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Jaarverslag Faculteitsraad FWN 2020-2021 
Geschreven door: Martijn Janse, namens Faculteitsraad FWN 2020-2021 
Datum: 12-09-2021 
 
In dit jaarverslag zal alle relevante informatie gebundeld worden aangaande de Faculteitsraad van de 
faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden voor het academisch jaar 
2020-2021. Dit document heeft tot doel om aan de achterban en andere geïnteresseerd kenbaar te 
maken wat de raad dit jaar gedaan heeft. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor 
toekomstige raadsleden. 
 
Er zal in dit verslag allereerst ingegaan worden op de organisatie van de raad, waarbij de 
samenstelling van de raad, de verdeling van haar leden over de commissies en de werkgroepen en de 
samenwerking met de Universiteitsraad en Opleidingscommissies worden benoemd. Daarna volgt de 
algemene strategie die we als raad bepaald hebben voor het raadsjaar. Vervolgens zal ingegaan 
worden op de onderwerpen die wij als raad geagendeerd hebben gedurende het jaar, maar ook op 
alle onderwerpen waarop wij al dan niet ingestemd hebben of advies hebben verleend. Voorts volgt 
een overzicht met links naar de vergaderstukken die wel openbaar zijn en gedeeld kunnen worden. 
Tot slot volgt een overzicht van lopende zaken. 
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1. Organisatie van de raad 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de samenstelling van de raad, de verdeling van de leden 
over de commissies en de werkgroepen en tot slot de samenwerking met de Universiteitsraad en de 
Opleidingscommissies. 
 

1.1 Samenstelling 2020-2021 
De Faculteitsraad bestaat voor het academisch jaar van 1 september 2020 tot 1 september 2021 uit 
de onderstaande leden: 
 

Geleding Naam Partij 

Personeel Sylvestre Bonnet 
(vicevoorzitter) 

 

Coen van Hasselt 

Sander van Kasteren 

Anthony Brown 

Martina Huber 

Sander Hille 

Klaas Vrieling 

Student Martijn Janse (voorzitter) ONS 

Paulien Koster ONS 

Tijn Jacobs ONS 

Raúl Wolters LVS 

Rosalie Drinkwaard CSL 

Fabian Mulder LSP 

Mark Knigge LSP 

  
De raad wordt ambtelijk ondersteund door Liselore Brederode. 
 

1.2 Commissies 
Op de eerste raadsvergadering op 28 september 2020 zijn de diverse commissies samengesteld. De 
raad kent op dit moment 4 commissies: Financiën & Reorganisaties, Personeels- & Onderzoeksbeleid, 
Studenten- en Onderwijsbeleid en PR. De verdeling van de leden over de commissies is als volgt: 
 

Commissie Naam 

Financiën & Reorganisaties Paulien Koster 

Fabian Mulder 

Klaas Vrieling 

Personeels- en Onderzoeksbeleid Anthony Brown 

Rosalie Drinkwaard 

Tijn Jacobs 

Studenten- en onderwijsbeleid Martina Huber 

Sander Hille 

Coen van Hasselt 

Mark Knigge 

Raúl Wolters 

Tijn Jacobs 

PR Mark Knigge 

Sander van Kasteren 
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1.3 Werkgroepen 
Hierna zal een overzicht gegeven worden van de werkgroepen in het raadsjaar 2020-2021 en welke 
leden er zitting in hadden. Werkgroepen verschillen van commissies door hun tijdelijke aard: ze 
worden opgezet voor een specifiek project en/of een project met een duidelijk einddoel. Er waren de 
volgende drie werkgroepen: 
 

Wekgroep Doel Naam 

Duurzaamheid In samenwerking met het 
LUGO (Leiden University Green 
Office) en alle andere 
faculteiten in kaart brengen 
waarop verduurzaamd kan 
worden binnen iedere faculteit 

Coen van Hasselt 

Paulien Koster 

Evaluatie buddysysteem In samenwerking met de 
Universiteitsraad en de andere 
Faculteitsraden het 
buddysysteem evalueren en 
advies geven over waar dit 
systeem verbeterd kan worden 

Tijn Jacobs 

Tussentijdse evaluaties In samenwerking met de 
Assessor en de 
Opleidingscommissies beleid 
maken om docenten te 
stimuleren tussentijdse 
vakevaluaties te gebruiken  

Paulien Koster 

 

1.4 Samenwerking Universiteitsraad 
Het is van belang dat de belangen van FWN goed behartigd worden binnen de centrale 
medezeggenschap. FWN is door de bètaopleidingen met de vele laboratoria significant anders dan de 
andere faculteiten van de Universiteit Leiden. Hierdoor kunnen de belangen eveneens afwijken van 
die van de andere faculteiten. Een goed contact met de Universiteitsraad is daarom van groot belang 
en de Faculteitsraad hecht hier dan ook grote waarde aan. 
 
