
 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 26 juni 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad: Ubbink, Bonnet, Reinders, De Jeu, Danen, Janse, Zwep,  5 
Aanwezig bestuur: De Snoo, Schinkelshoek, Dekker, Bergijk, Gustings, Van der Ham, Van Veen (not)  6 
Afwezig: De Winde, Allaart, Kannangara, Brown, Kraft, Medendorp, Eggenkamp, Oortmarssen, Gaillard 7 
 8 
 1. Opening en agenda 9 
 Geen opmerkingen. 10 
  11 
  2. Notulen overlegvergadering 29 mei 12 
 Geen tekstuele opmerkingen. 13 
  Lopende acties: 14 

De Snoo betreurt met Ubbink dat het document over outreach nog niet beschikbaar is. In de onderwijskolom 15 
speelt erg veel. Uiterlijk in september zal het document beschikbaar zijn. 16 
Op de extra overlegvergadering op 14 augustus zullen een aantal onderwijs zaken op de agenda staan: (i) eerste 17 
bespreking besteding studievoorschotmiddelen  (ii) NVAO dossier international Bachelor of Bioscience (iii) 18 
voorstel Engelstalige BSc opleidingen. 19 

  20 
3.  Mededelingen faculteitsraad. 21 
Geen mededelingen 22 
 23 
4. Mededelingen faculteitsbestuur 24 
Postlijst mei/juni: geen opmerkingen.  25 
Besluiten van het faculteitsbestuur mei/juni: 26 
De verhoging van de tarieven voor rondleidingen in de Hortus is nodig omdat de vrijwilligers nu via Job Motion 27 
moeten worden aangesteld. In vergelijking met andere musea is de nieuwe prijs realistisch. Faculteit zoekt nog 28 
naar oplossingen voor mogelijke problemen van de hogere prijs voor rondleidingen voor scholieren. Daarvoor was 29 
vroeger een subsidie van de gemeente Leiden beschikbaar. 30 
De Snoo wijst op het FB besluit om het komend jaar geen selectiecriteria voor de MSc Chemistry te hanteren. 31 
 32 
Stand van zaken Nieuwbouw 33 
In het  meegezonden projectplan FWN is rekening gehouden met de uitkomsten  van de evaluatie van fase 1 34 
waarbij de organisatie als aandachtspunt is genoemd. Het plan verschaft helderheid over de rol van de 35 
verschillende organen en de manier waarop de werknemers en bestuurders bij de besluitvorming worden 36 
betrokken. Er is al een aantal werkgroepen gedefinieerd, het aantal kan later in het proces uitgebreid worden.  37 
Zwep en Janse vragen naar de ruimtes voor de studieverenigingen. De studieverenigingen  zijn nog niet betrokken 38 
bij het overleg. Schinkelshoek antwoordt dat het bestuur het proces in 2015 in het Verenigingenoverleg (VerO) 39 
heeft toegelicht en ook een brief naar de verenigingen heeft gestuurd waarin  het aantal in het Plan van Eisen 40 
(PvE) vastgelegde vierkante meters wordt genoemd en op welk moment in het proces de studieverenigingen 41 
zullen worden betrokken. Bij de herijking in 2016 is de hoeveelheid beschikbare ruimte voor de 42 
studieverenigingen niet gewijzigd. Inmiddels is de werkgroep kantoorruimtes gestart, de werkgroep 43 
onderwijsruimtes moet nog van start gaan. Ook de uiteindelijke structuur van het gebouw staat nog niet vast. De 44 
studievereningen zullen gevraagd worden te participeren in werkgroepen wanneer dit type ruimten aan bod 45 
komen. Janse vraagt of er ook een activiteitenruimte (zoals de FooBar) staat gepland. Zwep geeft aan dat bij De 46 
Leidsche Flesch bijna al hun activiteiten in de FooBar plaatsvinden. Het  vlekkenplan met  zal later steeds 47 
concreter worden ingevuld.  Een dergelijke ruimte als de huidige FOO bar zou zowel bij de catering als bij de 48 
studieruimtes een plaats kunnen hebben. Het cateringconcept (met mogelijk ook ruimtes op het plein) is nog niet 49 
uitgewerkt 50 
Er ligt nog een bezuinigingsopdracht van 8 MEuro en. Voor het totaal beschikbare bedrag van 134 MEuro hebben 51 
zowel de faculteit als Vastgoed getekend, dus dat verandert niet meer. De Jeu vraagt of het projectplan FWN kan 52 
worden aangevuld met de beschrijving van de rol van de studieverenigingen.  Schinkelshoek zegt toe het 53 
projectplan FWN aan te vullen met een regel over de rol van de studieverenigingen. 54 

