
Nummer 211/17 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 3 april 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad:   De Jeu, Ubbink, Bonnet, Reinders, Janse, Brown, Zwep, Kraft, Medendorp 5 
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart , Van Veen (not) 6 
Afwezig:   Danen, Eggenkamp, Oortmarssen, Kannangara, Gaillard  7 
 8 

1. Opening en agenda 9 
Na agendapunt 5 toevoegen, ICT-O. 10 
 11 

2. Notulen overlegvergadering 6 februari 12 
In regel 6 toevoegen: Het blijft mogelijk om geen selectiecriteria voor toelating tot de MSc te stellen.  13 
Lopende acties: 14 
Actiepunt datamanagement blijft staan. Bonnet, die lid is van de klankbordgroep datamanagement van de 15 
universiteit, maakt zich zorgen dat een structuur komt waar de studenten niet inpassen. Studenten die in 16 
een onderzoekgroep werken dienen net zo behandeld te worden als promovendi en stafleden in de groep. 17 
Schinkelshoek stelt voor dit punt mee te nemen in het uitwerkingsplan datamanagement voor de faculteit. 18 
Bonnet zal de informatie doorspelen aan Jacko Koster. 19 
Tweede overleg studievoorschotmiddelen is geweest. In de mei vergadering zal De Winde een uitgewerkt 20 
voorstel met daarbij horende financiën voorleggen. 21 
Duo projecten bij BFW is dit jaar niet meer anders op te lossen. Situatie voor komend jaar is nog niet 22 
bekend. 23 
 24 

3. Mededelingen faculteitsraad. 25 
Geen mededelingen. 26 
 27 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 28 
Ingekomen en verzonden stukken maart:  geen opmerkingen. 29 
Besluiten van het faculteitsbestuur maart: Het is de raad opgevallen dat er veel benoemingsbesluiten met 30 
terugwerkende kracht hebben plaatsgevonden.  31 
Stand van zaken Nieuwbouw 32 

 Sinds het vorige overleg weinig nieuwe ontwikkelingen. Leon Beeke zal Tom Westerhof opvolgen voor de 33 
nazorg van Fase 1. Naar een opvolger voor fase 2 wordt nog gezocht. 34 
De oplevering van de nieuwe ingang zal na 27 april plaatsvinden. Daarna zullen ook de gangen worden 35 
opgeknapt. De inrichting van de nieuwe binnentuin is aanbesteed. Oplevering is naar verwachting tegen 36 
de zomer. 37 

5. Jaarrekening 2016 38 
Schinkelshoek licht kort toe. De realisatie is (op 10 kEuro na) conform de begroting. De spaarpot voor de 39 
nieuwbouw leek erg snel op te raken. Nadere analyse gaf aan dat veel kosten (1.4 MEuro) niet bij de 40 
faculteit thuishoorden maar bij Vastgoed. Het bestuur was blij met de toezegging van het CvB om die 41 
kosten met ingang van 2017 in een periode van 10 jaar afschrijven alsnog voor haar rekening te nemen. 42 
De kosten voor de vervanging van de sprinklerinstallatie zijn voor rekening van de aannemer. 43 
Werkzaamheden zullen doorlopen tot de zomer van 2018. Tevens is er bedrijfschade omdat 44 
onderzoekgroepen tijdens die vervanging een aantal weken niet kunnen werken. De faculteit heeft 45 
daarvoor een analyse op persoonsniveau gemaakt. Het CvB is voornemens om daar, onder voorbehoud 46 
van toestemming van de accountant, een voorziening van maximaal 1.7 MEuro voor te treffen. Eind april is 47 
er meer bekend. Het bestuur hoopt op een goede afloop. Verlenging van aanstellingen van promovendi 48 
gebeurt (net als bij de AIO’s die zijn getroffen door de waterschade in 2016) op basis van een gemotiveerd 49 
verzoek uit het instituut. 50 
Zwep vraagt naar de negatieve inkomsten bij het LACDR. Dat is een administratieve correctie op een 51 
boeking van 2015. 52 



