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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
d.d. 25 april 2022 
 
 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Anthony 
Brown, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Martina Huber, Tijn Jacobs, Sander van Kasteren, Jenny Lam, 
Michelle Spierings, Pepijn Smals, Rebecca Ultee, Stian Vermaas 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse, Floris van Kampen 
Gasten:  
Johan Detollenaere, Informatiemanager voor agendapunt 8 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten voor agendapunt 2 
Erik Weijers, Senior beleidsmedewerker Kwaliteitszorg voor agendapunt 3 
Mark Reid, journalist Mare 
Verslag (AS): Liselore Brederode 
 
Afwezig FR: Coen van Hasselt, Marina Huber, Rebecca Ultee, Anthony Brown 
 

 

 

1. Opening & vaststelling agenda   1 
Van der Horst heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 
 3 
2. Bestuurlijke Financiële Rapportage 3 (BFR 3) – Jaarrekening 2021  4 
Ter informatie. 5 
Op 21 april 2022 heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen de Financiële Commissie en Karin van den 6 
Elzen, Hoofd Financiën en Projecten. 7 
Karin van den Elzen is aanwezig voor het geven van toelichting. 8 
Bijlagen: 9 

- BFR3 2021 FWN voorblad 10 
- BFR3 2021 FWN 11 

Van den Elzen licht toe dat het huidige jaar begon met een negatieve begroting, echter door o.a. het 12 
meerekenen van de NPO-middelen is deze positief geworden.  13 
 14 
3. Hoofdlijnen veranderingen OER-en 2022-2023 15 
Ter bespreking. 16 
Op 13 april heeft een vooroverleg plaatsgevonden met de Onderwijscommissie. 17 
Erik Weijers is aanwezig voor het geven van een toelichting. 18 
Bijlagen: 19 

- Memo FR voorgenomen FWN-OER 22-23 20 
- Bijlagen OER (zip bestand) 21 
- Feedbackformulieren OC’s (zip bestand) 22 
- Toelatingschecks masteropleidingen (zip bestand) 23 

Op 30 mei a.s. staat de instemming door de raad geagendeerd. 24 
Weijers licht toe dat de belangrijkste wijzigingen onderdelen uit de model OER vanuit centraal zijn zoals 25 
toegevoegde harmonisatie artikelen. Ook zijn er facultaire aanpassingen zoals bijvoorbeeld de HBO-P 26 
toevoeging om te voldoen aan de wet.  27 
Bij de masteropleidingen is een check op de toelatingseisen gedaan en aan de opleidingen gevraagd om 28 
deze te verbeteren, wat nu terug te zien is in de OER.  29 
Om toelatingseisen voor de masteropleidingen transparant te maken en te houden, is de VSNU (nu 30 
Universiteiten van Nederland) een taskforce opgestart, wat een aantal afspraken met universiteiten heeft 31 
opgeleverd. Vanuit SAZ volgde een handreiking om de opleidingen hierin mee te nemen. Deze 32 
handreiking is nu facultair met alle opleidingen opgepakt. 33 



2 
 

De student kan voor aanmelding idealiter een goede inschatting maken of hij/zij toelaatbaar is tot de 34 
opleiding. Referentiebrieven worden alleen bij Chemistry en LST nog gevraagd voor het toetsen van een 35 
toelatingseis. Het FB is nog met die masteropleidingen in gesprek over de vraag of dat nodig is, en zo ja 36 
hoe hier met oog op transparantie en gelijke behandeling mee omgegaan kan worden.  37 
Het inschrijfprotocol loopt nog achter. Er is een eerste versie beschikbaar die naar het FB en FR verstuurd 38 
wordt voorafgaand aan de geagendeerde instemming van de OER-en op de vergadering van 30 mei a.s. 39 
(actiepunt). De raad ontvangt dan ook de stukken rondom online proctoring. 40 
 41 
Dank aan Weijers voor de toelichting. 42 
 43 
4. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 28 februari 2022 44 
Bijlage: 45 
- Concept notulen ov FB-FR 28 februari 2022 46 

