
Pagina 1 van 4 
 

Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
25 oktober 2021 
 
 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Anthony 
Brown, Linda Holtman, Martina Huber, Tijn Jacobs, Sander van Kasteren, Jenny Lam, Michelle Spierings, 
Pepijn Smals, Rebecca Ultee, 
Aanwezig FB: Paul Wouters, Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse, Floris van Kampen 
Verslag (AS): Liselore Brederode 
Afwezig FR: Coen van Hasseld, Kamand Hajighapour  
 
Gasten:  
Mark Reid, journalist Mare 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten, voor het toelichten van agendapunt 2 
Tessel Linders, Hoofd Huisvesting, voor het geven van de presentatie bij agendapunt 3 
 

1. Opening & vaststelling agenda   1 
Wouters opent de vergadering om 15:34 uur en heet alle aanwezigen welkom. 2 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 
 4 
2. Bestuurlijk Financiële Rapportage 2 2021 (BFR2) 5 
Ter informatie.  6 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten is aanwezig om toelichting te geven. 7 
Op 14 oktober jl. heeft de Financiële Commissie een vooroverleg met Ed van den Berg en Karin van den 8 
Elzen gevoerd. Veel vragen zijn tijdens het vooroverleg beantwoord. 9 
Door corona is een aantal posten er uiteindelijk anders uit komen te zien dan verwacht werd, 10 
voornamelijk door: 11 

- Gemiste opbrengsten o.a. doordat de Hortus met de bijbehorende horeca dicht was; 12 
- Een stijging van personele lasten, doordat er aanvullend is ingezet op onderwijs; 13 
- Een daling van materiele lasten bijvoorbeeld door gesloten laboratoria, minder verbruik van 14 

materiaal, en geen reiskosten vanwege de reisbeperkingen. 15 
 16 
Dank aan Karin van den Elzen voor de toelichting. 17 
 18 
3. Stand van zaken rondom nieuwbouw 19 
Ter informatie. 20 
Tessel Linders, Hoofd Huisvesting, geeft een presentatie. 21 
Informatie over de bouw is te vinden via onderstaande link: 22 
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/bouwprojecten/nieuwbouw-gorlaeus 23 
 24 
Verwacht wordt dat de capaciteit van de toekomstige nieuwbouw, ook met de verwachte stijging van het 25 
studentenaantal, voldoende zal zijn.  26 
Het gebouw wordt toegankelijk voor mensen met een beperking. 27 
 28 
Dank aan Tessel Linders voor het verzorgen van de presentatie. 29 
 30 
4. Concept notulen overlegvergadering + actielijst 30 augustus 2021 31 
Bijlage: 32 

- Concept notulen overlegvergadering 30 augustus 2021 33 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 34 
 35 
5. Opstarten onderwijs 36 
Ter bespreking. 37 

