat deze week het actieplan rondom de organisatie van de NSE wordt rondgestuurd. 72 
Zij vraagt de Raad of zij aan hun achterban het belang van de NSE willen meegeven.  73 
 
6. International BSc of BioScience 74 
Ubbink vraagt De Winde of de opmerkingen vanuit de Raad nog zijn verwerkt in de laatste versie van de 75 
NVAO-aanvraag en of er voldoende draagkracht voor het plan is binnen de faculteit. De Winde 76 
antwoordt positief op beide punten: de opmerkingen zijn verwerkt en het plan wordt breed gedragen 77 
binnen de faculteit. De Snoo voegt toe dat alle WD-en hun akkoord hebben gegeven. De Winde vervolgt 78 
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dat het plan nu bij het College ligt en naar verwachting volgende week naar de NVAO wordt gestuurd. 79 
Van Egeraat zal de definitieve versie van de aanvraag naar de Raad sturen.  80 
 
7. Vacature vice-decaan (besloten gedeelte) 81 
 
8. Rondvraag & sluiting 82 
Ubbink vraagt of er kan worden gekeken naar de nieuwe verlichting in de fietsenstalling bij het Huygens, 83 
omdat het er nogal donker is. Van Egeraat zal dit aan Schinkelshoek vragen. Meyknecht vraagt of de 84 
koffiecorner in de nieuwbouw tijdens de zomer open kan blijven, bij voorkeur ook langer. De Snoo geeft 85 
aan dat de faculteit met het UFB heeft afgesproken om in de zomer altijd één restaurant open te laten 86 
(ook i.v.m. de kosten). Van Egeraat zal met Schinkelshoek bespreken of ook de koffiecorner open kan 87 
blijven.  88 
 
Lopende acties 89 

Actie Actiehouder Status/opmerkingen 

Verlichting fietsenstalling Huygens 
nalopen 

Schinkelshoek  

Bespreken openhouden van de 
koffiecorner nieuwbouw in de zomer 

Schinkelshoek  

Rondsturen definitieve versie NVAO-
rapport International BSc of BioScience 
aan de Raad 

Van Egeraat  

Reactie bestuur op advies AMD inzake 
‘Laboratoria en noodzaak deurdrangers’ 

Schinkelshoek  

Nagaan of de notitie van AZ over 
Chinese beursstudenten gedeeld kan 
worden met de FR 

De Snoo  

Begroting International BSc of 
BioScience bespreken in commissie 
financiën 

De Winde/ 
Schinkelshoek 

15-jan: begin februari wordt een afspraak 
gemaakt. 

Template Huishoudelijk reglement OC 
bespreken in commissie onderwijs 

De Winde 15-jan: afspraak 16 jan. 

Gegevens bezettingsonderzoeken naar 
de Raad 

Schinkelshoek 15-jan: de gegevens worden eerst met de 
instituten besproken (jan-febr), daarna 
rondgestuurd naar de Raad (maart).  

Zichtbaarheid duurzaamheid Dekker/De Vrij 15-jan: beiden maken een afspraak om 
duurzaamheid mee te nemen in de 
Student hub van de schotel.  

 


