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Bijlage 4 CONCEPT 22/8 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 14 augustus 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad: Ubbink, De Jeu, Danen, Brown, Janse, Zwep, Kannangara 5 
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart, Gustings, Van Veen (not)  6 
Afwezig: Allaart, Bonnet, Reinders, 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 

Actieplan 2e fase nieuwbouw is aangepast. Van Veen checkt of de OER farmacie is verspreid. Wijziging EU regels 15 
over dataroaming betreft alleen privé abonnementen en helaas (nog niet) de zakelijke abonnementen.  16 
3.  Mededelingen faculteitsraad. 17 
Geen mededelingen 18 
 19 
4. Mededelingen faculteitsbestuur 20 
Postlijst:  21 
Stuk 366 is een uitwerking van het afschaffen van het BSA voor het tweede jaar. 22 
Stuk 393 bevat praktische informatie rond de gang van zaken bij tentamens (bv tentamens in de sporthal, 23 
wijzigingen in regels over privacy). Informatie wordt gedeeld met de docenten. 24 
Besluiten van het faculteitsbestuur: 25 
Geen opmerkingen. 26 
Stand van zaken Nieuwbouw 27 
Sinds vandaag is de doorgang door de Gorlaeus Hoog (oud) bouw gesloten en is de nieuwe route naar de 28 
Nieuwbouw in gebruik, Fietsenstallingen bij de nieuwe ingang zullen 1 september gereed zijn (informatie staat  in 29 
de facultaire nieuwsbrief). Bewegwijzering (nu nog op papier opgehangen)  wordt nog gecheckt. Als er suggesties 30 
voor verbeteringen zijn, opmerkingen graag naar Schinkelshoek. 31 
Binnentuin, parkeerterrein achter het bestuursgebouw en een doorgang naar de nieuwbouw op de begane grond 32 
LMUY zullen naar verwachting eind september gereed zijn. 33 
De parkeergarage is vandaag officieel in gebruik genomen. Schinkelshoek verwacht geen capaciteitsproblemen. Er 34 
brandt een rood licht wanneer de garage vol is. 35 
Het fietspad voor de schotel is doorgetrokken tot het eind van de straat. 36 
De brug van het parkeerterrein tegenover de schotel naar de nieuwe entree zal in september gereed komen. 37 
In november zal de (duurzame) sloop van de hoogbouw starten. Nadat asbest en materialen die kunnen worden 38 
hergebruikt verwijderd zijn zal het casco worden “afgeknabbeld”. 39 
De vervanging van de sprinklerinstallatie in de nieuwbouw verloopt voorspoedig en sneller dan gepland. 40 
Verwachting is dat men rond de kerst klaar zal zijn. Danen is blij met de heldere communicatie over de vervanging 41 
van de sprinkler naar de medewerkers. 42 

 43 
5. Stand van zaken diverse onderwijsaangelegenheden 44 
Engelstalige BSc opleidingen 45 
De Winde verwijst naar de meegestuurde notitie met de stand van zaken. De opleidingscommissies Natuurkunde 46 
en Sterrenkunde vergaderen gezamenlijk op 22 augustus. Wanneer deze positief adviseren, zal het bestuur de 47 
raad op 28 augustus raadplegen... De Snoo vult aan dat op 28 augustus mogelijk een formeel standpunt wordt 48 
gevraagd maar dat hij graag nu al input vanuit de raad krijgt. 49 
Danen zegt dat de raad graag alle voors en tegen wil afwegen ( ook faculteitsbreed). De notitie bevat alleen 50 
voordelen. De Winde verwijst naar een recent verschenen KNAW rapport. Argumentatie  verschilt per domein en 51 
per opleiding. Ubbink vindt de mening van de studenten erg belangrijk. Janse verwijst naar de huidige praktijk bij 52 
natuurkunde, eerste jaar Nederlands, in latere jaren van de BSc overgang naar Engelstalig, MSc volledig 53 
Engelstalig. Dat werkt goed en heeft alle voordelen die in de notitie staan. Een volledig Engelstalige BSc lijkt 54 
volgens Janse alleen bedoeld om internationale studenten aan te trekken. De staf van het LION bestaat voor 75% 55 
uit buitenlanders. Die zijn voor, de zorg zit vooral bij de Nederlandse docenten die vrezen dat de kwaliteit van hun 56 
onderwijs omlaag gaat.  De Winde zegt de discussie in de opleiding af te wachten, alle opties zijn mogelijk. Als 57 
Natuurkunde niet mee gaat zal ook Sterrenkunde Nederlandstalig blijven. De OC informatica heeft positief 58 
geadviseerd. 59 
Op een vraag van De Jeu waarom er zoveel haast gemaakt moet worden antwoordt De Winde dat de doorlooptijd 60 
voor implementatie lang is, er moet heel veel gebeuren. Er is een uitgebreide lijst met aandacht-  en actiepunten 61 
voor de implementatie opgesteld.   De Snoo vult aan dat de vraag al een aantal maanden bij de instituten ligt.  Hij 62 
hecht aan consultatie van de opleidingscommissies, dat levert enige vertraging. 63 



