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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
d.d. 30 augustus 2021 
 
 
Aanwezig FR: Martijn Janse (vz), Sylvestre Bonnet, Anthony Brown, Coen van Hasselt, Sander Hille, 
Martina Huber, Sander van Kasteren, Tijn Jacobs, Paulien Koster, Klaas Vrieling, Raúl Wolters 
Aanwezig FB: Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse 
Gasten:  
De nieuwe FR-raadsleden per 1 september. 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten voor het toelichten van agendapunt 4. 
Inge Baanders, Hoofd Science Onderwijs en Studentzaken voor het toelichten van agendapunten 5 en 6. 
Verslag (AS): Liselore Brederode 
 
Afwezig FB: Paul Wouters 
Afwezig FR: Mark Knigge, Rosalie Drinkwaard, Fabian Mulder 
 
 

 

1. Opening & vaststelling agenda  
De Smit opent de overlegvergadering om 15:31 uur. 1 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 
 3 
2. Kennismaking Ed van den Berg, Directeur Bedrijfsvoering a.i.  4 
Van den Berg is als Directeur Bedrijfsvoering ad interim de opvolger van Schinkelshoek. Van den Berg stelt 5 
zich voor; heeft ooit aan de Universiteit Leiden gestudeerd en ook voor gewerkt. De laatste paar jaar was 6 
hij werkzaam als interim bij universiteiten en hoge scholen. Hij heeft een overeenkomst tot ten minste 7 
het einde van het kalenderjaar. 8 
Janse heet namens de raad Van den Berg van harte welkom, het is belangrijk dat deze functie wordt 9 
ingevuld.  10 
 11 
3. Concept notulen overlegvergadering + actielijst 5 juli 2021 12 
Bijlage: 13 

- Concept notulen overlegvergadering 5 juli 2021 14 
 15 
Actiepunten: 16 

 18 
Over het eerste punt is naar aanleiding van de brief van de FR een advies geschreven door een werkgroep 19 
die door de assessor is opgericht. Dat is door de assessor besproken met de studentleden van de OC’s en 20 
het is aan de orde geweest in de OD-vergadering. Per opleiding kijken OC en OD naar hoe het advies in die 21 
opleiding opgepakt wordt. 22 
 23 
De Smit geeft aan over het laatste actiepunt dat er om een inventarisatie van de aanwezigheid van 24 
studenten gevraagd is bij de opleidingen. Hier is geen volledige respons op ontvangen waardoor er geen 25 
kwantitatief beeld opgesteld kan worden. Kwalitatief is duidelijk dat veel werkgroepjes fysiek aan de slag 26 
konden gaan. Gemerkt is dat de drukte in de gangen en bij ingangen is niet te groot geworden. Het UFB 27 

Wie Wat Status Deadline
31-05-21 De Smit Stand van zaken rondom (tussentijdse) evaluaties van vakken 

bespreken (begin 2022 agenderen) 
Nieuw begin 2022

31-05-21 FB De raad informeren over eventuele wijzigingen in het publicatiebeleid 
ivm de hogere kosten in BFR1 (agenderen wanneer mogelijk)

Nieuw  

19-04-21 De Smit Standpunt FR inzake het verhogen van het aantal herkansingen van 
voldoendes bespreken op het Onderwijsberaad d.d. 30 september 

Nieuw 30-09-21

19-04-21 FB Vanaf 26-4 tot einde semester: aangeven aantal aanwezige studenten 
op de campus en aantal gebruikte zalen voor onderwijs

Nieuw 30-08-21
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maakt gebruik van een systeem om met behulp van camera’s de bezetting van de zalen in aantallen te 28 
bepalen. Het actiepunt kan als afgehandeld aangemerkt worden. 29 
 30 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Enige typfoutjes volgen nog per mail en worden aangepast. 31 
 32 
4. Begroting 2022 inclusief instemming begrotingsplan kwaliteitsmiddelen 33 
Ter instemming 34 
Bijlagen: 35 