Actiepunten: 47 
220228-6 48 
Afgehandeld. 49 
De Smit vertelt dat tijdens de OD-heidag vanuit de opleidingen een sterke wens naar voren kwam om de 50 
studenten meer te motiveren om naar de campus te komen. De opkomst bij de colleges is nog niet op het 51 
niveau van voor corona en toen was het al lager dan gewenst. Dit aandachtspunt wordt breed opgepakt, 52 
bijvoorbeeld doordat Barendse het laat agenderen bij de OSOC om de studenten erbij te betrekken. De 53 
raad geeft het signaal hierin samen en breed te willen optrekken. Faculteit breed worden nog geen 54 
drastische maatregelen genomen (bijvoorbeeld overal uitzetten van de livestreams). Het advies aan de 55 
opleidingen is nu om het onderwijs online nog toegankelijk te houden voor studenten voor wie het lastig 56 
of onmogelijk is om fysiek aanwezig te zijn. Bij een aantal opleidingen is de livestream naar onderwijs niet 57 
meer standaard beschikbaar en wordt deze slechts op aanvraag van de student gedeeld.  58 
Belangrijk is te bepalen hoe het onderwijs vanaf 1 september verzorgd wordt. Hierbij zullen de 59 
mogelijkheden overwogen worden die ten tijde van corona zijn ontstaan.  60 
 61 
220228-6 62 
Er zijn geen lijsten of getallen beschikbaar van de kwetsbare studenten die niet aan fysiek onderwijs 63 
kunnen deelnemen. Het is niet zeker of de mogelijkheid bestaat deze bij te houden. 64 
Informatie wordt opnieuw opgevraagd bij SOSZ. 65 
 66 
De notulen van 28 februari worden ongewijzigd vastgesteld. 67 
 68 
5. Procedure benoeming OC-leden 2022 69 
Ter instemming. 70 
Op 13 april heeft een vooroverleg plaatsgevonden met de Onderwijscommissie. 71 
Bijlage: 72 
- Memo FR inzake procedure voordracht en benoeming OC-leden 2022-2023 73 

De faculteitsraad stemt unaniem in met de procedure van de voordracht voor de studentleden van de 74 
Opleidingscommissies voor het jaar 2022-2023, zoals deze is vastgelegd in artikel 14 lid 4 van het 75 
faculteitsreglement. 76 
 77 
6. Mededelingen van het faculteitsbestuur 78 
a. Ingekomen & verzonden stukken februari/maart 2022 79 
Bijlage: 80 
- Overzicht ingekomen en verzonden stukken feb-mrt 2022 81 

Geen bijzonderheden. 82 
Besluiten faculteitsbestuur februari/maart 2022 83 
- Bijlage:  84 

Besluitenlijst faculteitsbestuur feb-mrt 2022 85 
7. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad 86 



