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Notulen vergadering Faculteitsraad 
20 januari 2020 
 
Aanwezig raad: Brown, Huber, Hille, Vrieling, Kuilboer, Jacobs, Bergink, Van Buchem, Lakemeier, 

Van der Veen, Knigge, Hasselt, Vrieling, Bergink 
Afwezig raad:    Kuilboer, Van Kasteren, Bonnet 
Aanwezig bestuur:  De Smit, Schinkelshoek, Schaalje, Van Egeraat, Brederode (verslag) 
Afwezig bestuur: Kreutzer 
 
 
 
 

1. Opening & vaststelling agenda 1 
De Smit opent de vergadering om 15:33 uur. 2 
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 3 

 4 
2.  Concept notulen vergadering 25 november 2019 5 
Concept notulen 25 november 2019: 6 
Er wordt een aantal wijzigingen doorgegeven: 7 
- De namen van afwezigen moeten weggehaald worden bij de namen van de aanwezigen; 8 
- Huber: regel 34 “, deze blijken vaak niet direct werkbaar. Soms doen secretaresses bepaalde 9 

taken, terwijl later blijkt dat dit niet meer lukt en kunnen taken lastig gedelegeerd worden.” 10 
wordt vervangen door “Soms zijn de taken te specialistisch en kunnen in de nieuwe systemen 11 
niet gedelegeerd worden.”. 12 

Met bovenstaande wijzigingen worden de notulen van 25 november 2019 vastgesteld. 13 
 14 
Actiepunten: 15 
- Stand van zaken defecte douches nieuwbouw: De douches werken nog steeds niet. 16 

Schinkelshoek geeft aan met regelmaat bij de directie Vastgoed naar een update te vragen, maar 17 
dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan en geen oplossing is. Actiepunt blijft staan. 18 

- Gegevens bezettingsgraadonderzoeken naar de Raad: tijdens de vergadering wordt hierover een 19 
presentatie gehouden. Actiepunt is hiermee afgehandeld. 20 

 21 
3. Facultair Onderwijsjaarverslag 22 
De Smit vertelt dat het Onderwijsjaarverslag twee weken geleden besproken is met de FR-23 
Onderwijscommissie. Hun input is verwerkt in het Onderwijsjaarverslag dat nu besproken wordt. 24 
Namens de raad geeft Van Buchem aan nog wat kleine aanbevelingen en/of vragen te hebben: 25 
- Blz. 4, onderste alinea:  26 

Vraag: Zijn de BSA percentages van universiteiten van buiten Leiden bekend, zodat deze 27 
vergeleken kunnen worden? Dit omdat een groot deel van de kwaliteitsmiddelen hiervoor wordt 28 
ingezet. Lakemeier vraagt zich af of het relatief hoge aantal contacturen bij FWN in vergelijking 29 
tot andere faculteiten een oorzaak kan zijn. De Smit vindt dit een interessant punt en zal dit 30 
verder gaan onderzoeken. Het wordt niet meegenomen in de definitieve versie van het 31 
Onderwijsjaarverslag. 32 
Wijziging: “mede” wordt toegevoegd aan op één na laatste regel; De opleidingen zijn zich 33 
hiervan bewust en mede daarom zetten zij gezamenlijk ruim de helft van de kwaliteitsmiddelen 34 
in voor studiebegeleiding en het verkleinen van de werkgroepen.  35 

- Blz. 7, alinea Minoren in balans, meer aandacht voor de educatieve minor: 36 
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Zou de deadline voor inschrijving voor de educatieve minor verschoven kunnen worden zodat 37 
wellicht meer studenten de minor kiezen als back-up voor een andere minor? Dit lijkt De Smit 38 
een goed idee, hij gaat hierover nadenken. 39 

- Blz. 5, eerste alinea: 40 
Vrieling vraagt of er, vanuit de twee opleidingen die gebruik maken van verplichte matching, 41 
gezien wordt dat dit goede resultaten oplevert. En zo ja, waarom wordt dat niet in het verslag 42 
vermeld? Schinkelshoek antwoordt dat er voor BFW een analyse gedaan is naar aanleiding van 43 
de verplichte matching en dat een positief effect gezien is in het eerste jaar. Het wordt nog 44 
steeds gemonitord, echter door andere invloeden (oa enorme groei van aantal studenten) is het 45 
effect niet meer goed te beoordelen.  46 