- 4.i Toelichting Begroting 2022-2025 FWN 36 
- 4.ii Uitdraai B.O. begroting 2022-2025 37 

Op 25 augustus heeft een vooroverleg met de Financiële Commissie plaatsgevonden. 38 
De raad heeft alvorens tot instemming over te gaan nog een aantal vragen en opmerkingen. 39 
 40 
In het nieuwe concept CAO staat beschreven dat tijdelijke contracten na een jaar moeten worden omgezet 41 
naar een vast contract. Voor de faculteit betekent dit met name een grote wijziging op de procedure van 42 
het Tenure track systeem en het moment van het aanbieden van een vast contract aan de UD’s. Is er enig 43 
zicht op de financiële consequentie indien deze wijziging definitief wordt? 44 
Van den Elzen licht toe dat de instituten ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet op de 45 
hoogte waren van deze CAO-wijziging. Hierdoor zijn de eventuele financiële consequenties niet 46 
opgenomen in de begroting. Bij doorvoering van wijzigingen in het definitieve CAO volgt mogelijk een 47 
nieuwe begroting, of er ontstaat mogelijk een groot verschil tussen de huidige begroting en de uiteindelijk 48 
gerealiseerde cijfers. Er is nog geen duidelijk zicht op de consequenties. 49 
Bij de raad rijst de vraag of de Tenure track procedure door de wijziging in het CAO zal verdwijnen bij 50 
FWN. De Smit antwoordt dat het wel de vraag is of onze Tenure track procedure compatibel is met de 51 
nieuwe CAO, en dat dat op dit moment nog niet helder is. 52 
Van den Berg verwacht dat de mogelijkheid om wetenschappelijk personeel meer zekerheid te kunnen 53 
bieden, een belangrijke insteek zal zijn bij de onderhandelingen over het CAO. Wanneer het CAO rond is, 54 
wordt bekeken hoe de financiële consequenties opgevangen worden. 55 
De raad wenst dit onderwerp op een later moment in aanwezigheid van de decaan breder te bespreken 56 
(actiepunt). 57 
 58 
Wat zijn de consequenties van het ontbreken van differentiatie op de kwaliteitsmiddelen? 59 
Van den Elzen legt uit dat vanuit centraal is gevraagd om te begroten met een factor 1 op de concept 60 
cijfers van februari, april en in de begroting. Het resultaat is slechter dan wanneer een differentiatie op de 61 
kwaliteitsmiddelen plaats vindt. Bij de andere ratio zou FWN 15% meer aan kwaliteitsmiddelen 62 
ontvangen.  63 
 64 
De raad spreekt zijn steun uit op de aanvraag voor financiële ondersteuning voor de Hortus, die het 65 
faculteitsbestuur bij het College heeft ingediend. 66 
 67 
Hoe verwacht het faculteitsbestuur de verliezen bij NeCEN op te lossen en verwacht zij daarbij draagvlak 68 
te krijgen van de andere partners? 69 
De Smit beaamt dat een financieel probleem is geconstateerd. Van de faciliteiten van NeCEN wordt op 70 
nationaal niveau, o.a. door het LUMC, gebruik gemaakt. Naar verwachting wordt een nationaal gesprek 71 
gevoerd om te komen tot een basis financiering van NeCEN, aangezien deze ontbreekt. In eerste instantie 72 
wordt overlegd met de supervisory board van NeCEN. 73 
De raad blijft graag geïnformeerd over het verdere traject met NeCEN (actiepunt). 74 
 75 
De faculteitsraad stemt in met het begrotingsplan van de kwaliteitsmiddelen voor 2022. 76 
   77 
5. Facultair bestedingsplan NPO programma “begeleiding studenten”  78 
Ter instemming. 79 
Bijlagen: 80 

