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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
d.d. 24 januari 2022 
 
 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Anthony 
Brown, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Martina Huber, Jenny Lam, Michelle Spierings, Pepijn Smals, 
Rebecca Ultee, Stian Vermaas 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Ed van den Berg, Joost Barendse, Floris van Kampen 
Gasten: Inge Baanders, Hoofd Science Onderwijs en Studentzaken voor agendapunten 2, 3 en 6. 
Verslag (AS): Liselore Brederode 
 
Afwezig FB: Bart de Smit 
Afwezig FR: Sander van Kasteren, Tijn Jacobs 
 

 

1. Opening & vaststelling agenda  1 
Knoester opent de vergadering om 15:33 uur. 2 
Knoester verzoekt de raad om na te denken over de vraag of de overlegvergadering kan worden 3 
voorgezeten door de voorzitter van de raad? En dit ingaande vanaf de volgende vergadering al dan niet 4 
vast te stellen. 5 
 6 
2. Facultair Onderwijsjaarverslag 2020-2021 7 
Adviesaanvraag. 8 
Bijlagen: 9 

- Memo Facultair Onderwijsjaarverslag 2020-2021 10 
- Concept Facultair Onderwijsjaarverslag 2020-2021 11 

Inge Baanders, Hoofd Science Onderwijs en Studentzaken is aanwezig om toelichting te geven en 12 
aanvullende vragen te beantwoorden. 13 
Op 12 januari 2022 heeft een voorbespreking plaatsgevonden met de Onderwijscommissie waarbij zij 14 
namens de gehele faculteitsraad input kon geven op de adviesaanvraag. 15 
De input van de raad vanuit het overleg met de Onderwijscommissie is verwerkt in het concept 16 
Onderwijsjaarverslag 2020-2021. De raad heeft geen aanvullende vragen of adviezen. 17 
Baanders dankt de raad hartelijk voor de inhoudelijke input. 18 
 19 
Naar aanleiding van het Onderwijsjaarverslag stelt de raad aanvullende vragen. 20 
 21 

Vanuit de kwaliteitsmiddelen gaat het meeste geld gaat naar de instituten die de invulling van de 22 
besteding grotendeels zelf mogen bepalen. Is een facultaire verdeling mogelijk, of zijn er plannen 23 
om deze op te stellen? 24 
De verdeling van de facultaire middelen naar de instituten geschiedt op basis van gerealiseerde 25 
studiepunten en het aantal uitgegeven diploma’s. Er bestaan geen plannen om de wijze van 26 
verdelen te veranderen en er bestaat geen budget wat facultair apart gehouden wordt.  27 
 28 
Is er een plan om matching verplicht te stellen voor alle opleidingen? 29 
Een aantal van onze opleiding hanteert verplichte matching. Er zijn geen plannen om het direct 30 
verplicht te stellen voor alle opleidingen. We zullen het huidige proces met elkaar evalueren.   31 
 32 
Indien de beurs heringevoerd wordt, bestaat er dan een risico tot lager wordende kwaliteit van het 33 
onderwijs? 34 
Er is een groeiende instroom van studenten, wat uitdagingen meebrengt in het behoud van 35 
kleinschalig onderwijs en vasthouden aan de hoge kwaliteit van het onderwijs. We kunnen echter 36 
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niet vooruit lopen op de gevolgen van het eventueel herinvoeren van de beurs en stoppen van de 37 
kwaliteitsmiddelen. Zodra dit gaat spelen zullen we kijken naar de impact en wat er nodig is.  38 

 39 
3. Start proces Onderwijs- en Examenregeling (OER) 40 
Ter informatie. 41 
Op 12 januari 2022 heeft een voorbespreking plaats gevonden met de Onderwijscommissie. 42 
Bijlagen: 43 

