Conceptnotulen vergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN
20 april 2020
Aanwezig raad:

Afwezig raad:
Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur:
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Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Sander van Kasteren, Martina Huber,
Sander Hille, Klaas Vrieling, Sam Kuilboer (tijdelijke voorzitter ivm
afwezigheid Van Buchem, Sven Lakemeier, Marlise van der Veen, Mark
Knigge, Cato Bergink, Tijn Jacobs, Anthony Brown
Christiaan van Buchem, Coen van Hasselt
Michiel Kreutzer, Bart de Smit, Dirkje Schinkelshoek, Bas Schaalje, Liselore
Brederode (Notulen)
Bart de Smit verlaat de vergadering om 16:30 uur

1. Opening & vaststelling agenda
De vergadering wordt gehouden via Teams. Kreutzer opent de vergadering om 15:30 uur.
Punt 7 wordt na punt 4 besproken omdat De Smit de vergadering eerder moet verlaten.
2. Concept notulen overlegvergadering 2 maart 2020 actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunt douches nieuwbouw: status is onbekend, blijft op actielijst staan.
3. Corona
a. Practica en labonderwijs
Kuilboer heeft een aantal opmerkingen:
Bijlage 3a2: Door het voorstel om bij bachelor onderwijs vakken te wisselen qua semester zouden de
practica zalen later erg vol kunnen komen te zitten. Geantwoord dat zodra er eerder binnen de
RIVM-regels mogelijkheden komen tot openen van de labs, bekeken zal worden wat er dan mogelijk
is. Kreutzer geeft aan dat er gewerkt wordt aan een concrete invulling van de mogelijkheden. Per
instituut kan de invulling anders zijn,. Er is wel een richtlijn opgesteld met drie uitgangspunten. De
Smit legt uit dat het document voornamelijk weergeeft wat van belang is en wat mogelijk is.
Nadrukkelijk is bij de opleiding (OD en opleidingscommissies) de taak neergelegd om te onderzoeken
hoe hiermee om te gaan. De kwestie van wie voorrang krijgt, is niet besproken en dit zal ook niet
door het faculteitsbestuur bepaald worden, maar op instituutsniveau.
Hille vraagt welke personen er t.z.t. in de labs binnen mogen. Kreutzer antwoord nu nog dat het
proces zich nog alleen in de fase van voorbereiding bevindt, vragen hierover zijn nog niet concreet te
beantwoorden. Het overheidsbeleid vanaf 24 april is ook nog niet bekend. Vanuit het Decentrale
Crisis Team (DCT) is de taskforce Practica en onderwijs bezig, evenals een taskforce Onderzoek. Beide
taskforces zijn aan het nadenken over deze vraagstukken wat, naar verwachting, op een later
moment samenkomt.
Bonnet vraag of en hoe worden OC’s geconsulteerd. De Smit antwoordt dat de OC’s in gesprek zijn
met de OD’s, geldend voor medezeggenschap maar ook ter advisering en bewaking. De organisatie
daarin wordt door de opleidingen zelf gedaan. De Smit roept op tot het gebruiken van de OC’s voor
input. Binnen de crisisstructuur en het snelle beslissen, zijn echter niet alle beslissingen vooraf
voorgelegd. Bij lange termijn beslissingen die nog gedaan gaan worden, zullen zij worden betrokken.
Van Kasteren geeft aan dat een aantal masterstudenten bijna klaar is met de studie en alleen nog
een labproject moeten doen, komt voor hen een optie voor het tijdelijk stoppen van collegegeld?
Kreutzer legt uit dat dit indruist in tegen nr. 3 in het document; studievertraging voorkomen. Een
groot aantal leerdoelen, ook van scheikunde, kan behaald worden zonder labtoegang. Het zijn
moeilijke vragen waarmee geworsteld wordt. Uitstel is lastig doordat labcapaciteit beperkt is
