
 
 
 
 
Nummer  330/17 
Bijlage 1 CONCEPT 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 29 mei 2017. 
 
Aanwezig raad: Ubbink, Bonnet, Reinders, Janse, Kannangara, Zwep, Kraft, Medendorp  
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart, Fluttert, Van Veen (not)  
Afwezig: De Jeu, Danen, Brown, Eggenkamp, Oortmarssen, Gaillard 
 
 1. Opening en agenda 
 Voorstel enkele opleidingen voor Engelstalige Bachelor zal behandeld worden bij agendapunt 5. 
 
 2. ARBO en Milieu jaarverslag 2016 
  Fluttert Iicht kort toe. De rapportage wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. 
 Afgelopen jaar heeft vooral in het teken van de verhuizing gestaan. De vergunningen zijn aangepast evenals 
 de BHV organisatie. De problematiek met de laseropstellingen in de nieuwbouw is opgelost. Verder zijn 
 er 2 externe inspecties geweest. De verbeterpunten daarvan zijn opgepakt. Zoals uit het verslag valt te 
 lezen is het aantal incidenten, ondanks de in gebruik name van het nieuwe gebouw, niet toegenomen het 
 afgelopen jaar. 
 Bonnet vraagt waarom er in de onderwijsruimtes geen afvalscheiding mogelijk is. Allaart geeft aan dat 
 scheiden van huis, tuin en keuken afval/plastic niet rendabel is. Ze heeft namens de studenten daarover 
  een brief aan het College geschreven. Industrieel plastic wordt wel apart verzameld. Ook papier wordt bij 
 de laboratoria apart verzameld. Het bestuur zal laten onderzoeken of het mogelijk is papierbakken bij de 
 onderwijszalen te plaatsen. 

De raad vindt het volgen van de veiligheidstraining door nieuwe medewerkers erg belangrijk. Het 
opkomstpercentage is erg laag. De algemene trainingen zijn nu niet verplicht, de instituutsmanagers 
krijgen de gegevens om te monitoren. Ubbink zegt dat de groepsleiders (PI's) deze informatie niet krijgen;  zij  
zouden een belangrijke rol kunnen spelen. De laboratoria zijn zo divers dat meer specifieke zaken op 

 veiligheidsgebied tot de verantwoordelijkheid van de instituten behoren. De organisatie is met de 
 instituutsmanagers geëvalueerd en daar is geconstateerd dat het systeem zo goed werkt. De Snoo stelt 
 voor het komend jaar te bezien op welke manier het percentage omhoog kan. 
 Zwep vraagt of de extra steunzender voor de portofoons is aangeschaft. Dat is het geval. 
 Reinders heeft gemerkt dat de 2 ontruimingsoefeningen voor de nieuwbouw nog niet vlekkeloos zijn 
  verlopen. Fluttert antwoordt dat er een keer per jaar een officiële oefening wordt gehouden. Daarnaast 
 wordt door de BHV ploeg meerdere malen per jaar geoefend waarbij men lering trekt uit de  
 aandachtpunten uit eerdere oefeningen. 
 Ubbink leest op pagina 19 dat er enige kritiek is op de verhouding tussen de AMD en Vastgoed. Het komt 
 wel eens voor dat beslissingen van Vastgoed  (bv het schrappen van een tweede lift in fase 1  
 nieuwbouw) niet worden teruggekoppeld naar de AMD. Ook zijn er nog wat kinderziektes in de 
 nieuwbouw die nog moeten worden opgelost. 
  Bonnet vraagt nadere informatie over het incident met gebruik van KF ( nummer 7) op het practicum. Het 
 gaat om een experiment in het 2e of 3e jaar waarin geleerd wordt (onder begeleiding) met gevaarlijke 
  stoffen om te gaan. Er zijn ontsmettingskits aanwezig en assistenten zijn goed geïnstrueerd. Een 
 incident met HF ( nummer 3 ) was aanleiding om studenten altijd onder toezicht met dit soort stoffen te 
 Iaten werken.  
 Ubbink vraagt of de AMD zelf belangrijke zaken heeft gezien. Schinkelshoek geeft aan dat het toezicht 
 terecht weer grotere aandacht krijgt. Verder is er besloten om veiligheidsbrillen meer op maat van de 
 studenten aan te meten en verschillende types handschoenen, toegesneden op het type experiment aan 
 te schaffen. Er is een onderzoek gedaan voor de beste handschoenen voor het werken met de 50 meest 
 gevaarlijke stoffen. Kraft ontvangt graag de uitslag van dat onderzoek. 
 De Snoo dankt de AMD voor de verslaglegging en de grote inzet in het afgelopen jaar. 
 