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/bouwprojecten/nieuwbouw-gorlaeus
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Update Teacher Support Desk (TSD) 38 
De Smit geeft een toelichting. 39 
Begin van het jaar was er nog sprake van stevige corona-maatregelen, inclusief de maximale toegestane 40 
aanwezigheid van 75 personen in de collegezalen. Voor de vakken waarbij er meer studenten waren dan 41 
in de zaal mochten, zijn verschillende soorten alternatieven gevonden: hybride colleges met een deel van 42 
het publiek thuis, of een aangepaste collegevorm online of in hoor- dan wel werk-colleges in kleinere 43 
groepen. Per opleiding en per studiejaar is bekeken wat het beste paste. Er waren bewust geen harde 44 
regels vanuit het faculteitsbestuur om zo de opleidingen de mogelijkheid te geven de altenatieve vormen 45 
naar eigen inzicht te organiseren.  46 
Om het online onderwijs goed te ondersteunen is de Teacher Support Desk (TSD/SEEDS) versterkt. Ook bij 47 
de omschakeling naar fysiek onderwijs binnen de 75-grens heeft de TSD ondersteuning geboden. 48 
 49 
Voor de zomer moest besloten worden hoe het onderwijs in het nieuwe academisch jaar in te roosteren 50 
en volgens welk scenario. Door het College van Bestuur is besloten te roosteren vanuit het meest gunstige 51 
scenario waarbij rekening gehouden werd dat dit de eerste weken een uitdaging zou worden, echter wel 52 
snel opgepakt kon worden. Achteraf gezien heeft de planning goed uitgepakt, aangezien er vanaf 21 53 
september geen maatregelen meer voor de collegezalen waren. Vanuit twee scenario’s tegelijk roosteren, 54 
waarvan een rekening houdend met de 1,5 meter maatregel, was niet haalbaar. 55 
Omdat pas in augustus de maatregelen bekend werden hadden de docenten maar kort de tijd voor de 56 
voorbereiding. De vakantieperiode was pas net achter de rug. Een extra uitdaging was het hybride 57 
onderwijs. TSD/SEEDS heeft de docenten daarbij ondersteund en heeft ook in samenwerking met het UFB 58 
zo’n 10 zalen extra voorzien van apparatur voor hybride onderwijs.  59 
Er waren bij het begin van het academisch jaar wel wat opstartproblemen zoals een storingen bij de 60 
servers van de weblectures. 61 
 62 
Op de opmerking van de raad dat het geluid bij hybride onderwijs wat te wensen over laat, antwoordt De 63 
Smit dat er technische verbeteringen plaatsvinden, en dat dit soort zaken door de TSD opgepakt wordt.   64 
 65 
Een grote zorg zijn de huidige oplopende besmettingen waardoor er mogelijk weer strengere maatregelen 66 
volgen. Indien de politiek de QR check op de campus instelt, zal de universiteit hieraan moeten voldoen. 67 
Het hiervoor benodigde personeel en systeem kan, indien nodig, vlot wordt ingezet.  68 
 69 
Er zijn geen harde getallen over de hoeveelheid onderwijs wat online gegeven wordt. Het 70 
faculteitsbestuur stuurt op zoveel mogelijk onderwijs in fysieke vorm. De opleidingen krijgen echter wel 71 
de ruimte om een overgangsfase in te stellen en oog te houden op de werkdruk bij de docenten.  72 
 73 
6. Nieuwe CAO 74 
Ter informatie. 75 
De definitieve tekst van het nieuwe CAO is sinds vorige week bekend. De komende periode zal deze 76 
juridisch geduid worden in het kader van de uitwerking op medewerkers met een tijdelijk contract. 77 
Tijdelijke contracten van langer dan een jaar zullen worden bekeken, afhankelijk van het type positie van 78 
de medewerker. Het FB zal de FR informeren over de uitwerking van het CAO op de tijdelijke contracten 79 
(actie FB). De communicatie met de medewerkers vindt plaats op instituutsniveau in overleg met de 80 
wetenschappelijk directeuren, de instituutsmanagers en de HR-adviseurs. Nog onderzocht wordt wat de 81 
financiële consequenties voor de begroting zullen zijn. 82 
 83 
7. Mededelingen van het faculteitsbestuur 84 

a. Mondelinge update corona 85 
- Handreiking thuiswerken 86 
Bijlage: Handreiking thuiswerken FWN 87 

Het kabinet onderzoekt de optie voor opnieuw maatregelen in verband met de  oplopende 88 
besmettingscijfers. Het CvB en de decanen willen zo mogelijk voorkomen dat de deuren weer op slot 89 
moeten voor onderwijs.  90 
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Met behulp van de handreiking thuiswerken wordt de medewerker zoveel mogelijk begeleid. 91 
Het aantal besmettingen binnen de universiteit valt mee. De vaccinatiegraad van studentengroep is hoger 92 
dan gemiddeld. Voor nu is de oproep ermee om te gaan vanuit eigen veiligheid en bij klachten niet naar 93 
kantoor of college komen. Het uitgangspunt om zoveel mogelijk thuis te werken blijft de rode draad. 94 
 95 
De raad meent dat de handreiking suggereert dat online onderwijs een standaard kan worden, echter is 96 
dit tegenstrijdig met het door FB sturen op fysiek onderwijs. Het FB geeft aan dat blended learning nog 97 
niet  naar wens tot uitvoering gebracht kan worden; de gebouwen zijn hier onvoldoende voor ingericht en 98 
de Wi-Fi is nog niet sterk genoeg. Het document is er op gericht medewerkers veilig naar kantoor te 99 
kunnen laten komen, echter nog niet voor de volle week. Het is zoeken naar een evenwicht tussen 100 
thuiswerken en werken op kantoor. Naar verwachting zal er vraag zijn naar hybride onderwijs en niet naar 101 
geheel online onderwijs. Docenten hebben duidelijk de voorkeur voor fysiek onderwijs. Het onderwijs kan 102 
verbeterd of verrijkt worden door online opties, echter is het geen doel op zich om online onderwijs te 103 
geven. 104 
Een veel gehoord geluid van medewerkers is het gebrek aan de mogelijkheid van het afsluiten van een 105 
flexibel parkeerabonnement. Dit punt heeft de aandacht van het FB. 106 
 107 