Ubbink is blij met het toevoegen van de aanbiedingsbrief aan de stukken. Daarin wordt melding gemaakt 53 
van tegenvallende resultaten voor NeCEN. Kan het bestuur dat toelichten? Schinkelshoek antwoordt van 54 
NeCEN veel last heeft van de verhuizing en de waterschade waardoor de apparatuur maanden niet 55 
gebruikt kon worden. Daardoor zijn de opbrengsten (externe gebruikers betalen een fee) niet optimaal. 56 
Ook de concurrentie is tegenwoordig groot. NeCEN denkt nog na over een gezond business model. 57 
Schinkelshoek verwacht nog 5 jaar te moeten toeleggen op de exploitatie. De Snoo vult aan dat NeCEN 58 
weer op de Roadmap staat en ook dat het CvB, LUMC en Medical Delta medeverantwoordelijkheid nemen. 59 
Janse vraagt waarom de 1.4 MEuro frictiekosten 1e fase niet eerder bekend waren. De faculteit heeft die 60 
gelden bewust voorgeschoten omdat de mankementen direct moesten worden hersteld.  61 
 62 

5.a  ICT-O 63 
De Jeu vraagt aandacht voor het ICT-O beleid in de faculteit. Hij acht dit een belangrijk onderwerp dat ook 64 
in de plannen voor de onderwijs vernieuwingsmiddelen een belangrijke plaats inneemt. Hij heeft de indruk 65 
dat ICT-O bestuurlijk wat zwaarder zou kunnen worden aangezet zodat het meer zichtbaar wordt in de 66 
faculteit en de voorstellen beter indalen in de organisatie. De Winde geeft aan dat Anne Martine Gielis 67 
twee jaar geleden als ICT-O coördinator is aangesteld. Er is veel op de rails gezet (zie het eerder aan de 68 
raad verstrekte overzicht). Momenteel is ze bij de Opleidingsdirecteuren aan het inventariseren welke 69 
colleges het komend jaar zullen worden opgenomen. Hij is het met De Jeu eens dat het tijd is om dit nu 70 
meer zichtbaar te maken (ook met mensen en geld). Hij is daarvoor een concreet plan aan het maken dat 71 
hij deze maand aan het bestuur hoopt aan te kunnen bieden. Er wordt ook een facultair team opgezet dat 72 
een richtsnoer voor de opleidingen gaat ontwikkelen.  Gielis zal minder de rol van ondersteuner krijgen en 73 
meer de rol van projectleider. De Jeu vraagt of we kunnen leren van de ervaringen bij bv Rechten en de 74 
TUD.  Er is een universitair platform ICT-O waar best practices worden uitgewisseld. Bij de TUD is dit 75 
onderwerp 4 jaar geleden universiteitsbreed ( en top-down) aangepakt. De nieuwe vice-rector magnificus 76 
komt uit Delft en zal haar ervaringen daar zeker inbrengen in haar functie in Leiden. 77 
De situatie bij Rechten  (met 3 opleidingen) is niet echt te vergelijken met W&N (met 21 opleidingen). Hij 78 
heeft niet de indruk dat Rechten verder is dan W&N.  Janse geeft aan dat de colleges bij Rechten al 79 
worden opgenomen en direct beschikbaar zijn voor de studenten. De Winde hoopt voor de zomer de 80 
studenten meer duidelijkheid te kunnen geven over de verdere gang van zaken.  81 
 82 
Ubbink  werd er vorige week tijdens zijn college mee geconfronteerd dat het netwerk plat lag en ook 83 
Eduroam niet werkte. Hij heeft dat direct gemeld maar geen reactie van het ISSC ontvangen. 84 
Schinkelshoek zegt dat het ISSC dit als major incident heft behandeld. Dat betekent dat de 40 ICT 85 
contactpersonen van de faculteit door het ISSC (met een SMS) worden ingelicht. Ook terugmeldingen gaan 86 
naar dezelfde mensen. Die contactpersonen dienen de informatie binnen hun groep/instituut verder te 87 
verspreiden. Dat laatste kan waarschijnlijk intern beter georganiseerd worden.  De Snoo vult aan dat de 88 
behandeling van incidenten binnen het instituut goed belegd moeten worden. Hij kan zich voorstellen dat 89 
na oplossen van het probleem een email naar alle betrokkenen op zijn plaats is. Hij zal de communicatie 90 
over dit type incidenten oppakken wanneer de informatiemanager terug is van vakantie. 91 
 92 