- Blz. 20, tweede alinea: 47 
In het verslag wordt vermeld dat de kosten van de twee beurzen Leiden Science China 48 
Scholarship (LSC) en Leiden Science Indonesia Scholarship (LSI) niet op wegen tegen het beoogde 49 
resultaat. Vrieling vraagt wat hiermee bedoeld wordt? De Smit legt uit dat studenten van partner 50 
universiteiten in China door de LSC 25% minder aan collegegeld hoeven te betalen. Gebleken is 51 
echter, dat op andere plekken ook waivers gegeven werden, ook aan studenten die niet van 52 
partners waren. De waiver-policy hieromtrent was niet helder en er zijn ook veel verschillen 53 
tussen de opleidingen binnen de faculteit. Er moet goed en in bredere context bekeken worden 54 
wanneer je wel of niet een waiver wilt geven.  55 

- Vrieling vraagt naar aanleiding van de bijlage, het Overzicht Kwaliteitsmiddelen, of de (bijna) 56 
verdubbeling van het aantal Phd’s bij het LIC past binnen de besteding van de 57 
Kwaliteitsmiddelen. De Smit antwoordt dat de salarissen niet volledig bekostigd worden vanuit 58 
de Kwaliteitsmiddelen. Een volledig overzicht is terug te vinden in de financiële rapportage, 59 
echter niet in deze bijlage bij het Onderwijsjaarverslag. Vanuit de kwaliteitsmiddelen wordt geen 60 
onderzoek gefinancierd; het meenemen van de PhD’s in het overzicht moet gezien worden als 61 
uitbreiding van de onderwijscapaciteit.  62 

- Van Buchem vraag waarom er geen gegevens van het IBL in het overzicht van de 63 
Kwaliteitsmiddelen zijn ingevuld. De Smit geeft aan deze waarschijnlijk nog niet aangeleverd zijn, 64 
maar naar verwachting zullen deze wel in het Onderwijsjaarverslag verwerkt worden. 65 

- Blz. 22, eerste alinea: 66 
Jacobs vraagt wanneer de analyse van de weblectures plaats vinden en of de uitkomsten gedeeld 67 
mogen worden met de faculteitsraad. Schinkelshoek geeft aan dat deze analyse met regelmaat 68 
gedaan wordt. De Smit geeft aan dat de uitkomsten met de raad gedeeld mogen worden. 69 

- Hille zal per email een aantal typfouten ter verbetering doorgeven aan Brederode. (NB De 70 
wijzigingen zijn op 21 januari ontvangen en doorgestuurd naar Inge Baanders.) 71 

- Gevraagd wordt wat er op het overzicht van de Kwaliteitsmiddelen bij het LIACS bedoeld wordt 72 
met diversiteit. Schinkelshoek legt uit dat het LIACS trainingen interculturele 73 
diversiteitstrainingen geeft aan studenten.  74 

 75 
De faculteitsraad stemt na aanpassing van de wijzigingen in met het Onderwijsjaarverslag. 76 
Maandag 27 januari wordt het verslag door het Faculteitsbestuur besproken ter vastlegging waarna SOSZ 77 
het voor 1 februari a.s. zal indienen bij het College van Bestuur. 78 
 79 