  3. Notulen overlegvergadering 1mei 
 Buiten enkele typo's geen tekstuele  opmerkingen. 
  Lopende acties: 
 Het outreach plan zal in de juni vergadering op de agenda komen.  De universitaire planning voor de 
 besteding van de studievoorschotmiddelen is vertraagd. Raad wordt  op de hoogte gehouden van de 
  vorderingen. 
  

4.  Mededelingen faculteitsraad. 



De raad zal de verzamelde informatie over de selectiecriteria voor de MSc doorsturen naar de UR voor 
behandeling in hun vergadering eind juni.  Naar aanleiding van het gesprek tussen De Snoo en Janse over de inzet 
van de raadsleden zullen Van Veen en Van Egeraat een voorstel maken voor een betere overdracht en 
inwerkprogramma. Geen verdere mededelingen. 
 
5. Mededelingen faculteitsbestuur 
Postlijst april/mei: geen opmerkingen.  
Besluiten van het faculteitsbestuur april/mel: 
Ubbink dringt er nogmaals bij het bestuur op aan te voorkomen dat besluiten met terugwerkende kracht 
worden genomen. 
Ubbink vraag nadere informatie over het besluit over de verhuizing van ICT- in business naar Den Haag. De Winde 
antwoordt dat de opleiding al gedeeltelijk in Den Haag wordt gegeven (LIACS samen met bestuurskunde en de 
school of management van de Erasmus). Recent is de naam gewijzigd in ICT in Business and the public sector. 
Deze stap is de "verhuizing" van de vestigingsplaats van de opleiding. inhoudelijk verandert er niets aan de 
verhouding van het onderwijsaanbod in Den Haag en Leiden en de opleiding blijft  onder de verantwoordelijkheid 
van de faculteit vallen. 
Ubbink vraagt of er nog meer verhuizingen naar Den Haag op stapel staan. Dat is niet het geval. Naast ICT in 
business and the public sector is de faculteit in Den Haag actief op onderwijs in bestuur en duurzaamheid en in de 
BSc opleiding Informatica en Economie.  · 
Stand van zaken Nieuwbouw 
Sinds het vorige overleg geen nieuwe ontwikkelingen. 
Ubbink vraagt of het externe evaluatierapport van fase 1 beschikbaar is. Schinkelshoek  zegt dat het rapport dat 
voor het College is geschreven en besproken in de Stuurgroep Nieuwbouw . 
Lessen die geleerd zijn betreffen: 
- Organisatie (stuurgroep en projectgroep) worden zo ingericht dat er integrale  en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid gedragen kan worden.  Vanuit de faculteit zal in fase 2 meer menskracht  worden ingezet en 
een financieel specialist zal deel uitmaken van de teams. 
- Besluitvormingsprocessen goed vastleggen. Voor fase 2 is er bijvoorbeeld 15 MEuro extra beschikbaar maar ook 
een bezuinigingsopdracht van 8 MEuro. Processen hebben een lange doorlooptijd waardoor omstandigheden 
veranderen. Organisatie moet daar flexibel mee om kunnen gaan. 
- De aanbestedingstrajecten zullen beter worden georganiseerd. 
- Het proces van de oplevering zal beter worden georganiseerd;·niet op een dag de sleutel krijgen en direct als 
faculteit de verantwoordelijkheid te moeten overnemen.  
Het college heeft de evaluatie gevraagd onafhankelijk van de problematiek met de sprinklerinstallatie.  
Fase 2 zal minder complexe laboratoria bevatten en meer kantoorachtige ruimtes. 
 

