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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 1 
d.d. 28 februari 2022 2 
 3 
 4 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Coen van 5 
Hasselt, Martina Huber, Tijn Jacobs, Sander van Kasteren, Jenny Lam, Pepijn Smals, Rebecca Ultee, Stian 6 
Vermaas 7 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse 8 
Gast: lid CDL 9 
Verslag (AS): Liselore Brederode 10 
 11 
Afwezig of later: Floris van Kampen, Anthony Brown, Linda Holtman, Michelle Spierings 12 

 13 

 14 
 15 
1. Opening & vaststelling agenda   16 
Van der Horst opent de vergadering om 15:35 uur.  17 
Bij agendapunt 6 zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De agenda wordt hiermee vastgesteld.  18 
 19 
2. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 24 januari 2022 20 
Bijlage: 21 

- Concept notulen ov FB-FR 24 januari 2022 22 
 23 
Het verslag van 24 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 24 
 25 
Actiepunten: 26 
220124-1 Heden neemt Van der Horst het voorzitterschap tijdens de overlegvergadering over van 27 

de decaan. Na evaluatie wordt besloten of dit gehandhaafd blijft. 28 
2010830-2 Voor NeCEN lopen met akkoord van het College grote aanvragen bij NWO en Stichting 29 

Groeifonds. Dit wordt gezien als een mooie stap naar een gunstigere toekomst voor 30 
NeCEN. 31 

 32 
3. Leids Register Opleidingen (LRO) 33 
Adviesaanvraag. 34 
Bijlagen: 35 

- Memo FR – LRO 23-24 36 
- LRO FWN 2023-2024 + 2022-2023 37 

 38 
Op 16 februari 2022 heeft een voorbespreking plaatsgevonden met Bart de Smit, Inge Baanders en de 39 
Onderwijscommissie waarbij de commissie namens de gehele faculteitsraad input gaf op de 40 
adviesaanvraag. De raad heeft geen specifieke onderwerpen aangeleverd. 41 
De raad heeft gevraagd of de capaciteit van de gebouwen een aandachtspunt is bij de start van nieuwe 42 
opleidingen. Dit aandachtspunt wordt voor de start van nieuwe opleidingen gecontroleerd waardoor er 43 
geen capaciteitsproblemen verwacht worden bij de daadwerkelijke start van een opleiding. 44 
De raad is positief over de opgestelde LRO en heeft geen verdere op- of aanmerkingen. 45 
 46 
4. Update corona maatregelen 47 
Ter informatie. 48 
Mondelinge toelichting door het FB. 49 
De meeste maatregelen zijn landelijk opgeheven, echter blijft voorzichtigheid geboden. Officieel volgt 50 
medio maart nog een ijkmoment over eventuele volgende stappen.  51 
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Binnen de faculteit is aangezet tot gesprekken over hybride werken, aangezien dit in de toekomst zal 52 
blijven. Ook voor studenten kan dit betekenen dat onderwijs digitaal of hybride aangeboden blijft 53 
worden. 54 
De campus is nog niet helemaal op het hybride werken ingericht. Er zijn bijvoorbeeld onvoldoende aparte 55 
hokjes om in te kunnen werken. 56 
Gezocht wordt naar een toekomstige werkwijze waarbij bepaald wordt in goed overleg, wanneer thuis en 57 
wanneer op locatie te werken. De faciliteiten worden de komende periode geüpdatet om het gewenste 58 
niveau te behalen. Ook de technische voorzieningen zoals het geluid horen hierbij, dit heeft echter nog 59 
wat tijd nodig. 60 
 61 
5. Mededelingen van het faculteitsbestuur 62 
a. Ingekomen & verzonden stukken november 2021 en januari 2022 63 
Bijlagen: 64 

- Overzicht ingekomen en verzonden stukken nov 2021 65 
- Overzicht ingekomen en verzonden stukken jan 2022  66 

Geen opmerkingen of vragen. 67 
b. Besluiten faculteitsbestuur november 2021 en januari 2022 68 
Bijlagen:  69 

- Besluitenlijst faculteitsbestuur november 2021  70 
- Besluitenlijst faculteitsbestuur januari 2022 71 