- Memo FR bestedingsplan NPO middelen Begeleiding studenten 81 
- FWN Bestedingsplan NPO middelen Begeleiding studenten 82 
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Op 18 augustus heeft een vooroverleg met de Onderwijscommissie plaatsgevonden. 83 
De Smit legt uit dat pas kort voor het zomerreces de kaders voor het opstellen van het bestedingsplan 84 
bekend waren. Hierop werd een adviesgroep van personen met diverse expertises geformeerd. Aan de 85 
opleidingscommissies is gevraagd om adviezen aan te dragen. De adviesgroep heeft de adviezen 86 
beoordeeld op het belang van alle studenten van FWN en heeft deze meegenomen in het bestedingsplan. 87 
Een belangrijk deel onderdeel is voor de studieverenigingen, waar Barendse een centrale rol in heeft. 88 
Vervolgstappen na instemming van de raad op het bestedingsplan zijn het vaststellen van het plan en het 89 
insturen naar het College, wat uiterlijk 14 september dient te gebeuren. 90 
Het bestedingsplan is flexibel opgesteld, waardoor er ruimte is om de exacte besteding van de middelen 91 
uit te geven aan plannen die nog van de opleidingscommissies ontvangen kunnen worden. 92 
 93 
De raad spreekt zijn waardering uit voor het opstellen van een uitgebreid plan in een korte periode 94 
binnen het zomerreces. Het is jammer dat er vanuit de overheid minder tijd gegeven is. 95 
 96 
De raad heeft een aantal vragen: 97 
Graag toelichting op de taken van de full time wellbeing officer. 98 
De Smit antwoordt dat de functie van de wellbeing officer tevens binnen het centrale plan wordt 99 
beschreven in een aanstelling voor 0,4 Fte. FWN voorziet echter een grote klus voor de wellbeing officer 100 
en breidt de aanstelling daarom uit naar 1 Fte.  101 
De taken van de wellbeing officer zijn tweeledig: 102 

- Focus behouden op de doorstroom van studenten de komende jaren met behulp van de 103 
kwaliteitsmiddelen; 104 

- Focus op studentenwelzijn. FWN is dankbaar voor de extra mogelijkheden die nu gegeven worden 105 
door de NPO-middelen. Studentenwelzijn is een belangrijk onderwerp maar ook een breed 106 
begrip. Geprobeerd wordt om dit goed in te vullen om zo faculteit breed aan de slag te gaan met 107 
de hobbels die studenten ervaren, zoals bijvoorbeeld studievertraging. Over de besteding wordt 108 
tweemaal per jaar gerapporteerd over de financiële en inhoudelijke kant, bijsturing is hierdoor 109 
mogelijk.  110 

De uitbreiding van de studentpsychologen gebeurt op centraal niveau. De wellbeing office moet goed 111 
zicht hebben op de problematiek en krijgt een verbindende rol tussen de student en studentpsycholoog.  112 
 113 
Kunnen lopende projecten op de lange termijn eveneens vanuit de kwaliteitsmiddelen gefinancierd 114 
worden? 115 
De Smit bevestigt de vraag. Naar verwachting zal vanaf 2023 het onderwerp wellbeing bekostigd worden 116 
vanuit de centrale kwaliteitsmiddelen. Bekeken zal worden welke aspecten van wellbeing gewenst zijn om 117 
te behouden. 118 
 119 
Is er naast de interne uitvraag voor adviezen, ook aan externen gevraagd naar best practices? 120 
Barendse geeft aan dat de termijn te krap was. De wellbeing officers van de verschillende faculteiten 121 
zullen onderling contact houden en zo de best practices met elkaar delen. 122 
  123 
De faculteitsraad stemt in met het facultair bestedingsplan NPO programma “begeleiding studenten”. 124 
   125 
6. Aanpassing reglement S&P BFW.  126 
Ter informatie. 127 
Bijlage: 128 