3 
 

Bijlage: 87 
- Memo rondvragen FR 20220425 88 

Oekraïne. 89 
Van den Berg vertelt dat voor gevluchte Oekraïense studenten mogelijkheden worden gecreëerd waar 90 
mogelijk passend binnen de huidige regelingen en kaders van de Universiteit Leiden. Een gesprek met het 91 
LUF vindt plaats in verband met de nodige financiering voor enkele studenten waarvoor de nood het 92 
hoogst is en die geen financiering meer ontvangen vanuit hun thuisland. Hopelijk is hier binnenkort zicht 93 
op.  94 
Voor zover duidelijk zijn nog geen schrijnende gevallen bekend, ervanuit gaande dat zij zich melden. 95 
 96 
Thermostaat. 97 
Er is gehoord gegeven aan het verzoek van de overheid om de thermostaat 2 graden lager te zetten voor 98 
wat betreft de verwarming, met als doel het gebruik van gas te verlagen. Er is nog niet nagedacht over het 99 
gebruik van de airco’s in de zomer. 100 
 101 
Nieuwbouwfase II. 102 
De schotelrenovatie, en de effecten hiervan op de onderwijsroostering, is een belangrijk aandachtspunt. 103 
Gepland wordt om de schotel te heropenen een week voor de opening van het academisch jaar. In 104 
verband met de vele evenementen rondom bijvoorbeeld introductie, zullen afspraken volgen hierover. 105 
 106 
Al een aantal maanden geleden zijn gesprekken gestart met de studieverenigingen over de verbouwing in 107 
de schotel. Gezocht wordt om zoveel mogelijk ruimte te bieden voor vergaderingen binnen het huidige 108 
aanbod van zalen. Om een goede samenwerking te bewerkstelligen zijn de besturen van de Foo Bar en de 109 
Science Club in gesprek met elkaar gebracht. 110 
Volgens Kees Schoonwater zijn er voldoende mogelijkheden voor de mobiele biertap. Plaatsing kan in de 111 
Science Lounge, waar activiteiten kunnen plaatsvinden ook binnen openingstijden van de faculteit. De 112 
behoeftes van de studieverenigingen worden hierin goed gehoord. De ruimte die beschikbaar is in de 113 
Science Lounge is wat klein, echter kan deze uitgebreid worden met de ruimte erachter. 114 
 115 
De raad ontvangt veel signalen over krapte in capaciteit van de nieuwbouw, terwijl in september 2021 116 
door het FB nog aangegeven is dat er voldoende ruimte zou zijn. 117 
Vanuit het FB zijn deze signalen niet gegeven. Wel wordt de toekomstige capaciteit onderzocht. Bij het 118 
plannen van fase 2a is deze ontworpen op basis van een toen bekende groei.  119 
Volgens de raad is er al een capaciteitstekort, de eerstejaars passen niet goed in de zalen. Het wordt niet 120 
verwacht dat de nieuwbouw deze krapte gaat oplossen. 121 
Van den Berg geeft aan te verwachten dat bij de start van aanstaand collegejaar de in de eerste weken 122 
benodigde capaciteit niet binnen de campus geboden kan worden. Daarom wordt ook in de omgeving 123 
naar oplossingen voor zalen gezocht.  124 
Volgens De Smit betreft de capaciteit een complex vraagstuk. . Of het onderwijs straks past in de 125 
nieuwbouw wordt mede bepaald door de ontwikkelingen rond de groottes van de jaarcohorten, de mate 126 
waarin we slagen een betere spreiding over het jaar af te spreken, en de nog te bepalen richting van FWN 127 
in de digitaliseringsstrategie. 128 
De huidige manier van roosteren wordt gedaan vanuit los van elkaar opgestelde roosters van alle 129 
opleiding. Wanneer en knelpunten bleken, werd dit door onderling ruilen van zalen opgelost. Voor de 130 
herfst van 2022 is door de toegenomen vraag naar grote zalen gebleken dat de oplossing niet meer 131 
gevonden kan worden in het incidenteel schuiven van zalen. Meer colleges zullen substantieel moeten 132 
worden verplaatst. De eerste vijf weken is de overvraag van de zalencapaciteit het hoogst en er wordt 133 
gezocht naar andere aanvullende locaties. Ook zal op minder populaire uren geroosterd worden en kan 134 
dit leiden tot het vervallen van de tot nu toe standaard geroosterde lunchpauze.  135 
Duidelijk is dat op een andere manier roosteren tot efficiënter gebruik kan leiden. Vanuit het universitaire 136 
harmonisatieproject is een nieuwe werkwijze naar voren gekomen met gebruik van roostersoftware die 137 
passend gemaakt moet worden voor FWN. 138 
 139 
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De raad wordt graag betrokken wanneer over noodmiddelen, zoals bijvoorbeeld het roosteren buiten 140 
kantooruren, wordt nagedacht. De raad verzoek het FB om snel een plan van aanpak rondom de 141 
roostering op te stellen en deze te communiceren aan de opleidingen en studenten. Daarnaast verzoekt 142 
de raad om het behoud van de lunchpauze, voornamelijk bij lange collegedagen hebben studenten hier 143 
grote behoefte aan. 144 
 145 
Op de aankomende overlegvergadering zullen de praktische zaken rondom roostering vanaf september 146 
2022 geagendeerd worden. 147 
 148 
Registratie nevenactiviteiten academisch personeel. 149 
Aan alle medewerkers van de Universiteit Leiden wordt gevraagd om de nevenwerkzaamheden op te 150 
geven, waarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid. 151 
 152 
Van den Berg verlaat de vergadering. 153 
 154 
8. IT-zaken  155 
Op 20 april 2022 heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen de Commissie Personeel en 156 
Onderzoekbeleid en Johan Detollenaere, Informatiemanager. 157 
Johan Detollenaere is aanwezig voor het geven van toelichting. 158 

