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1. Opening & vaststelling agenda (besloten gedeelte)
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2. Concept notulen overlegvergadering 5 februari 2018
Vastgesteld met enkele tekstuele aanpassingen. Naar aanleiding van het verslag:
 Naleving inschrijvingstermijn tentamens: Op het OD-overleg van 14 februari is besloten om een
werkgroep van start te laten gaan bestaande uit OD-en en opleidingscoördinatoren. Als het
beleid is vastgesteld, moet worden gekeken wat nodig is om het beleid goed uit te voeren.
 Begroting International BSc of BioScience: op 21 maart wordt de begroting voorbesproken met
de FR-commissie financiën.
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3. Conceptplan Outreach
De Winde geeft een korte toelichting op de notitie en vraagt de Raad naar haar bevindingen. Vrieling
constateert dat het stuk alleen de facultaire activiteiten beschrijft en geen aandacht besteedt aan
Outreach beleid van andere faculteiten/universiteiten. Vrieling vindt een dergelijke benchmark een
verrijking van het stuk en is benieuwd waarom dit niet is gedaan. De Winde antwoordt dat is gekozen
voor een focus op eigen activiteiten, mede omdat onze faculteit samen met het LUMC in vergelijking met
andere Leidse faculteiten veel Outreach activiteiten organiseert. Wel zijn deze faculteiten bezig met het
vormgeven van Outreach en zal De Winde, in het licht van de universitaire strategie, ook het domein van
de alfa en gamma meenemen in zijn notitie. De Winde zal ook, op verzoek van de Raad, de PRcommissies van de instituten toevoegen.
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Hille constateert dat ook studenten een belangrijke rol spelen m.b.t. Outreach, maar niet zijn
vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De Winde zal hiernaar kijken. Hille refereert naar het trechtermodel
op pag. 8 en vraagt naar de relatie tussen onze Outreach activiteiten en de instroom van onze bèta
opleidingen. De Winde geeft aan dat dit lastig te onderzoeken is aangezien vele factoren een rol spelen.
Ubbink suggereert om studenten structureel te bevragen waarom ze hebben gekozen voor hun studie en
oppert het idee om deze kwestie voor te leggen aan sociale wetenschappers. Tot slot, mist de FR een
duidelijk omschreven doel en missie van Outreach in de notitie. De Winde antwoordt dat op dit moment
eerst een inventarisatie van activiteiten plaatsvindt met als doel een betere samenhang tussen en
zichtbaarheid van activiteiten te bereiken. Daarna kan scherper worden gekeken naar de facultaire
missie van Outreach, welke niet per definitie het werven van meer studenten is, en welke activiteiten
daaraan bijdragen.
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4. Mededelingen van de Faculteitsraad
Geen mededelingen.
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5. Mededelingen van het Faculteitsbestuur
 Postlijst en besluitenlijst februari: geen vragen.
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Leids register 2019-2020: De Raad merkt op dat de toelichting onder MST niet correspondeert
met de gegevens van MST in de tabel. Het bestuur constateert dat de gegevens in de tabel juist
zijn.
NSE: Dekker deelt mede dat gemiddeld 35% van de studenten heeft gereageerd op de NSE. De
opleidingen Biologie en Sterrenkunde staan bovenaan en de opleidingen binnen
Informatica/Computer Science hebben nog een inhaalslag te maken. De NSE sluit op 11 maart.
Deze week wordt een laatste oproep aan de studenten verzonden.
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6. Rondvraag & sluiting
De positie van SBB binnen de opleiding MST
Bonnet is voorzitter van de Examencommissie MST waaronder Science Based Business (SBB) valt. Hij
vraagt naar de positie van SBB binnen de opleiding MST, mede omdat SBB een eigen examencommissie
heeft. Daarnaast bestaat verwarring of SBB nog een track is, omdat op de ICLON- evaluatieformulieren
wordt gesproken over de opleiding SBB. De Winde antwoordt dat SBB, net als ‘Science, Communication
& Society’ (SCS), een facultaire masterspecialisatie is. Omdat de betrokken examencommissies destijds
slecht zicht hadden op de tracks, is enkele jaren geleden besloten om een aantal bevoegdheden en
verantwoordelijkheden te mandateren naar een aparte examencommissie voor SBB en SCS. De
examencommissies MST en Biologie blijven ieder eindverantwoordelijk voor respectievelijk SBB en SCS.
Op dit moment zijn ook gesprekken gaande om voor de Opleidingscommissie eenzelfde constructie te
hanteren. Daarnaast zijn er plannen om van SBB een opleiding te maken, maar SBB is op dit moment nog
een specialisatie. De Winde zal de formulieren van het ICLON laten aanpassen.
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Huisvesting CML
De Raad en het faculteitsbestuur hebben een brief ontvangen van de CML-Instituutsraad over het
ruimtetekort bij het CML. De Raad vraagt het bestuur naar haar reactie. Schinkelshoek geeft de huidige
stand van zaken weer. Het ruimtegebrek speelt niet alleen bij het CML, maar ook bij andere instituten
zoals in het Snellius gebouw. Op dit moment wordt, in overleg met de instituten gekeken naar de
groeiontwikkeling van de instituten in relatie tot de huidige huisvesting. Daarbij wordt ook gekeken naar
de uitkomsten van het bezettingsgraadonderzoek. Kort geleden heeft het bestuur hierover gesproken
met het CML en de andere gebruikers van het Van Steenis gebouw. Op basis van de uitkomsten van de
groeiprognoses en bezettingsgraad, zet het bestuur in op een eerlijkere verdeling van ruimtes tussen de
huidige gebruikers van het Van Steenis gebouw. Daarnaast zoekt het bestuur naar mogelijkheden voor
het CML om kantoorruimtes te betrekken in andere nabijgelegen gebouwen. Dit blijft een lastige keuze,
omdat instituten niet graag versplinterd willen zitten. De problematiek richt zich hoofdzakelijk op de
kantoorruimtes; het Van Steenis gebouw beschikt over voldoende studiewerkplekken en collegeruimtes
voor studenten. Het bestuur heeft absoluut oog voor de urgente ruimteproblematiek bij de instituten,
waaronder het CML, maar een eenvoudige oplossing ligt helaas niet voorhanden.
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Lopende acties
Actie
Aanpassen ICLON-formulier SBB-track
i.p.v. opleiding SBB
Suggesties van de Raad verwerken in
conceptplan Outreach
Terugkoppeling aan de Raad over
werkgroep financiën

Actiehouder
De Winde

Status/opmerkingen

De Winde

Zie FR-verslag 5 mrt.

De Snoo

5 mrt: de commissie is nog niet bijeen
geweest
N.a.v. vraag Danen over flexibel inzetten
2

Actie

Actiehouder

Rechtzetten tenaamstelling van de
nominatie voor de Lofprijs der
Nederlandse Taal
Bespreken functioneren OC’s met de
OD-en
Verlichting fietsenstalling Huygens
nalopen
Gegevens bezettingsonderzoeken naar
de Raad

Kleingeld

Status/opmerkingen
van onderzoeksgeld (FR 5 febr).
5 mrt: extra check of het goed op de
website staat

De Winde

5 mrt: OD-overleg 14 maart

Schinkelshoek

5 mrt: wordt opgepakt door Vastgoed.
Nog geen terugkoppeling gekregen.
5-mrt: de gegevens worden eerst met de
instituten besproken (jan-mrt), daarna
rondgestuurd naar de Raad (mrt-apr).

Schinkelshoek
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