4. Tussentijdse huisvesting kantoren (zie bijlage presentatie) 80 
Tessel Linders (Hoofd Huisvesting) en Evan van de Leur (Trainee Huisvesting) voegen zich bij de 81 
vergadering. Van de Leur verzorgt de presentatie. Linders licht voorafgaand toe dat de presentatie 82 
gaat over de periode tussen nu het en het moment van verhuizen naar de nieuwbouw in 2023. 83 
 84 
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Vragen / opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: 85 
Knigge vraagt welke meetmethode is gebruik ten aanzien van de blauwe lijn. Van de Leur antwoordt 86 
dat de realisatie van aantallen fte en gasten in SAP en de realisatie van aantallen ingeschreven 87 
studenten bij SOZ is ingevoerd in het ruimte-behoefte model. . 88 
 89 
Ten aanzien van de ruimte voor CML in het Van Steenis geeft Linders aan dat Archeologie op dit 90 
moment een ruimteoverschot is, en dat dit overschot mogelijke krapte door verdere groei bij het 91 
CML kan oplossen.  aan. Lakemeier vraagt waarop gebaseerd is dat Archeologie minder behoefte aan 92 
ruimte heeft in de toekomst. Linders antwoordt dat dit komt door toekomstverwachtingen in het 93 
algemeen bij Archeologie.  94 
Linders vertelt dat omdat het LION ook een huidig ruimteoverschot heeft en de STW net op de norm 95 
zit, de afdeling Huisvesting  in gesprek is met beide instituten om te kijken of zij ruimte kunnen af 96 
geven aan andere instituten met een sterk ruimtetekort. 97 
Hille vraagt waarom er bij het IBL meer ruimte in het Sylvius nodig lijkt te zijn, terwijl uit de analyse 98 
blijkt dat het instituut naar verwachting eindigt met een overschot. Schinkelshoek legt uit dat de 99 
Wetenschappelijk Directeur een ambitieus ontwikkelplan voor IBL in gedachten heeft en forse groei 100 
verwacht. De realisatie van deze ambities zullen jaarlijks gemonitord worden. De tweede verdieping 101 
van het Sylvius gaat zodanig verbouwd worden met laboratoria voor FSW zodat in de toekomst als 102 
het IBL sterk groeit eventueel de ruimte gemakkelijk voor laboratoria kan betrekken   103 
 104 
Van Buchem geeft aan toch een ruimtetekort te bemerken bij de Sterrewacht omdat het voor 105 
masterstudenten lastig blijkt om een werkruimte te vinden. Hij vraagt zich af hoe de cijfers zijn 106 
besproken met de Instituutsmanagers en Wetenschappelijk Directeuren. Linders geeft aan dat de 107 
cijfers met de IM’s en WD’s besproken zijn. Er is  gerekend met een universiteits brede norm die 108 
uitgaat van 0,5 werkplek per student. Van Buchem vindt deze norm te krap. Schinkelshoek legt uit 109 
dat deze norm telt voor elke ingeschreven student, ook voor de student die misschien niet meer 110 
actief op de faculteit is of voor de student die buiten de faculteit stage loopt. Daarbij moeten we ook 111 
rekenschap geven van de bezettingsgraad. Binnen onze faculteit is die gemiddeld onder de 40%. De 112 
bezettingsgraad wordt berekend door middel van een onderzoek van minimaal twee weken waarin 113 
binnen kantoortijden bekeken wordt of een ruimte in gebruik is.  114 
 115 
Huber geeft aan, naar aanleiding van de memo Analyse Totaaloverzicht, blz. 3, laatste alinea, dat de 116 
cijfers omtrent de labcorrectie ingaan tegen de eigen ervaring. Linders legt uit dat de labcorrectie 117 
alleen wordt toegepast bij die medewerkers die daadwerkelijk op het lab werken, verder  betreft een 118 
gemiddelde waarbij een flexfactor van 0,7 wordt gebruikt, in plaats van de 0,9 bij overige 119 
medewerkers.  120 
 121 
Vrieling is benieuwd hoe de kantoorruimte wordt gedefinieerd en of de overige diensten niet mee 122 
zijn berekend. Linders antwoord dat de gegevens vanuit, het vooraf geschoonde, Planon worden 123 
gebruikt. De overige diensten betreffen voornamelijk Bedrijfsvoering, wat maar een klein onderdeel 124 
is en waar nu naar gekeken wordt. 125 
 126 
Van der Veen geeft aan dat op bijlage B bij twee instituten een nul staat ingevuld. Volgens 127 
Schinkelshoek klopt dit niet Er zal naar worden gekeken.  128 
 129 
Van Buchem denkt dat gezien de snelle groei van de universiteit de bezettingsgraad zou kunnen 130 
veranderen. Schinkelshoek geeft aan dat het beter is om kamers goed in te richten dan er teveel 131 
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bureaus in te proppen, waarbij de helft niet aanwezig is. Linders legt uit dat wanneer er voor ieder 132 
een eigen bureau staat, dit een lagere bezettingsgraad oplevert. 133 
 134 
Vrieling vraagt of er voldoende ruimte is wanneer de nieuwbouw klaar is. Linders beaamt dit, echter 135 
de verwachting is wel dat het LIACS harder groeit dan de prognose en volgens de huidige verdeling 136 
te maken zal krijgen met een ruimtetekort. Maar vlak voor de verhuizing zal een definitieve verdeling 137 
worden gemaakt. 138 
 139 
Linders concludeert dat er een gemiddeld ruimtetekort komt in het laatste jaar voorafgaand aan de 140 
verhuizing naar de nieuwbouw. Om extra kosten te besparen, zal geprobeerd worden om het 141 
ruimtetekort uit te middelen tussen de instituten. 142 
 143 
Knigge vraagt of de sloopt achter op schema loopt omdat er nog een deel van het gesloopte gebouw 144 
staat. Linders vertelt er een deel van de constructie is blijven staan, zodat dit gebruikt kan worden 145 
voor de bouw van een fietsenstalling in de kelder en op de begane grond voor 2800 fietsen. Op het 146 
dak komt een daktuin. 147 
Volgens Linders loopt de planning vooralsnog volgens plan, de definitieve tekeningen worden 148 
afgemaakt. Dit jaar zal er worden aanbesteed. De planning is dat eind 2022 de nieuwbouw zal 149 
worden opgeleverd en dat er dan nog negen maanden zijn voor andere zaken. 150 
 151 
Van Hasselt verlaat de vergadering. 152 
 153 
Van Buchem dankt Linders en Van de Leur voor de duidelijke presentatie en uitleg. 154 
Linders en Van de Leur verlaten de vergadering. 155 
 156 
5. Mededelingen van het faculteitsbestuur 157 
 158 
a. Ingekomen & Verzonden stukken december 159 
Er zijn vanuit de raad geen vragen over de ingekomen en verzonden stukken van december. 160 
 161 
b. Besluiten faculteitsbestuur december 162 
Naar aanleiding van besluit 1911-20 wordt vanuit de raad gevraagd waarom er een aanpassing van 163 
de vooropleidingseisen van de bacheloropleiding BFW nodig is. De Smit antwoordt dat de norm voor 164 
wiskunde voor BFW wordt verhoogd, dit heeft twee redenen: 1. Data wordt steeds belangrijker, 165 
gezien wordt dat studenten met wiskunde B hier gemakkelijker mee omgaan. 2. Als een middel om 166 
het hoge aantal inschrijvingen wat te verlagen. De aanpassing mag pas over drie jaar ingaan zodat 167 
toekomstige studenten zich hieraan kunnen aanpassen. De numerus fixus zorgt voor een oplossing 168 
op de korte termijn voor de grote instroom studenten. Dit wordt de eerste opleiding met numerus 169 
fixus voor FWN.  170 
 171 
Naar aanleiding van besluit 1911-21 waarin aangegeven wordt dat de samenstelling van een BAC  172 
minimaal twee vrouwelijke WP-leden dient te bevatten, vraagt Jacobs waarom er bij een volgende 173 
besluit 2019-22 er echter maar één vrouwelijk lid is. De Smit legt uit dat besluit 2019-22 juist de 174 
aanleiding was om een besluit te nemen over het minimaal aantal vrouwen in een commissie. Het is 175 
echter wel lastig om voldoende vrouwen te vinden voor een dergelijk lidmaatschap, vaak worden ze 176 
vaker gevraagd om aan diverse commissies deel te nemen. Het idee van Jacobs voor het aantrekken 177 
van vrouwelijke HR-medewerkers of studenten wijst De Smit af omdat een evenwichtige 178 
samenstelling, ook op hoger niveau qua functie, wenselijk is. 179 
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 180 
Hille vraagt om toelichting bij besluit 1911-7. 181 
De Smit antwoordt.  Eén jaar geleden liep het spaak bij de accreditatie-aanvraag en is erover 182 
nagedacht hoe dit anders aan te gaan vragen. Vanuit de instituten was dit geen grote wens, wel 183 
vanuit faculteit. Een werkgroep heeft de mogelijkheden en wensen rond een heraanvraag 184 
geinventariseerd, maar in overleg met de WD’s is vastgesteld dat er onvoldoende draagvlak bij de 185 
instituten was om dit traject opnieuw in te gaan. In de WD-vergadering is daarom gezamenlijk de 186 
conclusie getrokken dat we nu een streep te trekken door de bacheloropleiding “International 187 
Bachelor of Bio-Science”.  188 
Vrieling: wat gebeurt er met het geld wat hiervoor gereserveerd was? Schinkelshoek; er is veel werk 189 
in gestoken, dat geld blijft bij de instituten, wordt niet teruggevraagd. Verder zijn er geen lopende 190 
aanstellingen. Het restant toegevoegd aan potje voor nieuwbouw en beleidsruimte 191 

