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1. Opening & vaststelling agenda  1 
Kreutzer opent de vergadering om 15:32 uur. 2 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 
 4 
2. Notulen overlegvergadering 31 augustus 2020 + actielijst  5 
De notulen waren al gecontroleerd door de voorgaande raadsleden en worden ongewijzigd 6 
vastgesteld. 7 
 8 
3. BFR 2 2020  9 
Gast: Karin van den Elzen, Hoofd Financiën & Projecten 10 
Het vooroverleg heeft helaas niet plaatsgevonden doordat te weinig commissieleden hierbij aanwezig 11 
konden zijn. 12 
Schinkelshoek deelt een presentatie ter verduidelijking van de tweede BFR 2020. 13 
Tussen begroting en prognose zit al groot verschil, waarvoor de belangrijkste verklaring is de 14 
onvoorziene inkomsten. De Van Meenen gelden die in mei toegewezen zijn, waren niet begroot, maar 15 
zijn ook nog niet uitgegeven. 16 
In de Bestemde Reserve worden de begrote sectorplanmiddelen grotendeels niet uitgegeven door 17 
aanstellingen die niet plaatsvinden door Corona effecten. De hoofdlijnen van de Corona effecten 18 
geven minder inkomsten aan, echter ook meer uitgaven die niet begroot waren. Per saldo komt het 19 
ongeveer op nul. 20 
 21 
Vragen vanuit de raad: 22 
Op blz. 6 wordt gesproken over een opvallende daling OBP, dit is echter niet goed zichtbaar, omdat het 23 
aandeel OBP hetzelfde lijkt te blijven. 24 
Van den Elzen geeft aan dat dit percentage best een grote daling betreft en dat het gaat over best veel 25 
Fte’s, de bewoording had echter wel iets voorzichtiger gekund.  26 
Kreutzer licht toe dat er zowel een tekort aan personeel voor practica is, als voor reguliere colleges. 27 
Het werven van goed gekwalificeerde technici voor labs is een lastigere klus dan het werven van 28 
wetenschappelijk personeel wat het onderwijs kan ondersteunen. Het detail ligt in deze kwestie.  29 
 30 
Aan welke criteria moet voldaan worden om compensatie voor personeel te mogen ontvangen? 31 
De compensatie wordt geboden door het College van Bestuur. In het CAO staan de exacte details 32 
benoemd. Het betreft een vast percentage van de loonsom voor tijdelijk personeel (genoemd de 33 
“schrijnende gevallen”). Het betreft promovendi en postdocs die tijdelijk contracten hebben en die het 34 
werk niet binnen de contractduur hebben kunnen afmaken wegens Corona. Dit wordt per geval 35 
bekeken en hulp wordt geboden waar nodig. Contract research valt buiten deze regeling, de 36 
Wetenschappelijk Directeuren hebben zelf enige ruimte om hierin bij te staan. 37 
 38 



De raad is blij dat er niet al te grote tekorten lijken te zijn. Schinkelshoek stelt dat sommige instituten, 39 
zoals de Hortus, te maken hebben met een behoorlijk tekort. Daarover worden gesprekken gevoerd 40 
met het College en ook wordt er bekeken wat er aan landelijke noodhulp beschikbaar is. Omdat de 41 
Hortus geen zelfstandig museum is en bij de universiteit hoort, valt zij echte buiten veel gemeentelijke 42 
regelingen.  43 
 44 
Hoe ziet de verdeling eruit van het extra geld wat besteed wordt aan begeleiders en de ondersteuning 45 
buddy’s? 46 
Er wordt 7 ton extra besteed aan extra personeel ten behoeve van het onderwijs. 47 
Binnen de instituten is bekeken wat er nodig is bij het ondersteunen van de docenten. Het verschilt 48 
per instituut welke maatregelen er genomen zijn. Facultair is er ook geïnvesteerd in de Teacher 49 
Support Desk. Eerder was dit de ICTO-groep (ICT in onderwijs), echter is het een zwaardere 50 
ondersteuning geworden van ongeveer acht medewerkers die vanuit diverse specialismes de docenten 51 
kunnen ondersteunen.  52 
Het is lastig om specialisten in online onderwijs te werven, daarom zijn er aanvullend veel 53 
medewerkers “vrij gespeeld” om te kunnen ondersteunen in het online onderwijs. Er worden ook 54 
activiteiten verlegd, wat niet in het financiële overzicht terug te zien is. 55 
 56 
Op blz 6 staan in de tabel kengetallen grijze vlakken, worden deze later nog ingevuld?  57 
Er is een stuwmeer aan uitgestelde promoties ontstaan, deze moeten nog worden ingevuld. Er staan 58 
voor dit jaar 109 promoties ingepland, normaliter zijn dit er rond de 125 jaar. Er gaat toch een flink 59 
aantal promoveren. 60 
Officiële getallen van instroomcijfers zijn pas vanaf oktober bekend, deze zijn daarom nu nog niet 61 
ingevuld in de tweede BFR. 62 
 63 
Is er een evaluatie op de langer termijn te geven op de Corona effecten? 64 
Er staat druk op het inzetten van de sectorplanmiddelen. De mobiliteit van de arbeidsmarkt, zeker ook 65 
over die de grenzen heen, is echter tot het 0-punt gezakt. Dit is deels het probleem bij het inzetten van 66 
de sectorplanmiddelen.  67 
 68 
Dank aan Karin van den Elzen voor de toelichting. 69 
 70 
Rapport medezeggenschap UL 2020  71 
De tweede reeks opsommingen vanuit de memo van de raad wordt besproken. 72 