- 6. Memo FR aanpassing reglement S&P BFW 129 
De aanpassing op het reglement Selectie & Plaatsing numerus fixus van de opleiding Bio-Farmaceutische 130 
Wetenschappen is op verzoek van het College gedaan naar aanleiding van de onderhandelingen op 131 
landelijk niveau met de VSNU. 132 
 133 
7. Aangepast Reglement van Orde faculteitsraad W&N  134 
Ter instemming door het FB 135 
Bijlagen: 136 

- 6.i Voorstel wijziging RvO FR W&N t.b.v. openbaarheid vergaderstukken V1.5 137 
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- 6.ii Concept Reglement van Orde Faculteitsraad FWN 138 
Het faculteitsbestuur spreekt haar dank uit aan die Knigge voor het werk wat hij hieraan heeft besteed.  139 
 140 
Het faculteitsbestuur stemt in met het aangepaste Reglement van Orde faculteitsraad W&N. 141 
Op verzoek van de raad zal het Reglement van Orde faculteitsraad W&N op de website gepubliceerd 142 
worden. 143 
 144 
8. Mededelingen van het faculteitsbestuur 145 

a. Ingekomen & verzonden stukken juni-juli 2021 146 
Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken juni-juli 2021  147 

De raad vraagt toelichting over het poststuk “288-21 Digitale veiligheid en lokale systemen”. 148 
De Universiteit Leiden gaat stoppen met het toestaan en ondersteunen van lokale digitale systemen. Bij 149 
mogelijke problemen wordt per systeem een oplossing gezocht. Op dit moment is het nog onduidelijk op 150 
welke tools het van toepassing is bij FWN. De wens en het belang om IT-systemen aan de AVG- en 151 
veiligheidseisen te laten voldoen is helder. FWN heeft geen lijst ontvangen van tools die als dubbel 152 
zouden worden beschouwd. Wanneer dit gaat spelen zullen de belangen van onderwijs en onderzoek 153 
zwaar moeten meewegen in het zoeken van oplossingen. 154 

b. Besluiten faculteitsbestuur mei t/m juli 2021 155 
Bijlage: Besluitenlijst faculteitsbestuur mei t/m juli 2021 156 

De raad heeft geen vragen of opmerkingen. 157 
c. Wijziging FWN-OER 2021-2022. 158 

Bijlage: 8.c Memo wijziging FWN-OER 21-22 artikel 4.1.8 159 
Het faculteitsbestuur en de raad hebben veel gesproken over de eerder gecommuniceerde wijziging in de 160 
OER-en over het beperken van het aantal herkansingen van voldoendes. Deze wijziging vervalt het 161 
aankomend academisch jaar uit de OER-en waardoor het aantal mogelijke herkansingen hetzelfde blijft 162 
als het voorgaande jaar. De intentie van het College is echter om dit volgend jaar de beperking op het 163 
herkansen van voldoendes alsnog in te voeren en vast te leggen in de OER-en. De Smit kent het standpunt 164 
van de raad hierover en hij zal dit meenemen in de gesprekken met de Universiteitsraad en in het 165 
Onderwijsberaad.   166 

d. Afscheid raadsleden: Klaas Vrieling, Sander Hille, Martijn Janse, Paulien Koster, Raúl Wolters, 167 
Rosalie Drinkwaard, Fabian Mulder, Mark Knigge 168 

Het faculteitsbestuur dankt de afscheid nemende leden voor de inzet het afgelopen academisch jaar. Het 169 
was een zwaar jaar en de wijze waarop het bestuur en de raad hebben samengewerkt was erg prettig. 170 
Een speciaal dankwoord wordt gericht aan Janse voor zijn inzet als voorzitter. Het faculteitsbestuur hoopt 171 
op een even enthousiaste raad het komende jaar. 172 
 173 
9. Mededelingen Faculteitsraad 174 
De raad heeft  een jaarverslag opgesteld welke spoedig met het faculteitsbestuur en de instituten gedeeld 175 
zal worden.  176 
 177 
De Smit sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 16:30 uur. 178 
 179 
Besloten gedeelte 180 