6.  Rondvraag en sluiting 93 
Allaart meldt dat de uiteindelijk respons op de NSE enquête 45.3 % is geweest. Voor Leiden was dat goed 94 
maar vorig jaar scoorde W&N 54%.  95 
Zwep zegt dat in het vooroverleg aan de orde is gekomen dat het moeilijk is om studenten te motiveren 96 
(ook student raadsleden zijn weinig aanwezig op de vergaderingen). Dit lijkt vooral bij W&N het geval te 97 
zijn, waarschijnlijk omdat bestuurlijk werk in deze faculteit ver af staat van de studie. De Snoo deelt de 98 
observatie. Het aanpassen van de vergadertijden heeft blijkbaar niet geholpen. Hij stelt voor hier apart 99 
over door te praten met de voorzitter van de raad. 100 
Janse vraagt of er een tijdschema is voor het opstellen van een huishoudelijk regelement voor de 101 
opleidingscommissie nieuwe stijl. De Winde antwoordt dat hij deze maand nog een modelreglement 102 
verwacht vanuit het bestuursbureau waar de opleidingen mee aan de slag kunnen. De 103 



opleidingscommissie zelf stellen hun reglement vast. 104 
Janse heeft in het VerO gehoord dat de computers in het LCP weg zijn en dat er nu te weinig zijn. Zijn er in 105 
de nieuwbouw nieuwe computers (met de benodigde licenties) voorzien? Schinkelshoek antwoordt dat de 106 
licenties gekoppeld zijn aan de onderwijsprogramma’s, en daarmee de verantwoordelijkheid van de ODen. 107 
De instituten zijn verantwoordelijk voor zowel de aanschaf van de PCs als van de licenties. 108 
De raad heeft begrepen dat zij geen formele rol heeft over de eventuele aanvullende criteria in de OERen 109 
voor de toelating tot de MSc opleiding. Dat klopt. De OERen worden eerst besproken binnen de 110 
opleidingen (met de OC) en komen daarna voor advies naar de faculteitsraad. Hij wil daarom graag tijdig 111 
het vooroverleg met de commissie onderwijs plannen. Ook uit het ministerie komen geluiden dat een 112 
landelijk samenhangend beleid gewenst is. 113 
De Jeu vraagt of de B-zalen in het Snellius in september voor het onderwijs beschikbaar zijn. Schinkelshoek 114 
gaar er van uit dat dat inderdaad het geval is omdat voor de uitbreiding van het Data center een ruimte 115 
buiten het Snellius wordt onderzocht. 116 
Ubbink heeft gehoord dat voorbereidende taken voor de aanstelling van nieuw personeel is verplaatst van 117 
P&O naar de instituten. Schinkelshoek geeft aan dat het vooral is gegaan over het harmoniseren van de 118 
processen. Het onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in het overleg met de Instituutsmanagers.  Er 119 
waren meer personen bij de aanstelling betrokken, dat is nu teruggebracht tot een (bij het LIC  vaak een 120 
secretaresse). In de toekomst komt er een digitale portal. Het voorbereiden van vacatures en 121 
gastmedewerkerschappen gebeurt al bij de instituten.  De taakverschuiving heeft niets te maken met de 122 
reductie bij P&O vanwege de centralisatie van het international office.  Schinkelshoek biedt aan apart met 123 
het LIC te overleggen, wellicht kan een andere interne inrichting van de processen helpen. 124 
Brown vraagt of er al iets bekend is over het ius promovendi voor niet-hoogleraren. Voor zover De Snoo 125 
weet ligt dit wetsontwerp al enige tijd bij de eerste kamer. W&N is er, met het tenure track systeem, 126 
helemaal klaar voor om het ius promovendi ook te verlenen aan de tenured-associate professors (UHDs). 127 

 128 
ACTIES: 129 

Afspraak studenten en medezeggenschap De Snoo en Janse 
Communicatie ICT incidenten naar medewerkers De Snoo 

 130 

 Voor agenda komende vergaderingen: 131 

  132 

 133 

Visiedocument outreach FR 29 mei 2017 of 26 juni 
Studievoorschotmiddelen FR 29 mei 2017 of 26 juni 
ARBO jaarverslag 2016 FR 29 mei 
Informatie ICT-O plannen FR 26 juni of 18 augustus 
Begroting 2018 FR 18 auguustus 
Uitwerkingsplan Datamanagement  