wanneer veel uitgesteld wordt. Het is een speerpunt om te proberen zoveel mogelijk onderwijs om
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te vormen, dit lijkt de minst kwade optie vanuit de rest. Echter in een aantal gevallen is er geen
alternatief voor labwerk, het FB heeft dit ontvangen.
Huber vraagt of het afstuderen zonder praktisch labwerk een “tweederangs” diploma oplevert.
Kreutzer geeft aan dat de kwaliteit van het diploma bewaakt wordt. Brown verwacht dat een
toekomstige werkgever anders kan denken over de kwaliteit van het diploma. Kreutzer antwoordt
niet te kunnen praten voor die werkgever, echter het is niet zijn beeld dat werkgevers erg
geïnteresseerd zijn in details zoals vakkenpakket, keuzevakken e.d. Brown adviseert dit duidelijk te
maken wanneer maatregelen algemeen bekend worden om zorgen over de kwaliteit van het diploma
weg te nemen.
Bonnet vraagt of bepaalde studenten toch niet beter verwezen kunnen worden naar een
onderzoekgroep die een project met modelling doen en of dit een advies zou kunnen zijn. Kuilboer
deelt het idee, met de kanttekening dat een student dan wordt gedwongen om een ander vak te
doen, terwijl daar in eerste instantie misschien bewust niet voor gekozen is. Een student kan liever
vertraging oplopen om het keuzevak te doen. Opnieuw volgt de vraag of er voor deze groep dan toch
niet collegegeld stop gegeven kan worden. Kreutzer raadt studievertraging met klem af.
Schinkelshoek geeft aan dat regels omtrent in en uitschrijven belegd is binnen landelijke regels, de
universiteit kan hier niet vrij over bepalen. De Smit geeft als voorbeeld dat de opleidingen LST en
MST het doel hebben om alle studenten een weg naar afstuderen aan te bieden zonder vertraging.
Een aantal studenten kiest echter zelf voor vertraging. Betreffende collegegeld legt De Smit uit dat
studenten kunnen zich uitschrijven met restitutie van collegegeld, maar dat betekent dat ze geheel
uitgeschreven zijn en dus geen andere vakken meer kunnen volgen.
Hille: er wordt geëxperimenteerd in de wijze van online examineren. Vanmorgen stond er een artikel
in de Volkskrant n.a.v. een enquête onder studenten. Hier kwamen twee punten uit naar voren; het
privacy aspect en de beperking in keuzevrijheid in gebruik van software. Is privacy bij FWN ook een
kwestie bij de gekozen software? De Smit antwoordt dat Proctorexam wordt nu gebruikt. Met
Proctorio worden de contracten onderhandeld. De Smit beaamt dat naar de privacy gekeken wordt.
Leiden neemt dit thema serieus en zorgt ervoor dat een overeenkomst AVG-bestendig wordt
opgesteld. Dit is zo gedaan voor Procorexam en nu wordt daarover onderhandeld met Proctorio. De
student heeft hier geen keuze in. Elders weigeren studenten bepaalde software te gebruiken en het
is belangrijk om alvast na te denken over hoe hiermee om te gaan. Duidelijke uitleg over de gekozen
software is hierin belangrijk in communicatie naar studenten, zodat gebruikers zich veilig voelen dit
te gebruiken. Wanneer een student weigert een systeem te willen gebruiken, is er geen alternatief
wat er geboden kan worden omdat voor een tentamen één optie geboden wordt.
4. Hoofdlijnen veranderingen OER-en 2020-2021
De Smit licht toe dat grote wijzigingen zijn voorbesproken met de Onderwijscommissie. In het stuk
onderaan staat een tijdlijn van het vervolg. De uiteindelijke instemming is pas eind mei.
De FR gaat akkoord met de hoofdlijnen veranderingen OER. De FR geeft als enige punt van aandacht
