Concept verslag Overlegvergadering Faculteitsraad
2 juli 2018
Aanwezig raad:
Afwezig raad:
Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur:
Te gast:

Danen, Hille, Jonker (vanaf 16.30 uur), Kleingeld, Ubbink, Vrieling, De Vrij
Bonnet, Hummel, Kraft, Lobregt, Meyknecht, Middelbrink, Roeleveld
De Snoo, Schinkelshoek, Dekker, Van Egeraat (verslag)
De Winde
Onemu (agendapunt 3)
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1. Opening & vaststelling agenda
De Raad heeft bij opening van de vergadering met de aanwezigheid van zes leden geen quorum
om besluiten te kunnen nemen. Jonker doet om 16.30 uur zijn intrede, waarmee de Raad
voldoet aan het quorum. Bij diens intrede worden de voorgenomen besluiten van de Raad
voorgelegd aan Jonker. Jonker stemt in met alle voorgenomen besluiten.
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De Snoo voegt als negende agendapunt de ‘Presentatie Personeelsmonitor’ toe.
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2. Concept notulen overlegvergadering 28 mei 2018
Vastgesteld met enkele tekstuele aanpassingen vanuit het vooroverleg van de Raad. Naar
aanleiding van het verslag:
• Verlichting fietsenstalling Huygens nalopen (actie Schinkelshoek): Vastgoed voert de
werkzaamheden m.b.t. de uitbreiding van de fietsenstalling van het Oortgebouw en de
verlichting van de fietsenstalling van het Huygens uit in de weken 32-34.
• Gegevens bezettingsonderzoeken naar de Raad (actie Schinkelshoek): zie de tabel onderaan
voor de status. Schinkelshoek voegt toe dat het LIACS en ISSC meedoen aan een onderzoek
‘activiteitgericht huisvesten’ in het Snellius gebouw. Activiteitgericht huisvesten vertrekt
vanuit het type activiteit en kijkt welke ruimtebehoefte daarbij hoort. Op deze wijze kunnen
de huidige ruimten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Ubbink vraagt of de uitkomsten
nog repercussies hebben voor de indeling van fase 2. Schinkelshoek antwoordt dat het een
pilot van het CvB betreft en dat het niet direct wordt toegepast op fase 2. Wel is het zo dat
in fase 2 goed gekeken zal worden naar het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de
beschikbare ruimte. Zo wordt in de werkgroep kantoren van fase 2 o.a. gesproken over de
vraag of het nodig is dat elke kamer een eigen overlegtafel heeft, vooral omdat we uit het
bezettingsgraad onderzoek weten dat de gemiddelde gebruikstijd van overlegtafels onder
de 5% ligt.
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3. Instemming en advies OER-en
Betreft instemming en advies op de appendices BSc Sterrenkunde & BSc Natuurkunde en
appendices MSc Astronomy & MSc Physics. Van Egeraat heeft in het vooroverleg aangekondigd
dat de tabel op pagina’s 10, 11 en 19 dezelfde keuzevakken zal bevatten voor dubbelstudenten
Natuur- en Sterrenkunde. Kleingeld geeft aan dat de Raad instemt met de appendices van beide
BSc-opleidingen. M.b.t. de appendix van de MSc Sterrenkunde (pag. 25) vraagt Danen waarom
Leidse BSc-studenten direct worden toegelaten en andere Nederlandse BSc Sterrenkunde
studenten via de toelatingscommissie gaan. Onemu geeft aan dit juridisch is toegestaan omdat
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er inhoudelijke condities bestaan voor directe toelating. Deze inhoudelijke condities staan
beschreven in het ‘Kernpakket’. Indien Nederlandse BSc Sterrenkunde studenten een variatie op
het vereiste ‘Kernpakket’ hebben gevolgd, kan de toelatingscommissie besluiten dat aansluiting
op de Leidse MSc-opleiding nog onvoldoende is. De Snoo stelt voor om volgend jaar scherper te
kijken naar passages over (directe) toelating en te streven naar een uniformering voor alle MScopleidingen aan deze faculteit. Kleingeld adviseert opleidingen hiermee al in het najaar een start
maken, zodat er voldoende tijd is om het traject van medezeggenschap te doorlopen. De Raad
stemt in met de appendices van de MSc Phyics en MSc Astronomy.
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Ubbink informeert naar de meerjarige toekenningen van de facultaire beleidsruimte.
Schinkelshoek geeft aan dat o.a. voor de ‘International BSc of BioScience’ en de reservering voor
de inhuizing van fase 2 meerjarige toekenningen uit de facultaire beleidsruimte zijn gedaan. Ze
zal de Raad een overzicht van alle meerjarige toekenningen toesturen. De Vrij constateert bij
het IBL aanzienlijk lagere AEG-inkomsten in 2019 t.o.v. 2018 en vraagt hoe het instituut de
onderwijskwaliteit kan blijven waarborgen. Schinkelshoek antwoordt dat de daling deels te
maken heeft met het feit dat de studentenaantallen bij Biologie voorgaande jaren een dip
hebben gekend: minder studenten betekent minder geld. Het IBL is zich bewust van de
aandacht voor onderwijs en lost de daling qua inkomsten deels op door op de materiele lasten
te bezuinigen. Ubbink vraagt of NeCEN op de facultaire begroting blijft staan of zich op enig
moment gaat inverdienen. Schinkelshoek legt uit dat NeCEN tot en met 2020 een universitaire
bijdrage ontvangt. Dit betreft een specifieke toewijzing, geen AEG-bekostiging. In 2019 zal
NeCEN geëvalueerd worden. Er zijn geen verdere vragen. De Raad stemt in met de hoofdlijnen
van de begroting 2019.