b. Update stand van zaken strategisch plan 108 
Aankomende donderdag wordt het strategisch plan besproken in het bestuursberaad. Een exact tijdspad 109 
voor erna is nog niet bekend. De FR wordt nader geïnformeerd over de tijdlijn (actie FB). 110 
De tekst van de houtskoolschets is op een aantal punten aangepast. Belangrijk voor FWN is hoe de 111 
kernpunten binnen de eigen strategie ontwikkeld kunnen worden. Een belangrijk discussiepunt zal zijn 112 
hoe zwaar het interdisciplinaire component weegt van de onderzoek agenda. Een discussie met de 113 
instituutsbesturen en met Jasper Knoester is al gestart, zodat hij vanaf de start in januari geheel op de 114 
hoogte is. 115 
De raad vindt de concurrentiepositie een punt van aandacht. Het FB heeft hier nog geen nieuwe 116 
oogpunten op. Een aantal faculteiten wil kijken naar het AEG-model, echter zijn er nog geen concrete 117 
stappen genomen. Dit thema wordt niet in het instellingsplan meegenomen en zal pas na 8 februari a.s. 118 
opgepakt worden. Voor de discussie is niet alleen het universitaire model belangrijk, maar ook het 119 
facultaire model. 120 
Het FB deelt de laatste versie van het strategisch plan met de raad (actie FB afgehandeld). 121 
 122 

c. Ingekomen & verzonden stukken augustus-september 2021 123 
Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken aug-sep 2021  124 

Geen op- of aanmerkingen. 125 
 126 

d. Besluiten faculteitsbestuur juni t/m september 2021 127 
Bijlage: Besluitenlijst faculteitsbestuur juni t/m september 2021 128 

Geen op- of aanmerkingen. 129 
 130 
8. Mededelingen & vragen Faculteitsraad 131 

a. Indeling commissies 132 
Bijlage: Indeling commissies FR FWN 2021-2022 133 

Het FB heeft kennis genomen van de indeling van de diversie commissies binnen de FR. 134 
 135 

b. Rondvragen FR 136 
Bijlage: Diverse vragen FR 137 
Het FB zal de vragen binnenkort schriftelijk beantwoorden (actie FB afgerond). 138 
 139 
Besloten gedeelte 140 
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Actiepuntenlijst 
 

 

Nummer Wie Wat Status Deadline
210830-2 30-08-21 FB De raad informeren over traject mee NeCEN Nieuw geen
210830-1 30-08-21 allen Wijziging CAO inzake eerder aanbieden vast contract bespreken in 

aanwezigheid van decaan. Wat zijn de financiële consequenties?
Nieuw

wanneer 
mogelijk

210531-1 31-05-21 De Smit Stand van zaken rondom (tussentijdse) evaluaties van vakken 
bespreken (begin 2022 agenderen) 

Nieuw begin 2022

210531-2 31-05-21 FB De raad informeren over eventuele wijzigingen in het publicatiebeleid 
ivm de hogere kosten in BFR1 (agenderen wanneer mogelijk)

Nieuw  

210419-1 19-04-21 De Smit Standpunt FR inzake het verhogen van het aantal herkansingen van 
voldoendes bespreken op het Onderwijsberaad d.d. 30 september 

Nieuw 30-09-21