dat informatica-opleidingen minder keuzevrijheid hebben. Betreffen combi-opleidingen waar in de
andere helft van de opleiding de keuze wordt gemaakt.
7. Procedure Onderwijsprijs
Dank aan dankt Bas voor uitwerking en de duidelijke toelichting.
Schaalje licht voor de duidelijkheid nog toe dat er drie prijzen van €2.500,- verdeeld worden waarvan
één aan de winnaar van de onderwijsprijs.
De regeling wordt nog voorgelegd aan de OC’s.
De FR stelt de Regeling facultaire onderwijsprijs Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
vast.
De Smit verlaat de vergadering
5. Jaarrekening 2019
Schinkelshoek geeft aan dat er normaliter een vooroverleg is met de financiële commissie plaats, dit
is nu echter niet gebeurd. Schinkelshoek is trots op hoe FWN het financieel heeft gedaan. Binnen het
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overschot zit een aantal onverwachte eenmalige meevallers. Het’reguliere’ overschot betreft nog
geen 1% van de totaal omzet, wat een mooi percentage is. Dit komt grotendeels door vacatures die
begroot zijn, echter die niet op tijd worden ingevuld, wat een overschot oplevert.
Vrieling geeft aan dat er een tegenstelling lijkt te bestaan tussen open vacatures en de inhuur van
extra personeel en vraagt naar de oorzaak. Schinkelshoek antwoordt dat regulier personeel
goedkoper is dan inhuur. Een aantal posities bleek erg lastig om ingevuld te krijgen waardoor externe
inhuur van personeel nodig was. Het invullen van vacatures voor hoogleraren duurt vaak wat langer.
Inhuur van personeel is meestal nodig bij ondersteunend personeel, ook bij de instituten. Het is lastig
om hierop te besparen om het meestal onverwachte vacatures betreft zoals bij zwangerschapsverlof
en ontslag op initiatief van een medewerker. Het betreft een groot bedrag, maar deze is evenredig
aan de grootte van de faculteit.
6. Voorstel procedure voordracht en benoeming OC-leden 2020
De FR gaat akkoord met de procedure voordracht en benoeming van OC-leden 2020.
8. Mededelingen van het faculteitsbestuur
a. Ingekomen & verzonden stukken januari (bijlage).
Geen vragen op opmerkingen.
b. Besluiten faculteitsbestuur januari (bijlage).
Hille vraagt uitleg over besluit 2002-10 Het FB stelt het facultair beleid 'Emeriti hoogleraren'
per 24 februari 2020 vast.
Kreutzer legt uit dat dit samenvattingen zijn van de huidige wetgeving, de CAO, en de richtlijnen
vanuit het College van Bestuur. In de praktijk waren veel vragen en onduidelijkheden waarop dit stuk
als geheugensteun is opgesteld. Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van het beleid van de afgelopen
jaren, wel hebben er in de interpretatie en uitvoering vele uitzonderingen plaatsgevonden. Emeriti
zijn een gewaardeerd onderdeel van de universitaire gemeenschap, tegelijkertijd horen de
bestuurlijke taken niet bij hun en dit stuk helpt ook bij de vastlegging hiervan.
9. Mededelingen Faculteitsraad
Brown vraagt mogelijk om een groep aan te maken binnen Teams voor de FR. Dit wordt opgepakt
voor de volgende vergadering.
Kreutzer dankt de raad voor haar input, vragen en aandacht.

Actielijst:
Acties
Stand van zaken defecte
douches nieuwbouw

Actiehouder
Status/opmerkingen
Schinkelshoek 20 jan: douches nog steeds defect, onderzoek vindt
plaats

Planning vergaderingen FR – Bestuur FWN 2020:
6-jul-20
15-30 - 17:00 BS 1.17
24-aug-20
15-30 - 17:00 BS 1.17
Voorafgaand aan de vergaderingen vindt vanaf 14:30 uur het onderlinge vooroverleg van de FR
plaats.
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