66
67
68
69
70
71

5. Voorstel benoeming OC-studentleden 2018-2019
De Raad bekrachtigt faculteitsreglement art. 14 lid 4 voor het collegejaar 2018-2019: “Een OC
bestaat voor de helft uit studenten die voor de desbetreffende opleiding(en) zijn ingeschreven.
Zij worden benoemd door het faculteitsbestuur op voordracht van de voorzitter van de zittende
OC. De procedure om tot een voordracht van de studentleden te komen, staat beschreven in
het Huishoudelijk Reglement van de OC.”
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6. Beoordelingsbrief RI&E Gorlaeus Building
De Raad heeft de brief ter kennisgeving aangenomen en geen verdere vragen.

4. Brief hoofdlijnen begroting 2019
Schinkelshoek licht toe dat het College een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. de ‘Overige
toewijzingen onderwijs’ heeft gedaan. De middelen Kwaliteitsafspraken, voorheen
studievoorschotmiddelen, zijn niet langer verdisconteerd in het AEG-model, maar worden
middels een non-gedifferentieerd tarief van € 250 per ingeschreven EER-student aan de
faculteiten toegewezen. Daarnaast heeft het College besloten om een groeibijdrage voor (sterk)
groeiende en nieuwe opleidingen in te stellen waardoor tegemoet wordt gekomen aan één van
de gevolgen van de T-2 financiering. Door deze wijzigingen gaat de faculteit er aanzienlijk op
vooruit m.b.t. de baten voor en vanuit het onderwijs. Het FB vraagt de Raad in augustus in te
stemmen met de wijze van besteding van de middelen Kwaliteitsafspraken.
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7. Mededelingen van de Faculteitsraad
• Kleingeld kondigt aan dat de Raad bezig is met het verbeteren van haar zichtbaarheid op de
faculteit. Hiervoor heeft de Raad een communicatieplan opgesteld waarbij zij meer wil
inzetten op Facebook, posters en de nieuwsbrief. Ook bij events van de faculteit kan de
Raad middels een permanente ‘stand’ geïnteresseerden informeren over haar
werkzaamheden.
• Tijdens de Dag van de Medezeggenschap kwam de ondersteuning van OC’s ter sprake.
Kleingeld trekt graag samen met de faculteit en instituten op om de ondersteuning te
verbeteren. In het verlengde hiervan uit Kleingeld zijn zorgen dat dubbele rollen (bijv.
studieadviseur en secretaris van de OC) in de praktijk onwenselijk kunnen uitpakken. Een
oplossing hiervoor zou een (facultair) ambtelijk secretaris voor de OC’s kunnen zijn.
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8. Mededelingen van het Faculteitsbestuur
A. Ingekomen & verzonden stukken mei-juni: Van Egeraat stuurt het Duurzaamheidsjaarverslag
van de universiteit naar De Vrij. De Snoo nodigt De Vrij uit om eventuele op- of
aanmerkingen met hem te delen, zodat De Snoo het kan meenemen in de terugkoppeling
aan het College.
B. Besluiten faculteitsbestuur mei-juni: Geen bijzonderheden.
C. Terugkoppeling vooroverleg BFR-1 2018: Vrieling was aanwezig bij de voorbespreking met
Gustings. Hij vraagt het bestuur waar het gereserveerde geld voor de Engelstalige BSc aan