 55 
Stand van zaken diverse onderwijsaangelegenheden 56 
Toelating MSc in bijlage OER 57 
In de meegestuurde tekst is de betreffende paragraaf zoveel mogelijk geüniformeerd. Tekst is ook gecheckt door 58 
de afdeling juridische zaken van het Bestuursbureau. Bonnet vraagt of het klopt dat studenten met een 59 
Nederlandse BSc altijd toelaatbaar zijn voor een MSc in diezelfde richting. Bergijk zegt dat sommige opleidingen 60 
specificeren welke BSc opleidingen in Nederland  toegang geven (bij de Wiskunde geven alle Nederlandse BSc 61 
wiskunde diploma’s toegang)  of men gebruikt een standaard tekst: eigen BSc of een vergelijkbare BSc opleiding.  62 
De opleidingen kunnen dit zelf aangeven. Ubbink geeft aan dat chemie zo’n breed palet aan sub disciplines heeft 63 



dat de programma’s van andere BSc opleidingen chemie echt getoetst moeten worden. De toelatingscommissie 64 
toetst het inhoudelijke programma van de vergelijkbare opleidingen.  Bonnet geeft aan dat in zijn opleiding alle 65 
kandidaten naar de toelatingscommissie gaan maar dat dit meestal ambtelijk wordt afgehandeld. Alleen de 66 
twijfelgevallen worden in de commissie besproken. 67 
 68 
De Snoo constateert dat er inhoudelijk niets verandert, het ging alleen om uniformeren van de tekst. Met de 69 
onderstaande correcties, wordt ingestemd met de voorliggende tekst:  70 
 71 
“Ba” in de derde alinea uitschrijven: “Bachelor”. 72 
Laatste 2 alinea’s specifiek voor de chemie opleidingen omwisselen.  73 
Outstanding weghalen in laatste alinea en door lay out duidelijker aangeven dat deze alinea voor alle studenten 74 
geldt (en niet alleen voor ex-HBO)  75 
 76 
Selectiecriteria voor toelating tot MSc 77 
Bergijk geeft aan dat in VSNU verband is afgesproken dat de universiteiten de komende 2 jaar terughoudend 78 
zullen zijn met het stellen van selectiecriteria voor de MSc en dat studenten die nu ( in een pilot) te maken 79 
hebben met selectie coulant zullen worden behandeld.  De Snoo constateert dat er op dit dossier ook landelijk 80 
pas op de plaats wordt gemaakt.  81 
 82 
OER Farmacie. 83 
LUMC is penvoerder van deze opleiding. De OER is daar door de medezeggenschap goedgekeurd en door het 84 
bestuur vastgesteld. OER is volledig volgens de model-OER van de universiteit opgesteld maar ook het 85 
faculteitsbestuur en de faculteitsraad van W&N dienen gehoord te worden. Bergijk zal de tekst schriftelijk 86 
rondsturen. Mochten er bezwaren uit de raad zijn dan graag binnen een week doorgeven, zo niet dan zal het 87 
faculteitsbestuur het LUMC komende week laten weten akkoord te zijn met de tekst. 88 
 89 
Ubbink vraagt hoe het staat met de voortgang van de International BSc Bioscience. Hij had zijn hulp aangeboden 90 
bij de invulling van het programma maar heeft al lang niets vernomen en vreest dat het tijdschema voor invoering 91 
in 2018 niet gehaald gaat worden. Het gaat om een omvangrijk initiatief; hij vindt dat de faculteitsraad ruim de 92 
tijd moet krijgen om dit serieus te behandelen. De Snoo antwoordt dat het signaal  duidelijk is verstaan. De Winde 93 
en Brouwer zijn hard aan het werk en hij hoopt de procedure tijdig en zorgvuldig  te kunnen afhandelen. 94 
 95 
5. 1e BFR 96 
Schinkelshoek licht kort toe. Zoals in het vooroverleg is besproken,  is er op het peil moment een onderbesteding 97 
van 1 MEuro maar de prognose is om op het eind van het jaar exact conform de begroting uit te komen.  Faculteit 98 
ligt dus goed op koers. 99 
Janse vult aan dat in het vooroverleg aan de orde is geweest dat het MI erg voorzichtig begroot en daardoor  100 
meer geld binnenkrijgt dan begroot was  terwijl het IBL ambitieus begroot en daardoor aan de inkomstenkant 101 
achterblijft bij de begroting. Schinkelshoek vult aan dat dit gaat over het begroten van inkosten uit de 2e en 3e 102 
geldstroom en EU.  Ze ziet zelf liever een realistische begroting (met ambities). In het najaar zal dit onderwerp 103 
met de instituten   worden besproken. 104 
Ubbink vraagt naar de onderbezetting van een tweetal HL plaatsen, een bij faculteit algemeen en 0.5 bij NeCEN. 105 
De  Snoo zal de eerste laten natrekken, hij vermoedt dat het een reservering betreft voor  aanstelling van een 106 
vrouwelijke hoogleraar in het kader van het genderbeleid van de faculteit (nagekomen informatie: dit klopt).  De 107 
halve positie bij NeCEN betreft de positie van de hoogleraar-directeur van NeCEN. Hij heeft een benoeming bij het 108 
LUMC en hij is met gesloten beurs werkzaam voor NeCEN. 109 
 MEMO begroting 2018 op hoofdlijnen: is vast meegestuurd ter informatie. Het gaat om de voorlopige verdeling 110 
van de 1e GS middelen op basis van het AEG model. Er is een toename van circa 5.1 MEuro aan beschikbare 111 
middelen. Ongeveer de helft komt van prijscompensatie voor loonsverhoging. Daarnaast zijn de gelden van de 112 
sectorplangelden Natuurkunde en Scheikunde nu “ingedaald” en worden geboekt in de eerste geldstroom. Circa 1 113 
MEuro is te danken een toename van de onderwijsinkomsten door gestegen studentenaantallen. Ubbink vraagt 114 
zich af of 1 MEuro wel voldoende is om de extra lasten te betalen. Gustings antwoordt dat een stijging van 1 115 
MEuro op een modelmatig onderwijsbudget van 23 MEuro ( excl. inkomsten van Niet EER- studenten) zeer 116 
aanzienlijk is. 117 
 118 
6. Rondvraag 119 
De Jeu vraagt of er al duidelijkheid is over beschikbaarheid van voldoende onderwijszalen in de piekperiode van 120 
september.  Schinkelshoek antwoordt dat de roosters ( die inmiddels klaar zijn) laten zien dat alles  gaat passen. In 121 
de zomervakantie zal De Sitter zaal worden verbouwd waardoor de capaciteit stijgt van 140 naar 174 ( met 122 
behoud van stopcontacten  voor laptops). Ook de B-zalen in het Snellius worden in de zomer aangepakt om de 123 
geluidsoverlast terug te brengen. Tenslotte zal ook het meubilair in zaal 4/5 van de schotel in de zomer worden 124 
vervangen. 125 