• De ondersteuning van de ambtelijk secretaris is al uitgebreid. 73 
• Het buddy systeem vanuit de UR werkt helaas niet goed. De nieuwe lichting studenten start 74 

pas per 1 november waarna Barendse de contactgegevens zal verzamelen voor de raad. 75 
Barendse beaamt dat de OSOC -bijeenkomsten belangrijk zijn en zal er één voor de kerst en 76 
twee na de kerst plannen. Belangrijk is dat de studentleden van de Opleidingscommissies de 77 
training al wel hebben gedaan en zo mogelijk ook een vergadering hebben bijgewoond. 78 
Barendse gaat hierin het voortouw nemen. 79 

• Kreutzer vraagt waar de raad aan denkt, vergaderen in het Engels? Janse licht toe dat de 80 
kwestie tweeledig is; het communiceren met de achterban,, en het vergaderen. 81 
Schinkelshoek geeft aan dat het centrale beleid aangeeft dat stukken en notities in het 82 
Nederlands geschreven worden. 83 
Notulen en agenda’s zijn openbaar via: 84 
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--85 
facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-86 
natuurwetenschappen/astronomy-msc?cf=wiskunde-en-87 
natuurwetenschappen&cd=astronomy-msc#tab-2  88 
Deze kunnen door een anderstalige vrij gemakkelijk vertaald worden met behulp van 89 
bijvoorbeeld Google Translate. 90 
Bonnet vraagt aandacht voor nieuwe medewerkers vanuit het buitenland. Zij zouden beter van 91 
tevoren geïnformeerd kunnen worden van het feit dat bestuurlijke overleggen in het 92 

https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen/astronomy-msc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=astronomy-msc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen/astronomy-msc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=astronomy-msc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen/astronomy-msc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=astronomy-msc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/medezeggenschap/universiteitsraad--facultaire-raden/ur-facultaire-raden--opleidingsgremia/wiskunde-en-natuurwetenschappen/astronomy-msc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=astronomy-msc#tab-2


Nederlands gevoerd worden. Dit stimuleert hen zich vlotter te bekwamen in de Nederlandse 93 
taal.  94 

• De tijd tussen het agendaoverleg (twee weken van tevoren), het versturen van de stukken 95 
(een week van tevoren) en de daadwerkelijke vergadering is soms wat krap om alle stukken 96 
goed door te kunnen nemen. Bij het eerder versturen van de stukken wordt het inspelen op 97 
actualiteiten lastiger. Daarnaast zijn deadlines vanuit centraal vaak ook krap waardoor het 98 
eerder versturen niet mogelijk is. 99 

• De zichtbaarheid van de Faculteitsraad vergroten wordt gesteund door het FB. 100 
 101 
5. Update Corona 102 