Geen opmerkingen of vragen. 72 
 73 
6. Mededelingen Faculteitsraad 74 
 75 
Besproken in de onderwijscommissie 76 
Corona strategie onderwijs. 77 
Er zijn signalen dat het onderwijs van de laatste 2 jaren onder COVID-omstandigheden op een aantal 78 
punten minder goed dan gebruikelijk is aangekomen bij de studenten en met name bij die in jaar 2 en 3. 79 
De Smit herkent deze signalen is is voornemens hier samen met de opleidingen op de komende OD-80 
heidag op 16 maart op te bezinnen. De raad raadt aan dat de opleidingen gezamenlijk optrekken in het 81 
zoeken naar oplossingen. 82 
 83 
Arbeidsoriëntatie. 84 
De raad vraagt het FB inzichtelijk te krijgen hoe opleidingen hoger kunnen scoren op de arbeidsoriëntatie 85 
met als doel het opstellen van richtlijnen (actie FB). 86 
 87 
Commissie Personeel en Onderzoekbeleid.  88 
De commissie heeft gesproken met Knoester waarbij well-being ter tafel kwam. Op 25 februari is bekend 89 
geworden dat de besteding van nationaal besteding onderwijs (NPO-middelen) wordt opgerekt van twee 90 
tot vier jaar. Hiermee kunnen we langer werken aan voor de achterstanden van bepaalde studenten. 91 
Knoester kondigde aan na de zomer te starten met het oppakken van een aantal onderwerpen zoals het 92 
strategisch plan. 93 
 94 
Onderwijszaken. 95 
De raad vraag naar het exacte het aantal van de kwetsbare groep studenten die niet naar de campus 96 
kunnen komen door medische redenen en corona. Voor deze groep is het relevant hoe een aantal 97 
maatregelen wordt afgeschaald, zoals de mogelijkheid voor het afleggen van extra examens. Het 98 
alternatieve onderwijs, wat als second best wordt gezien, wordt binnenkort op het OWB besproken.  99 
Onderzocht wordt of dit voortgezet kan worden, tenminste tot het einde van de zomer. 100 
Vanuit de raad wordt voorgesteld om daarbij rekening te houden met de timing van de tweede booster. 101 
Exacte cijfers over de omvang van de kwestbare groep heeft De Smit niet, maar hij zal navragen wat 102 
hierover bekend is bij SOSZ  (actie De Smit). 103 
 104 
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 105 
Situatie in Oekraïne. 106 
Het FB en de raad achten het belangrijk om steun uit te blijven spreken aan mensen uit Oekraïne en 107 
Rusland. 108 
De centrale afdeling Communicatie zal er aandacht aan besteden door een bericht uitsturen met het 109 
thema saamhorigheid. 110 
 111 
Zichtbaarheid FR. 112 
In het kader van het vergroten van de zichtbaarheid van de raad, zullen leden aanwezig zijn op de Bèta-113 
banenmarkt. 114 
 115 
Voorkeur voor online onderwijs bij studenten. 116 
Docenten merken een lage opkomst op bij het fysieke onderwijs. Er lijkt een duidelijke drempel, 117 
weerstand of onwennigheid te zijn om deel te nemen aan fysiek onderwijs. Daarnaast vragen studenten 118 
om goed onderwijs online. De focus vanuit de faculteit lijkt nog steeds te liggen op het thuis studeren. 119 
Docenten en de raad achten het echter belangrijk om aan studenten duidelijk te maken dat het 120 
toegevoegde waarde heeft om naar de campus te komen. 121 
De Smit herkent de situatie bij bijna alle opleidingen. Het is feit dat een cohort studenten niet anders kent 122 
dan het onderwijs in tijden van COVID. Aan deze groep studenten moet uitgelegd worden waarom zij 123 
beter fysiek aanwezig kunnen zijn op de campus. Het onderwerp wordt met de OD’s besproken op de 124 
aankomende heidag. De raad adviseert om studieverenigingen tevens een rol te laten spelen in het 125 
aanmoedigen van studenten om deel te nemen aan fysiek onderwijs. Voornamelijk de oudere studenten 126 
kunnen hiertoe inspireren gezien hun eigen ervaring. 127 
Het kan zijn dat de universiteit naar een vorm van hybride onderwijs toe gaat indien de conclusie wordt 128 
dat dit een verbetering zou zijn, echter moet hier goed over worden nagedacht.  129 
 130 
Ondersteuning leidinggevende. 131 
Door de vele veiligheidsmaatregelen in het kader van de AVG en ter voorkoming van een datalek, kunnen 132 
veel taken niet meer door de management assistent uitgevoerd worden. De leidinggevende moet 133 
bepaalde taken zelf oppakken waar eigenlijk de tijd voor ontbreekt. Een on-behalf-functie van de 134 
management assistent zou dit oplossen.  135 
Dit punt wordt meegenomen bij het agendapunt over IT-zaken op de volgende overlegvergadering.   136 
 137 
Besloten gedeelte 138 
 
 
Actiepunten: 
  

 

Nummer Wie Wat Status
220228-6 De Smit Op de OD-heidag bespreken hoe corona-effecten van de laatste twee 

jaar op het opleidingsniveau van de studenten aan te pakken.
Nieuw

220228-6 De Smit De raad informeren over de omvang van de groep kwetsbare 
studenten die niet aan on-campus onderwijs kunnen deelnemen.

Nieuw

220124-7b FB Jaarlijks agenderen "Zaken op IT-gebied". Bezig