- Start OER 22-23 FR (PowerPoint) 44 
- FWN OER proces 22023 (Excel) 45 

Inge Baanders, Hoofd Science Onderwijs en Studentzaken is aanwezig om toelichting te geven en 46 
aanvullende vragen te beantwoorden. 47 
 48 
De raad wordt zo vroeg mogelijk betrokken bij het proces van de wijzigingen in de OER-en. Gestart is met 49 
het maken van een facultaire vertaling maken van de universitaire model-OER. Het resultaat wordt 50 
uitgezet naar de opleidingen en wordt gezamenlijk besproken. De opleidingen gaan aan de slag met de 51 
eigen OER-en en zij vragen advies aan de eigen OC’s. Zodra deze adviezen compleet zijn, zal de raad in 52 
ongeveer april bij het proces betrokken worden. In mei wordt de raad om instemming op de wijzigingen 53 
OER-en gevraagd. 54 
De Nederlandse versie van de OER is bindend. 55 
Bij de gedeelde opleidingen gelden de regels van de penvoerende instantie voor de studenten van de 56 
opleiding. Hierdoor zijn er wat verschillen tussen de Leidse en Delfste studenten. Getracht wordt om de 57 
regels zoveel mogelijk af te stemmen, echter lukt dit niet altijd. Een voorbeeld hiervan is dat er vanuit 58 
Delft geen restricties zijn op het herhalen van voldoenden in tegenstelling van Leiden. 59 
 60 
4. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 6 december 2021 61 
Bijlage:  62 

- Concept notulen ov FB-FR 6 december 2021. 63 
 64 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 65 
 66 
Actiepunten: 67 

 69 
21102-7b Knoester heeft het voornemen om na de zomer te komen tot de nadere invulling van een 70 

Facultaire Strategie, mede op basis van het nieuwe instellingsplan en tot de zomer de tijd 71 
te benutten om zichzelf goed wijs te maken binnen de Faculteit en zich daarbinnen een 72 
plaats te zoeken en vinden. 73 

210830-2  Het proces hangt bij het CvB en NWO, naar verwachting kan de raad over 1,5 maand 74 
geïnformeerd worden. 75 

210830-1 Het laatste kwartaal van 2021 hebben medewerkers met tijdelijke contracten, vaste 76 
contracten gekregen. De komende maanden volgt een vergelijkbaar proces voor docenten 77 
met een flex contract. In het a.s. begrotingsproces zal duidelijk worden waar eventuele 78 
financiële problemen bij instituten als gevolg hiervan achterblijven of een oplossing 79 
behoeven. 80 

210531-1 De Smit bespreekt dit onderwerp met de Onderwijscommissie. 81 
 82 
 83 
 84 

Nummer Wie Wat Status Deadline
211025-7b FB Raad informeren over de tijdlijn van het Strategisch Plan. Open
210830-2 FB De raad informeren over traject mee NeCEN Open geen
210830-1 allen Wijziging CAO inzake eerder aanbieden vast contract bespreken in 

aanwezigheid van decaan. Wat zijn de financiële consequenties?
Open wanneer 

mogelijk
210531-1 De Smit Stand van zaken rondom (tussentijdse) evaluaties van vakken bespreken Open begin 2022
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5. Kandidaatstelling Universiteitsraad  85 
Ter bespreking. 86 
Bijlage:  87 

- Tijdschema universitaire verkiezingen 88 
 89 
Het FB hecht veel waarde aan de faculteitsraad. Voor de faculteit is het tevens belangrijk dat een facultair 90 
perspectief in de UR verankerd wordt vanuit de zowel de staf- als de studentleden. Het FB moedigt 91 
daarom aan tot het verkiesbaar stellen van medewerkers en studenten voor deze belangrijke taak. Met 92 
de WD’s is besproken dat medewerkers voldoende de tijd en ruimte dienen te krijgen om de taak goed in 93 
te kunnen vervullen. Het FB verzoekt de raad om binnen het eigen netwerk de UR-verkiezingen te 94 
promoten. 95 
 96 
De raad deelt de mening dat meer aandacht nodig is voor kandidaatstellingen vanuit FWN, aangezien er 97 
nu weinig zichtbaarheid van faculteit is binnen de UR en er veel belangrijke aandachtspunten spelen.  98 
Echter het zitting nemen van een of twee personen in de UR vanuit FWN zal naar verwachting 99 
onvoldoende verschil maken binnen bij de besluitvorming. Belangrijker is het om de belangen van FWN 100 
duidelijk te maken bij de UR; hierin kan de FR goed ondersteunen en lobbyen door het nauwe contact 101 
tussen de raden. Van der Horst merkt op dat er weinig contact is met de andere faculteiten, hier is een 102 
verbeterslag nodig. Gemist wordt een mogelijkheid voor een direct contact tussen de raad en het CvB. 103 
Een vaste positie per faculteit in de UR is wenselijk. 104 
 105 
Het FB begrijpt de standpunten en dat verbetering nodig is. Het FB is het zich bewust, waar mogelijk en zo 106 
vroeg mogelijk, de raad bij actuele zaken te betrekken. Verbetering begint met een helder verhaal over 107 
wat de faculteit nodig heeft, te denken valt aan de strategie en het profiel. Alsnog is het goed wanneer 108 
studenten en/of medewerkers vanuit de bèta faculteit zitting nemen in de UR.  109 
 110 
Het FB raadt aan om de agenda van de UR goed te bewaken. 111 
 112 
6. Gevolgen corona  113 
Ter bespreking. 114 

a. Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 14 januari 2022 115 
Van den Berg houdt namens het FB nauw contact met Van den Horst over de geldende maatregelen en de 116 
vertaling hiervan binnen de organisatie. De aandacht is gericht op het zoveel mogelijk in gang brengen 117 
van het fysieke onderwijs in het komende semester.  118 
Van den Horst spreekt namens de raad de waardering uit te mogen meedenken in de kwestie. 119 
 120 

b. Planning aankomend semester 121 
c. Studenten- en medewerkerswelzijn 122 
d. Vragen FR  123 

- Bijlage: Vragen FR gevolgen corona 124 
 125 
De opkomst bij colleges verschilt per opleiding. Een aantal studenten is blij om naar de campus te mogen, 126 
echter een aantal studenten prefereert online onderwijs. Het gevaar van enkel online onderwijs is echter 127 
dat de binding tussen de campus, de opleiding en de student minder wordt. Dit is een lastig vraagstuk. 128 
Hopelijk vindt er steeds meer onderwijs fysiek plaats en wordt het weer normaal voor de student om naar 129 
de campus te komen. Ook voor docenten is het prettig wanneer meer studenten in de collegezaal 130 
aanwezig zijn. 131 
 132 
Een grote wens vanuit de studenten is om afstudeerprojecten fysiek te kunnen doen. Baanders geeft aan 133 
dat hierop wordt ingezet. Baanders bevestigt dat de bèta-banenmarkt doorgaat. 134 
 135 
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Hoe we studenten kunnen blijven motiveren in deze tijden is een moeilijk vraagstuk. Er worden 136 
verschillende mogelijkheden aangereikt, maar weten studenten de juiste weg te vinden? Binnen FWN is 137 
een student wellbeing officer actief die hierin meekijkt en adviseert, in samenspraak met onder meer 138 
verschillende groepen studenten. Zij coördineert tevens een groot aantal initiatieven binnen de faculteit. 139 
Voor specifeke vragen of behoeften omtrent wellbeing en motivatie organiseert Baanders graag een 140 
aparte sessie, zoals ook eerder met de onderwijscommissie is gedaan. 141 
 142 
De raad heeft klachten van studenten en docenten ontvangen over het niet uniform verlopen van de 143 
communicatie vanuit de opleidingen. Er worden bijvoorbeeld verschillende media gebruikt. 144 
Het is voor studenten soms onduidelijk wat te doen, en wat de mogelijkheden zijn, bij het hebben van 145 
corona gerelateerde klachten ten tijde van een tentamen. 146 
Baanders adviseert dit soort klachten te melden bij de opleidingen. Het juiste medium voor de 147 
opleidingen om te communiceren is Brightspace. De opleidingen mogen zelf besluiten hoe zij de 148 
tentamens invullen. FWN is een decentraal georganiseerde faculteit met erg uiteen lopende soorten 149 
onderwijs. Handvatten en richtlijnen worden facultair gegeven aan de OD’s, maar toch lijkt er 150 
onduidelijkheid te bestaan. Baanders zal dit met De Smit en de OD’s bespreken en komt hier later op 151 
terug (actie). 152 
 153 
De raad vraag aandacht voor de geluidskwaliteit bij opnames in een aantal collegezalen zonder 154 
microfoon. Baanders herkent dit. Binnen de faculteit zal het gesprek gevoerd moeten worden over de 155 
(toekomstige) inrichting van het onderwijs, en welke faciliteiten daarbij nodig zijn. 156 
 157 
7. Mededelingen van het faculteitsbestuur 158 