Het service onderwijs van de wiskunde zal  ook in het Engels worden gegeven. De wiskunde in de dubbele BSc 64 
opleidingen zal niet worden aangepast. 65 
De Jeu vraagt naar ervaringen elders. Is er grote groei van internationale studenten, is er sprake van verdringing 66 
van Nederlandse studenten?  67 
De Winde zal alle beschikbare achtergrondinformatie (KNAW rapport, adviezen OCs, de checklist voor 68 
implementatie en een landelijk overzicht van Engelstalige BSc opleidingen) naar de raad laten sturen. 69 
 70 
International Bachelor of Bioscience 71 
De Winde geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan de NVAO aanvraag maar dat er nog inhoudelijke discussie 72 
plaatsvindt. Het document zou in de komende twee weken in concept gereed moeten komen. Ubbink is nauw 73 
betrokken bij de inhoud van het onderwijs academische vaardigheden. Hij vraagt of alle betrokken docenten al 74 
akkoord zijn?  De schets voor de opleiding wordt gemaakt met een kernteam bestaande uit 2 docenten per 75 
discipline. Vervolgens worden de vakbeschrijvingen voor met name het eerste jaar uitgewerkt. De Raad vindt het 76 
erg belangrijk dat er een groot draagvlak bij de instituten is voordat zij kan instemmen met een voorstel. Er moet 77 
budget bij de instituten beschikbaar zijn, de docenten moeten beschikbaar en ook enthousiast zijn over hun 78 
deelname in de opleiding. Daarnaast moet het curriculum voor het eerste jaar volledig zijn ingevuld. Het lijkt 79 
onmogelijk dat proces voor 28 augustus af te ronden. De Winde stelt voor Brouwer op 28 augustus uit te nodigen 80 
voor een toelichting en het beantwoorden van vragen. Ook De Snoo hecht aan een breed draagvlak bij de 81 
instituten, de opleidingsdirecteuren en wetenschappelijk directeuren. Tussen het CDHO advies doelmatigheid en 82 
het verkrijgen van voorlopige accreditatie via de NVAO aanvraag mag 10 maanden verstrijken. Er is in de planning 83 
nog enige speelruimte.  84 
 85 
Voorstel besteding studievoorschotmiddelen 86 
De Winde geeft aan dat een gedetailleerde lijst is besproken met de werkgroep onderwijs. De aggregatie in het 87 
verstrekte overzicht, gegroepeerd rond de 7 thema’s van de universiteitsraad en aangevuld met twee W&N 88 
thema’s, zal ook gebruikt worden voor rapportages aan de Raad en het College van Bestuur. Janse vraagt waarom 89 
de eerder gereserveerde 149 kEuro voor het icto-programma nu is vervangen door een p.m. post?  De Winde 90 
geeft aan dat hier nog niet alle keuzes definitief gemaakt zijn. In het stuk voor 28 augustus zal weer een bedrag 91 
staan.  92 
Danen en Zwep vragen zich af of de thema’s Engelstalige BSc opleidingen, international BSc en vernieuwing van 93 
specifieke onderwijsprogramma’s echt nuttig zijn voor zittende studenten die geld hebben ingeleverd. Wat heeft 94 
een huidige student er bijvoorbeeld  aan als er meer Chinezen geworven worden?  De Raad moet het wel aan die 95 
zittende studenten kunnen uitleggen. 96 
Schinkelshoek meent dat internationalisering niet alleen gaat over grotere  instroom uit het buitenland. Een 97 
internationale studentengemeenschap levert een betere/ meer stimulerende leeromgeving voor de Nederlandse 98 
studenten. De Sterrenkunde wil een uitwisselingsprogramma met China opzetten dus het gaat ook over 99 
Nederlandse  studenten die een internationale ervaring in het buitenland op willen doen.  100 
Ubbink vraagt waar de 330 kEuro voorbereiding international BSc aan worden besteed. De Winde geeft aan dat 101 
dit met name is bedoeld voor het vrijstellen van docenten en het aantrekken van extra docenten. De Snoo stelt 102 
voor de omschrijvingen aan te scherpen en te verduidelijken en ook te splitsen in acties studievoorschot en acties 103 
onderwijsvernieuwing. Aan het CvB zal wel het totaal overzicht worden gepresenteerd.  104 
De raad moet zich goed kunnen vinden in 1.2 MEuro studievoorschotmiddelen en zal mogelijk zij zelf nog ideeën 105 
aandragen. Zwep geeft aan dat zij tot nu toe weinig feedback van studenten heeft gekregen behalve vraag om 106 
meer begeleiding.  107 
 108 
6. Rondvraag 109 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 110 
 111 
Acties 112 
Verspreiden OER farmacie naar FR? Samen met begeleidend memo verstuurd op 3 juli 
Achtergrond informatie Engelstaligheid naar FR Verstuurd op 17 augustus 
Brouwer uitnodigen in FR 28 augustus Is gebeurd 
Aanscherpen omschrijving besteding  
studievoorschotmiddelen 

FB 

 113 
 Agenda 114 

Visiedocument outreach  FR oktober 115 
Studievoorschotmiddelen FR 28 augustus 116 
NVAO dossier Int. BSc Bioscience FR 28 augustus 117 
Voorstel Engelstalige BSc  FR 28 augustus 118 
informatie ICT-0 plannen  FR oktober 119 
Begroting 2018   FR 28 augustus 120 
Uitwerkingsplan Datamanagement  121 