a. Mondelinge update door het Faculteitsbestuur n.a.v. de laatste ontwikkelingen 103 
Kreutzer geeft een mondelinge update over de situatie rondom de Corona maatregelen. 104 
De maatregelen zijn door de overheid aangescherpt tot een gedeeltelijke lockdown, echter gelukkig is 105 
er niets gewijzigd voor de universiteit. Het blijft een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat 106 
dit verdiend is. Het is soms een worsteling en een grote zorg, zoals die in de gehele maatschappij 107 
gezien wordt.  108 
Het dragen van mondkapjes is verplicht gesteld binnen de universiteit. Het blijkt lastig te beoordelen 109 
waar uitzonderingen nodig zijn. In een aantal gevallen bij werken op de labs draagt men al een 110 
mondkapje. Som is het juist niet verstandig om een stoffen mondkapje op te zetten, zoals bij het 111 
werken met gevaarlijke, vluchtige stoffen, omdat deze in de stof kunnen trekken.  112 
 113 
Het is gelukt om het College ervan te overtuigen dat wanneer het noodzakelijk is, er in het weekend 114 
toegang tot labs mogelijk moet zijn. Dit heeft geleid tot een update en opfrissen van het 115 
toegangsbeleid zoals die er was voor Corona. Op basis van een taak- risicoanalyse kan de WD bepalen 116 
of toegang in het weekend verantwoord is. De AMD kan zo nodig meekijken en meedenken. 117 
Door de week zijn de normale toegangstijden in de meeste gebouwen van 8:00 tot 20:00 uur. Een 118 
maand geleden is toestemming gegeven om in de avonden van 20.00 tot 23.00 uur te mogen werken. 119 
Dit ook weer op basis van een taak- risicoanalyse en alleen na toestemming van de WD.  Voor het later 120 
werken dan 23.00 uur geen goede sociale controle mogelijk. Het is onverstandig en onveilig om alleen 121 
in een gebouw aanwezig te zijn. Het is goed om de gebouwen ‘s avonds op slot te kunnen doen. De 122 
aanwezigheidsaantallen worden gemonitord, wanneer er vaak veel mensen aanwezig zijn op latere 123 
tijden of in het weekend, zal er toch BHV georganiseerd moeten worden. 124 
 125 
De raad vraag wat het beleid rondom tentamens wordt de komende tijd. Onder studenten en 126 
docenten blijkt veel onduidelijk nog te zijn, voornamelijk bij vakken die pas vanaf januari 127 
tentamineren. 128 
Hier wordt volgens De Smit op veel plekken over gesproken, echter de examencommissies gaan 129 
hierover. De context is steeds aan het veranderen; wanneer nu besloten wordt dat toetsen in januari 130 
fysiek plaatsvinden, kan dit zomaar weer veranderen aan de hand van de maatregelen. Bij fysieke 131 
toetsen moet zeker zijn dat studenten met verkoudheidsklachten niet komen en dat zij een alternatief 132 
geboden kan worden. Binnen het Onderwijsberaad is een richtlijn is afgesproken waarin wat strakker 133 
vermeld staat wat de voorwaarden zijn voor de herkansingsgelegenheid. Wat echter weer een 134 
aanleiding voor opleidingen is om het tentamen toch maar online te doen, anders moet een fysiek en 135 
een online vorm van tentaminering voorbereid worden.  136 
Afgelopen vrijdag hebben de vicedecanen de richtlijnen ontvangen en aankomende woensdag 137 
bespreekt De Smit deze met de opleidingsdirecteuren.  138 
Bart voegt toe: voor opleidingen is het heel verschillend hoe zij het oplossen, ook bv met de proctoring 139 
De Smit zal het signaal van de raad om zo vlot mogelijk het door de Examencommissies opgestelde 140 
beleid te communiceren met de studenten bespreken binnen het overleg met de 141 
opleidingsdirecteuren. 142 

b. Bepalen overlegstructuur ten tijde van Corona. 143 
In overleg met de raad wordt besloten, dat op de dag na een persconferentie, de decaan kort contact 144 
heeft met de voorzitter en vicevoorzitter. 145 
 146 



6. Mededelingen van het faculteitsbestuur 147 
a. Ingekomen & verzonden stukken juli – augustus 2020  148 

De raad heeft geen vragen of opmerkingen. 149 
b. Besluiten faculteitsbestuur juli – augustus 2020  150 

De raad vraagt een toelichting op het besluit 2008-21: “Het faculteitsbestuur besluit om voor het 151 
academisch jaar 2020-2021 het advies van de examencommissies over te nemen wat betreft de inzet 152 
van online proctoring tools bij online tentamens.” 153 
De Smit licht toe dat de Examencommissies de meest verstandige adviezen uit kunnen uitbrengen 154 
inzake online proctoring tools bij online tentamens, echter dat de aansprakelijkheid voor een beslissing 155 
ligt bij het FB. Vandaar dat een constructie is bedacht waarin is vastgelegd dat het FB een advies van 156 
de Examencommissie overneemt, zodat de aansprakelijk ligt bij het FB. Proctoring raakt de privacy 157 
wetgeving waardoor het van belang is dat de aansprakelijkheid van een besluit hierover bij het FB 158 
belegd is. De juridische afdeling van de universiteit is geraadpleegd alvorens het besluit op te stellen. 159 
 160 
7. Mededelingen Faculteitsraad 161 
Geen. 162 
 163 
Kreutzer dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 17:01 uur. 164 
 
 
 
Actiepuntenlijst: 
 

 
 
 
 
De volgende overlegvergadering FB – FR vindt plaats op maandag 7 december van 15:30 – 17:00 uur. 

Datum Wie Wat Status Deadline

31-08-20 De Smit
Onderzoeken: kan de TSD proactief docenten contacteren mbv rooster 
ter ondersteuning online onderwijs

Bezig 2e semester

31-08-20 Schinkelshoek
Doorsturen vragen rondom schoonmaak bij Covid-19 aan UFB voor 
schoonmaakbedrijf

Afgehandeld 19-10-20

31-08-20 FR Aanbevelingen aanleveren inzake het rapport Medezeggenschap UR Afgehandeld 02-10-20