 192 
6. Mededelingen Faculteitsraad 193 
Er zijn geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 194 

 195 
7. Rondvraag en sluiting 196 
De Smit vertelt kort over de problemen die de Universiteit Maastricht heeft ondervonden na een 197 

hack op de digitale systemen afgelopen december. Een medewerker heeft op een foute link geklikt 198 

waardoor een hack kon plaatsvinden waarmee essentiele systemen gegijzeld konden worden. 199 

Binnen de Universiteit Leiden is gestart met een cyber-actieplan dat op het hoogste niveau wordt 200 

opgepakt. Eerder heeft een test met een phishin gmail plaatsgevonden waaruit bleek dat 11% van de 201 

medewerkers op de foute link heeft geklikt. Bewustwording is belangrijk, maar ook de beveiliging 202 

van systemen en het aantal beheerders. 203 

De Smit sluit de vergadering om 17:07 uur. 204 

 
 
Actielijst: 

Acties Actiehouder Status/opmerkingen 

Stand van zaken defecte 
douches nieuwbouw 

Schinkelshoek 20 jan: douches nog steeds defect, onderzoek vindt 
plaats 

 
 
 
Planning vergaderingen FR – Bestuur FWN 2020: 
2-mrt-20 15:30 - 17:00 BS 1.17 
20-apr-20 15-30 - 17:00 BS 1.17 
25-mei-20 15-30 - 17:00 BS 1.17 
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. 