Vanuit de Universiteitsraad zijn er twee buddy’s die nauw contact onderhouden met de 
(vice)voorzitter van de Faculteitsraad FWN: Helmi Schlaman (personeelsgeleding) en Floor van 
Lelyveld (studentengeleding). Met regelmaat vindt er overleg met de buddy’s en de gehele raad 
plaats over de lopende zaken, zoals in 2021 de discussie omtrent de herijking van de 
kwaliteitsmiddelen. Vanuit de Universiteitsraad is een werkgroep opgezet met FR-leden van diverse 
faculteiten om het buddysysteem te evalueren, zoals genoemd in paragraaf 1.3. Voor het 
aankomend academisch jaar 2021-2022 heeft de raad het voornemen om de contacten met de 
Universiteitsraad nog meer te versterken. Hierover heeft al overleg plaatsgevonden met de huidige 
buddy’s. 
 

1.5 Samenwerking Opleidingscommissies 
Onze faculteit kent vele opleidingen met diverse wensen. Daarom is het van belang dat de 
Faculteitsraad goed op de hoogte is van wat er speelt bij de diverse opleidingen. Bovendien is de 
samenwerking ook van groot belang bij bijvoorbeeld het opstellen van het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER), omdat Opleidingscommissies advies kunnen geven over artikelen waar de 
Faculteitsraad op moet instemmen en vice versa. 
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Op onze faculteit is het contact tussen de raad en de Opleidingscommissies georganiseerd via de 
Overkoepelende Samenwerking Opleidingscommissies (OSOC). Dit is een gezamenlijk overleg van 
afgevaardigden van iedere Opleidingscommissie op onze faculteit, voorgezeten door de Assessor van 
het Faculteitsbestuur. De Faculteitsraad zit hier ook aan met enkele afgevaardigden om signalen 
vanuit de Opleidingscommissies op te vangen en om ook de Opleidingscommissies te informeren wat 
er op facultair niveau speelt. 

2. Algemene strategie 
Als raad hebben we algemene strategie opgesteld voor ons raadsjaar. Daarbij wilden we inzetten op 
de volgende thema’s: 
 

1. Proactief agenderen: de raad praat gedurende het hele jaar mee over een scala aan 
onderwerpen, maar heeft ook het recht om zelf punten te agenderen indien zij dat nodig 
vindt. Ons voornemen was om vaker van dit recht gebruik te maken. Dat is met succes 
gelukt: we hebben in totaal 3 memo’s geschreven (zie hoofdstuk 3) over ICT, tussentijdse 
evaluaties en openbaarheid van vergaderstukken. Daarnaast hebben we nog enkele andere 
onderwerpen geagendeerd als bespreekpunt tijdens vergaderingen, bijvoorbeeld de situatie 
bij het Mathematisch Instituut of het werken in de avond en in het weekend tijdens corona. 
 

2. Versterken contact Universiteitsraad: het is van belang dat alle lagen van de 
medezeggenschap (lees: Opleidingscommissie, Faculteitsraad en Universiteitsraad) goed 
contact met elkaar onderhouden. Het contact tussen de Opleidingscommissies en 
Faculteitsraad werkte prettig via de OSOC’s, maar het contact met de Universiteitsraad via de 
buddy’s kon nog verbeterd worden. Daarom was ons voorstel om dat contact in ons jaar te 
intensiveren. Dat is deels wel en deels niet gelukt: we hebben enerzijds frequenter overleg 
gehad tussen FR en buddy’s dan voorheen, maar anderzijds is er op zorgen die wij hebben 
geuit middels brieven in de discussie omtrent de kwaliteitsmiddelen geen in onze ogen 
afdoende inhoudelijke weerlegging gekomen vanuit de UR. Dit is een verbeterpunt voor in de 
toekomst; er is ook een werkgroep ingesteld om het buddysysteem te evalueren. Tot slot 
wordt de agenda van de Universiteitsraad voortaan van tevoren met ons gedeeld, zodat 
besproken kon worden wat relevant voor ons zou (kunnen) zijn. 
 