zal worden besteed, aangezien hier vooralsnog geen verdere invulling aan wordt gegeven.
De Snoo antwoordt dat het bedrag wordt besteed aan activiteiten op het gebied van
internationalisering; op deze wijze wordt dichtbij het oorspronkelijke doel gebleven.
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9. Presentatie Personeelsmonitor
Het algemene beeld is positief voor onze faculteit: FWN wijkt niet af of doet het beter
vergeleken met de universitaire resultaten en de benchmark. De scores op werkdruk en interne
mobiliteit worden nog gespecificeerd naar functiecategorie. Tevens worden de scores voor
sociale veiligheid nog uitgesplitst naar man-vrouw. De resultaten van de personeelsmonitor zijn
besproken op het OWD van 28 juni. Het FB heeft de WD-en gevraagd om de scores te bespreken
met de Instituutsraad en om als instituut twee positieve punten te benoemen (waar het
instituut trots op is/graag zo wil houden) en twee punten die binnen het instituut nader
aandacht en uitwerking behoeven. De Snoo vraagt de Raad om de rapportage intern te
bespreken en eveneens twee positieve punten en twee aandachtspunten te benoemen. Indien
er aanleiding is voor nader onderzoek, verneemt het FB dat graag. De FR-Personeelscommissie
gaat hiermee aan de slag en komt eind augustus met een terugkoppeling aan het bestuur.
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10. Rondvraag & sluiting
• Ubbink vraagt naar de werkzaamheden aan de Oostzijde van de nieuwbouw aangezien deze
voor geluidsoverlast zorgen. Schinkelshoek vermoedt dat het om drainage werkzaamheden
gaat en vraagt het na.
• (Besloten gedeelte) Vacature vice-decaan
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Lopende acties
V = actiepunt afgehandeld.
Acties
Actiehouder
Overzicht meerjarige toekenningen Schinkelshoek
van de facultaire beleidsruimte delen
met de Raad
Duurzaamheidsjaarverslag delen met Van Egeraat V
De Vrij
Bespreken resultaten
FR
Personeelsmonitor, terugkoppeling 2 (Personeelspositieve punten en 2
commissie)
aandachtspunten
Navragen werkzaamheden oostzijde Schinkelshoek
nieuwbouw i.v.m. geluidsoverlast
V
Aankaarten lage opkomst
Schinkelshoek
veiligheidstrainingen bij IM’s
Rondsturen officieel goedgekeurde Van Egeraat V
OER-en naar de OD-en, voorzitters
van de OC’s en voorzitters van de
Examencommissies
Gegevens bezettingsonderzoeken
Schinkelshoek
naar de Raad

Status/opmerkingen

2 juli: De Snoo nodigt De Vrij uit eventuele
op- of aanmerkingen met hem te delen.
2 juli: deadline eind augustus aan het FB

24 juli: Het betrof het aanleggen van
drainage.
2 juli: aan de analyse wordt gewerkt,
resultaten volgen na de zomer.
2 juli: na goedkeuring laatste wijzigingen
OER-en door de Raad
2-juli: Snellius en Van Steenis zijn op de
hoogte van de resultaten. Gesprekken met
Oort en Huygens lopen. Terugkoppeling
Raad wordt na de zomer.
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