
 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 
 Faculteitsbestuur 

 

Einsteinweg 55 

Postbus 9502 

2300 RA  Leiden 

Telefoon 071 527 44 22 / 69 90 

Telefax 071 527 69 97  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de overlegvergadering met het faculteitsbestuur, te 
houden op maandag 28 augustus 15.30 uur, in zaal BS 1.17 
bestuursgebouw Gorlaeus,  Einsteinweg 55.  
 
Concept AGENDA 
 
15.30 uur 1.  Opening; vaststelling agenda 
 
15.32 uur 2.    Voorgaande vergadering 

• Concept notulen vergadering 14 augustus (bijlage 4) 
 
15.40 uur 3. Mededelingen van de faculteitsraad 
 
15.45 uur              4.    Mededelingen van het faculteitsbestuur 

• Stand van zaken nieuwbouw (p.m.) 
 

15.50 uur              5.  International Bachelor of Bioscience (bijlage wordt 
 nagezonden, uitgenodigd: prof. dr. J Brouwer) 
 
16.10 uur             6.  Engelstaligheid BSc opleidingen (bijlagen worden 
 nagezonden) 
 
16.30 uur             7.  Concept bestedingsplan studievoorschot (bijlage 1 ) 
 
16.45 uur 8.  Concept begroting 2018 (bijlagen 2,3) 
 
16.55 uur 9.  Rondvraag en sluiting 
 
Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een drankje en een hapje. 
 
z.o.z. voor toelichting ad agendapunt 7 en 8: 
  

Nummer  Datum 22 augustus 2017 

Onderwerp overlegvergadering Doorkiesnr. 071 527 6990 

 

 

Aan de leden van de Faculteitsraad 

 

t.k.n. aan de wetenschappelijk directeuren  
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 Faculteitsbestuur 

In de overlegvergadering FR met FB van 28 augustus 2017 staan in het kader van 
de begroting 3 onderwerpen op de agenda: 

1) De inzet middelen studievoorschot 2018 
2) De facultaire begroting 2018-2021. 
3) De toekenningen uit de beleidsruimte. 

 
1) De inzet middelen studievoorschot  

Hierbij vragen we jullie instemming voor de inzet van de middelen 
studievoorschot. In de overlegvergadering van 14 augustus jl. hebben we een 
eerste versie hiervan besproken. Het betreffende overzicht is op een aantal 
punten aangepast. Zie bijlage 1. 
• We hebben een aantal omschrijvingen verduidelijkt. O.a. bij diversiteit en 

studentbegeleiding. 
•  Verder is het overzicht, zoals gemeld, nog uitgebreid met enkele 

toevoegingen van de instituten. Bij MI is vooralsnog nog een P.M. 
ingevuld. 

• De P.M. posten zijn van bedragen voorzien. Voor ICT in het onderwijs 
k€ 149, voor diversiteit en inclusiviteit (het onderwijsdeel) € 20k en voor 
nieuw onderwijs, te weten; de bachelors Governance sustainability en 
Urban Studies € 38k. In totaal wordt bijna M€ 2,1 besteed. 
 

2) De facultaire begroting 2018-2021 

In de overlegvergadering FR met FB van 26 juni jl. is op hoofdlijnen 
ingestemd met de begroting 2018 (zie document “Begroting 2018 – 
Verdeling op hoofdlijnen”). Hierbij sturen wij jullie ter advisering  de 
concept meerjarenbegroting 2018-2021 van de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. In de bijlage van de meerjarenbegroting zijn de 
deelbegrotingen van de instituten, diensten/faculteit algemeen te vinden. 
Voor de begroting met bijlagen zie bijlage 2. 
Voor de volledigheid attenderen we jullie er op dat het bestedingsplan 
middelen studievoorschot dat in de begroting is opgenomen. De toelichting is 
in de begroting iets beknopter van aard dan bij agendapunt 1 en kent een 
hoger aggregatieniveau. 
 
3) Toekenningen uit de beleidsruimte 

In het document “begroting 2018 – Verdeling op hoofdlijnen” (FR 26 juni 
2017) hebben we toegezegd jullie in een separate notitie te informeren over 
de toekenningen uit de beleidsruimte. De toekenningen t.l.v. de facultaire 
beleidsruimte zijn besproken in het OWD van 28 juni  jl.,  vervolgens naar de 
instituten gestuurd en verwerkt in de instituutsbegroting. Voor een overzicht 
met de toekenningen die zijn gedaan in de begrotingen van 2014-2017 en die 
doorlopen in 2018 alsmede de nieuwe toekenningen voor de begroting van 
2018, zie bijlage 3. 
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