a. Mondelinge update wervingsprocedure Directeur bedrijfsvoering 159 
Knoester vertelt dat momenteel wordt gesproken met kandidaten. Zodra er nieuws is, wordt de FR 160 
geïnformeerd (actie). 161 

b. Rondvragen FR 162 
- Bijlage: rondvragen FR 20220124 163 

De rondvragen zijn behandeld bij het overleg met de Onderwijscommissie d.d. 12 januari 2022. 164 
 165 
Holtman meldt dat voor cursussen in Brightspace die over het semester heen lopen er veel handwerk 166 
nodig was om studenten te koppelen, en ze niet weet waar ze dit kan aankaarten. Betreffende dit 167 
specifieke punt; het betreft een klein aantal cursussen binnen FWN dat over de periodegrens heen loopt, 168 
wegens de koppeling met uSis (en de inrichting van de universiteit per semester) zit daar in de inrichting 169 
inderdaad handwerk bij. Baanders neemt hierover contact op met Holtman. 170 
 171 
De raad geeft aan dat het niet altijd duidelijk is waar docenten terecht kunnen met 172 
ondersteuningsvragen. Baanders geeft aan dat bij vragen over de digitale leeromgeving, evenals vragen 173 
over didactische ondersteuning en het gebruik van tools in het onderwijs, men altijd contact kan 174 
opnemen met de Teacher Support Desk, via seeds@science.leidenuniv.nl. Als de collega’s daar niet 175 
kunnen helpen zullen zij wel kunnen doorverwijzen. Vanuit de opleidingen worden docenten uitgenodigd 176 
om zaken waar zij tegenaan lopen te melden. Baanders geeft aan graag eventuele aandachtspunten te 177 
ontvangen zodat we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.  178 
 179 
Bonnet vertelt over het prettige overleg van de Commissie Personeel en Onderzoekbeleid met Johan 180 
Detollenaere, Informatiemanager. Afgesproken werd dat Detollenare jaarlijks verslag goed over de zaken 181 
rondom IT-gebied. Dit onderwerp wordt op een nader te bepalen jaarlijks geagendeerd (actie). 182 
 183 
Barendse heeft de raad via email geïnformeerd over de Nationale Studenten Enquête (NSE) en verzoekt 184 
de raad om deze te promoten bij studenten. De  studentenbewegingen en de OC-studentleden zijn 185 
eveneens gevraagd de om enquête te promoten. Een grote respons op de enquête is belangrijk omdat de 186 
opleidingen hier verbeterpunten uit halen. 187 
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 188 
c. Ingekomen & verzonden stukken december 2021 189 

- Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken dec 2021 190 
De raad heeft geen vragen. Wel beklemtoont zij het belang van de brief aan de TUD inzake de NetID’s.  191 
 192 

d. Besluiten faculteitsbestuur december 2021 193 
- Bijlage: Besluitenlijst faculteitsbestuur december 2021 194 

 195 
8. Mededelingen Faculteitsraad 196 
Knoester dankt Baanders voor haar aanwezigheid en toelichting en alle aanwezigen voor de input en 197 
belangstelling. De vergadering wordt gesloten om 16:51 uur. 198 
 
Actiepunten: 

 

Nummer Wie Wat Status
220124-1 FR Nadenken over voorzitterschap ov's door de voorzitter FR Nieuw
220124-6 Baanders De niet eenduidige wijze van communicatie vanuit de opleidingen 

bespreken met De Smit en de OD's - uitkomst terugkoppelen aan de FR
Nieuw

220124-7a FB De FR informeren over de werving Directeur bedrijfsvoering. Nieuw
220124-7b Baanders Probleem in Brightspace bij inschrijven bij over de periodegrens heen 

lopende vakken uitzoeken - terugkoppelen aan Holtman
Nieuw

220124-7b FB Jaarlijks agenderen "Zaken op IT-gebied". Bezig
211025-7b FB Raad informeren over de tijdlijn van het Strategisch Plan. Open
210830-2 FB De raad informeren over traject mee NeCEN Bezig
210830-1 allen Wijziging CAO inzake eerder aanbieden vast contract bespreken in 

aanwezigheid van decaan. Wat zijn de financiële consequenties?
Open

210531-1 De Smit Stand van zaken rondom (tussentijdse) evaluaties van vakken bespreken Open