 
Stand van zaken diverse onderwijsaangelegenheden 
Onderwijsvernieuwingsgelden 
Zoals gezegd gaat de planning om voor de zomer de plannen met de raad te delen en direct na de zomer in te 
sturen naar het CvB niet gehaald worden. Wel stellen de opleidingen in het kader van de begroting prioriteiten 
voor investeringen in het onderwijs. De Winde verwacht eind juni een overzicht daarvan (inclusief investeringen 
in ICT onderwijs) met de raad te kunnen delen. Zaken die hoog op de prioriteitenlijst staan, zoals het opnemen  
van colleges, hoeven niet te wachten op besluitvorming in de universiteit. Het UFB gaat vanaf september 
opnemen faciliteren. 
Verplichte matching bij Natuurkunde, Sterrenkunde  
BFW en Psychologie zijn vorig jaar, als pilot, begonnen met verplichte matching activiteiten. In Utrecht is daar 2 
jaar Ianger ervaring mee en die ervaring is positief. De BSc Natuurkunde en Sterrenkunde willen zich bij de pilot 
aansluiten. De instroom van beide opleidingen is sterk gegroeid maar ook de uitval is hoog (40% negatief  eerste 
BSA advies). 
Engelstalige BSc Sterrenkunde 
De Sterrenkunde wil graag de BSc geheel in het Engels. Door de overlap moet Natuurkunde daar in mee. De 
Winde geeft dat dat de opleidingen na de zomer met de voorbereidingen willen beginnen, invoeren is voorzien 
per 1-9-2019. Het faculteitsbestuur moet een besluit nemen en zal de medezeggenschap daarbij betrekken. Janse 
geeft aan dat dit voornemen nog niet is besproken met de opleidingscommissie Natuurkunde. De Winde vult aan 
dat de BSc opleiding Informatica waarschijnlijk ook met ingang van 1-9-2019 Engelstalig zal worden en dat hij van 
de opleidingsdirecteuren begrepen heeft dat de OCs zijn geconsulteerd. Janse heeft niets gehoord over 
Engelstalig onderwijs in het 1e jaar en ook geen onderliggende argumentatie. Studenten vrezen dat de "trein 
gewoon doorrijdt". Schinkelshoek stelt voor eerst een meer uitgewerkt voorstel af te wachten. De Snoo stelt dat 
de tijdsdruk nu even minder is (eerst was de bedoeling al per 1-9-2018 te starten). Hij wil het traject zorgvuldig 
Iaten verlopen; verder moet er veel werk verzet worden. Hij stelt voor rond de Kerst een document ter bespreking 
in de raad beschikbaar te hebben. Het gaat dan niet alleen om Engelstalig onderwijs maar ook om 
internationaliseringsambities. 



Selectie in MSc 
Bonnet zal bij de OC leden checken of hun analyse van de voors en tegens naar de universiteitsraad kunnen 
worden gestuurd voor behandeling in de UR van 29 juni. De Winde geeft aan dat de VSNU op 9 juni over dit 
onderwerp zal vergaderen en dat zijn vraag over het doorschuiven van de discussie in Leiden naar volgend jaar 
nog uit staat. Er wordt de komende weken nog een slag gemaakt met het scherper ( en meer uniform) formuleren 
in de OER van de toelatingscriteria voor de MSc opleidingen. Hij stelt voor een extra overleg met de werkgroep 
onderwijs te plannen om de stand van zaken te bespreken. 

 
6. Rondvraag 
Reinders vraagt nadere informatie over mogelijke roosterproblemen in het 1e jaar van de Leiden-Delft 
opleidingen waardoor slechts 20% van de vakken in Leiden gegeven zouden kunnen worden. De Winde is bekend 
met het probleem. De 
facultaire roostergroep o.l.v. Gerstel is daarmee bezig. Een dergelijke scheve verhouding kan niet in het 1e jaar. 
Daarnaast is er ook in Delft geen ruimte. 
Janse vraagt namens De Jeu of er meer bekend is over de ruimtes voor de studieverenigingen in fase 2. Vierkante 
meters zijn vastgelegd in het PvE en de afspraken met de studieverenigingen staan op papier.  
Zwep heeft gehoord dat MSc studenten die stage lopen bij het CML nauwelijks een werkplek in het Van Steenis 
hebben genoopt zijn in de UB of thuis te werken. Voor BSc stages  is al helemaal geen plek. Net als de meeste 
instituten is het CML hard gegroeid de laatste jaren. Over ruimteproblemen is met alle instituten overleg gaande. 
Schinkelshoek verwacht dat er oplossingen gevonden kunnen worden. 

 
 

ACTIES: 
Overleg met werkgroep onderwijs half juni  Han de Winde 
  
 
 
Agenda komende vergaderingen 
Visiedocument outreach  FR 26 juni 
Studievoorschotmiddelen  FR update 26 juni 
informatie ICT-0 plannen  FR 26 juni of 28 augustus 
Begroting 2018   FR 18 augustus 
Uitwerkingsplan Datamanagement  