Bonnet vraagt naar de stand van zaken van het promotierecht voor UHDs. De Snoo antwoordt dat de 1e kamer 126 
heeft ingestemd met de wetswijziging die dat mogelijk maakt. De VSNU zal een zoveel mogelijk standpunt 127 
formuleren. In Leiden zal de beslissing bij het College voor de promoties komen te liggen. 128 
Bonnet heeft geconstateerd dat de nieuwe Europese wet voor gebruik mobiele telefoon/internet in het 129 
buitenland  voor medewerkers met een abonnement via de universiteit niet werkt, hij heeft geen gratis internet 130 
in het buitenland. Schinkelshoek  zal dat verder uitzoeken. 131 
Ubbink vindt het geen goede zaak dat er vandaag weer een omvangrijke universitaire ICT/internet/ EduRoam 132 
storing aan de gang is. Communicatie daarover verloopt nu wel goed maar de storing levert grote problemen voor 133 
de gebruikers. 134 

 135 
ACTIES: 136 
Aanvullen projectplan FWN met rol studieverenigingen Schinkelshoek 137 
OER Farmacie naar FR ter fiattering   Bergijk, reactie FR binnen 1 week 138 
Wijziging EU regels mobiele telefonie   Schinkelshoek zoekt uit 139 
 140 
Agenda komende vergaderingen 141 
Visiedocument outreach  FR september 142 
Studievoorschotmiddelen overleg werkgroep onderwijs 11 juli,  143 

bespreking FR 14 augustus, instemming FR 28 augustus 144 
NVAO dossier Int. BSC Bioscience FR 14 augustus 145 
Voorstel Engelstalige BSc  FR 14 augustus 146 
informatie ICT-0 plannen  FR 28 augustus 147 
Begroting 2018   FR 28 augustus 148 
Uitwerkingsplan Datamanagement  149 