3. Balans houden centraal/decentraal: in ons raadsjaar zijn diverse punten naar voren 
gekomen waaruit bleek dat een deel van de zeggenschap die wij als Faculteitsraad hebben, 
onder druk kwam te staan met als reden dat er op centraal niveau al over beslist was. Dit 
gold in ieder geval voor het ICT-beleid, het herkansen van voldoendes en de verdeling van de 
kwaliteitsmiddelen. Daarom hebben wij ons als raad een jaar lang ingespannen om ervoor te 
zorgen dat de Faculteitsraad genoeg zeggenschap en inspraak houdt op facultaire thema’s. 
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit bestuurlijk het juiste is om te doen. Bovendien heeft 
FWN specifieke wensen, die vaak afwijken van die van andere faculteiten. Met betrekking tot 
het ICT-beleid is er een memo opgesteld (zie hoofdstuk 3) en met betrekking tot het 
herkansen van voldoendes en de kwaliteitsmiddelen zijn er ook stappen gezet (zie hoofdstuk 
7). Aangezien ‘harmonisatie’, bijvoorbeeld de harmonisatie van de onderwijslogistiek, actief 
beleid is vanuit het CvB, is het van belang om de voor- en nadelen te blijven wegen als FR 
binnen de specifieke situatie van FWN. 
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3. Door de raad ingebrachte onderwerpen 
De raad heeft het recht om zelf punten te agenderen bij het gezamenlijke overleg tussen de raad en 
het Faculteitsbestuur. Daar is dit jaar veelvuldig gebruik van gemaakt. De volgende punten zijn 
geagendeerd door de raad afgelopen academisch jaar: 
 

1. ICT: 
a. Probleem: het ICT-beleid wordt grotendeels centraal bepaald, terwijl FWN 

afwijkende voorkeuren en wensen heeft op het gebied van ICT ten opzichte van 
andere faculteiten. 

b. Doel: het vergroten van de inspraak van de faculteit in het ICT-beleid. 
c. Resultaat: de raad zal jaarlijks geüpdatet worden over het ICT-beleid door het 

Faculteitsbestuur tijdens een van de FR-vergaderingen en discussies zullen 
plaatsvinden via de oprichting van een ICT-adviesgroep. 

 
2. Tussentijdse evaluaties: 

a. Probleem: vakevaluaties worden pas aan het einde van het vak ingevuld, terwijl het 
waardevol zou zijn om ook tussentijds feedback te kunnen geven aan een docent op 
een systematische manier.  

b. Doel: het stimuleren van het inzetten van tussentijdse vakevaluaties door alle 
docenten op de faculteit. 

c. Resultaat: oprichting van een werkgroep die onderzoekt hoe dit het beste te 
implementeren, die best practices verzamelt en die docenten stimuleert om deze in 
te zetten bij hun vakken. 
 

3. Openbaarheid vergaderstukken: 
a. Probleem: de vergaderstukken van de gezamenlijke overleggen van de raad en het 

Faculteitsbestuur zijn niet allemaal openbaar (de agenda bijvoorbeeld wel), terwijl 
transparantie van belang kan zijn voor de medezeggenschap. 

b. Doel: het vergroten van de transparantie door meer openbaarheid te geven aan de 
vergaderstukken. 

c. Resultaat: aanpassing van het Reglement van Orde van de raad om meer 
openbaarheid te creëren, drempel verlaagd om stukken op te vragen en vermelding 
van de op te vragen stukken op de (openbare) agenda. 

4. Instemmingen 
Het Faculteitsbestuur is verplicht om de raad op bepaalde onderwerpen te vragen om instemming 
met een voorstel. In het afgelopen raadsjaar waren alle instemmingen positief. Het gaat om de 
volgende instemmingen: 
 

1. Skills-platform: op 25 januari 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de wijziging in de 
verdeling van de kwaliteitsmiddelen, zodat de kosten voor het Skills-platform verdeeld 
kunnen worden over de instituten. 

 
2. Voordracht Opleidingscommissies: op 19 april 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met 

de procedure van de voordracht voor de studentleden van de Opleidingscommissies voor het 
jaar 2021-2022, zoals deze is vastgelegd in artikel 14 lid 4 van het faculteitsreglement.  

 
3. Verlenging termijn Assessor: op 19 april 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de 

verlenging voor de periode van een jaar van de benoeming van Joost Barendse tot assessor. 
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4. Verdeling Van Meenen-middelen: op 31 mei 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de 
verdeling op hoofdlijnen van de Van Meenen-middelen. 

 
5. Verdeelsleutel begroting: op 31 mei 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met het besluit 

van het faculteitsbestuur om met ingang van de Begroting 2022 de kwaliteitsmiddelen intern 
te verdelen naar rato van ECTS en diploma’s in plaats van naar rato van ingeschreven 
studenten. In 2022 zullen die instituten die door deze wijziging van systematiek erop 
achteruitgaan, eenmalig gecompenseerd worden vanuit de Beleidsmiddelen. 

 
6. OER: op 31 mei 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de wijzigingen van de OER’en 

voor 2021-2022 onder voorwaarde dat het huidige beleid van inschrijven gehandhaafd blijft 
totdat de inschrijfapp MyStudyMap functioneert en er via de juiste kanalen heldere 
communicatie over heeft plaatsgevonden. 

 
7. Directiemodel Hortus Botanicus: op 31 mei 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met het 

nieuwe directiemodel voor de Hortus Botanicus en daarbij het wijzigen van het 
faculteitsreglement door “Artikel Y. De Hortus Botanicus”, zoals beschreven in de bij de 
agenda gevoegde memo, toe te voegen aan het faculteitsreglement. 
 

8. Herijking kwaliteitsmiddelen: op 5 juli 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de 
herijking van de kwaliteitsafspraken zoals beschreven in de aangeleverde memo en bijlage. 
 

9. Reglement Selectie & Plaatsing en numerus fixus 2022-2023 van de opleiding Bio-
Farmaceutische Wetenschappen: op 5 juli 2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met het 
reglement. 
 

10. Begroting 2022 inclusief instemming begrotingsplan kwaliteitsmiddelen: op 30 augustus 
2021 heeft de faculteitsraad ingestemd met de begroting inclusief het begrotingsplan 
kwaliteitsmiddelen. 
 

11. Facultair bestedingsplan NPO-programma “begeleiding studenten”: op 30 augustus 2021 
heeft de faculteitsraad ingestemd met het facultair bestedingsplan NPO-programma 
“begeleiding studenten”. 

 

5. Adviesvragen 
Het Faculteitsbestuur is verplicht om de raad op bepaalde onderwerpen te vragen om advies over 
een voorstel. Hieronder worden alleen de gevraagde (formele) adviezen getoond. Het gaat om de 
volgende adviezen: 
 

1. Facultair Onderwijsjaarverslag: op 25 januari 2021 heeft het Faculteitsbestuur advies 
gevraagd over het Facultair onderwijsjaarverslag FWN 2019-2020. De raad geeft aan een 
aantal punten gemist te hebben in het facultair onderwijsjaarverslag en adviseert het 
faculteitsbestuur om onderstaande onderwerpen toe te voegen aan het verslag: 
1) duidelijke tijdslijn qua visie, ook op de lange termijn, met beschrijven van ambities en 
strategie; 2) beschrijven hoe de innovaties, die in de coronaperiode zijn gedaan, ter 
verbetering gebruikt gaan worden in het toekomstige onderwijs zonder corona. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan de flipped classroom en kwesties rondom de druk op zalen; 3) 
zaken rondom ICT zoals licenties, Citrix, de zorgelijke digitale structuur en de status van het 
‘Bring your own device’-project; 4) het betrekken van docenten, studenten en 
opleidingscommissies bij veranderingen bij het online onderwijs, zodat de kwaliteit geborgd 
wordt. 
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2. Leids Register Opleidingen: op 25 januari 2021 heeft het Faculteitsbestuur advies gevraagd 

over het Leids Register Opleidingen 2022-2023. De raad adviseert het Faculteitsbestuur om 
de wens voor het Engels als voertaal bij een opleiding beter te onderbouwen. Te denken valt 
aan benoemen van strategische argumenten zoals de internationale aansluiting op vele 
anderstalige onderzoekers bij het LIACS. Gezien de doelgroep van de nieuwe opleiding BSc 
Data Science and Artificial Intellegence vindt de raad het de juiste keuze dat de voertaal bij 
deze opleiding Engels wordt. 

6. Openbare stukken 
Hieronder zullen de links vermeld worden waarmee de stukken ingezien kunnen worden die 
openbaar zijn. Het gaat hierbij om de stukken van de gezamenlijke overlegvergadering van de raad 
en het Faculteitsraad. De stukken die direct openbaar zijn, zijn de conceptagenda’s en de 
vastgestelde notulen, evenals de besluitenlijst van het Faculteitsbestuur. De overige stukken kunnen 
opgevraagd worden; de ambtelijke secretaris van de FR zal 5 dagen voor de overlegvergadering de 
concept-agenda publiceren aan de hand waarvan geïnteresseerden de stukken kunnen opvragen via 
de FR-mailbox. Het is goed hiervoor nog extra promotie te maken richting studenten en personeel. 
 

1. Link conceptagenda’s en vastgestelde notulen: 
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--
facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-
natuurwetenschappen#tab2 
 

2. Link besluitenlijst Faculteitsbestuur: 
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/wiskunde-en-
natuurwetenschappen/faculteitsbestuur-en--bureau 

7. Lopende zaken 
Aan het einde van het academisch jaar 2020-2021 zijn er nog een aantal belangrijke lopende zaken 
die voorduren in het volgende raadsjaar. Het gaat daarbij om de volgende zaken: 
 

1. Vacatures Faculteitsbestuur: gedurende afgelopen raadsjaar zijn zowel onze decaan Michiel 
Kreutzer als onze directeur bedrijfsvoering Dirkje Schinkelshoek vertrokken. Paul Wouters 
(tevens decaan van FSW) was hierna tijdelijk interim-decaan en Ed van den Berg interim-
directeur bedrijfsvoering. Voor de functie van decaan is in de laatste FR-vergadering van het 
jaar ingestemd met de aanstelling van Jasper Knoester. Voor de functie van directeur 
bedrijfsvoering wordt nog gezocht naar een langdurige vervanger. Vermeld moet worden dat 
de betrokkenheid van de raad in het proces van het zoeken naar nieuwe FB-leden van groot 
belang is. Als FR zijn wij betrokken geweest bij het opstellen van de profielschetsen en ook 
heeft de vicevoorzitter Sylvestre Bonnet namens de FR plaatsgenomen als lid in de 
Benoemingsadviescommissie (BAC) voor de aanstelling van de nieuwe decaan. 
 

2. ICT-discussie: naar aanleiding van het memo van de FR dat hiervoor genoemd is, zal de FR nu 
jaarlijks geüpdatet worden over het ICT-beleid en zal er ook een ICT-adviesgroep opgezet 
worden. Het is van belang dat dit komend raadsjaar volledig uitgerold wordt en onderdeel 
wordt van de jaarlijkse cyclus. Ook is het zaak dat de ICT-adviesgroep operationeel wordt. 
 

3. Herkansen voldoendes: bij de totstandkoming van de OER afgelopen raadsjaar is er besloten 
door de Universiteitsraad dat iedere student vanaf nu één voldoende mag herkansen 
gedurende zijn of haar studie. Dit was voor de FWN-studenten echter een verslechtering ten 
opzichte van de status quo, waarbij er geen maximum gehanteerd werd. Daarom is er vanuit 

https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen#tab2
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/faculteitsbestuur-en--bureau
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/wiskunde-en-natuurwetenschappen/faculteitsbestuur-en--bureau
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beide geledingen van de raad de dringende oproep gekomen aan de vicedecaan en de 
Universiteitsraad om dit aan te passen tijdens het totstandkomingsproces van de OER die 
komend raadsjaar wordt opgesteld (OER voor 2022-2023). Het verzoek was om in het 
universitaire deel van de OER op te nemen dat studenten minimaal 1 voldoende mogen 
herkansen, waarna het de faculteiten vrij staat het precieze aantal te herkansen voldoendes 
zelf vast te stellen.  
Overigens moet vermeld worden dat de inwerkingtreding van dit artikel in de OER voor 2021-
2022 uiteindelijk toch geen doorgang heeft gevonden wegens uitvoeringsproblemen, waarna 
het FB op advies van het CvB heeft besloten in het academisch jaar 2021-2022 toch niet het 
aantal te herkansen voldoendes in te perken. 
 

4. Differentiatie kwaliteitsmiddelen: in het afgelopen raadsjaar is er contact geweest tussen de 
raad en de Universiteitsraad over het al dan niet differentiëren van de kwaliteitsmiddelen (de 
gelden die zijn vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs) tussen de verschillende 
faculteiten, waarbij FWN en LUMC meer zouden ontvangen. De Universiteitsraad heeft 
uiteindelijk besloten niet te differentiëren. In september 2021 zal nog gesproken worden met 
de Universiteitsraad over het proces van de totstandkoming van dit besluit. Ook zal zeker in 
komend raadsjaar gesproken worden met de Universiteitsraad over een structurele oplossing 
voor deze missende financiering voor FWN. De kwaliteitsmiddelen vormen de komende jaren 
namelijk een steeds groter deel van het onderwijsbudget van de faculteit, waarbij onze zorg 
is dat het niet differentiëren van deze middelen uiteindelijk ook leidt tot een verslechterde 
concurrentiepositie van onze faculteit. Het zal dus een belangrijk thema blijven de komende 
tijd. 
 

5. Werkgroepen: de drie eerdergenoemde werkgroepen (duurzaamheid, evaluatie 
buddysysteem en tussentijdse evaluaties) zullen hun eindresultaat leveren in het volgende 
raadsjaar (2021-2022). De raad kan vervolgens desgewenst aan de slag met de uitkomsten 
van deze werkgroepen. 
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