a. IT-klankbordgroep 159 
Ter informatie – mondelinge update. 160 
 161 
In 2021 is door de raad met Schinkelshoek besproken dat meer afstemming binnen de organisatie en met 162 
de faculteitsraad gewenst was. Hierop is de IT-klankbordgroep opgericht die bestaat uit Detollenaere en 163 
van uit de instituten de IM-er met een medewerker. 164 
De klankbordgroep heeft een bijeenkomst gehad waarbij voornamelijk de Roadmap en de 165 
werkplekontwikkeling besproken zijn. Voor de volgende bijeenkomst staat security en privacy 166 
geagendeerd. De resultaten van het Sneakerteam zullen ook een keer worden geagendeerd.   167 
 168 

b. Sneaker team 169 
Ter informatie. 170 
Bijlage: 171 

- Concept adviezen Sneakerteam. 172 
Detollenaere ligt toe hoe het Sneakerteam tot stand is gekomen. In december 2019 werd de Universiteit 173 
Maastricht gehackt en lag hierdoor een tijd stil. De impact was aanzienlijk met name in de voorbereiding 174 
van tentamens. Het voorval heeft er toe geleid dat vanuit de overheid en de SURF federatie in Leiden en 175 
bij andere universiteiten onderzoek is gedaan naar cyber security binnen de universiteiten. De resultaten 176 
hiervan waren niet bemoedigend en het College van Bestuur heeft als reactie in 2020 een programma 177 
voor cyber security opgezet.  178 
Onderzoeksapparatuur loopt een groot risico op het gebied van cyber security. Vorig jaar mei is het 179 
Sneakerteam opgericht en gestart met het onderzoeken van de informatiebeveiliging van de 180 
onderzoeksapparatuur binnen de Universiteit Leiden. Per instituut zijn rapporten opgesteld welke als 181 
integraal rapport zal worden aangeboden aan het College, met de hoop dat invulling gegeven zal worden 182 
aan de juiste oplossingen. 183 
 184 
Detollenaere beaamt, na een opmerking hierover vanuit de raad, dat het IT-beleid binnen de Universiteit 185 
Leiden erg gefragmenteerd is. Het beleid is zeer uitgebreid en betreft voornamelijk beleid rondom cyber 186 
security en privacy. Het aansturen van grote IT-projecten verloopt via de het Project Management Office 187 
van de Directie Informatiemanagement. Het bestuursbureau heeft een herstructurering doorgemaakt. De 188 
governance van de integrale uitvoering van projecten dient nog verder vorm te krijgen.  189 
De uitvoering projecten betreft echter iets anders dan het beleid. Beleid is er op universitair niveau en op 190 
facultair niveau valt hier niet veel aan toe te voegen. Het universitaire beleid is voldoende generiek om 191 
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gebeurtenissen en gebruik van IT-middelen binnen FWN te borgen. Verwachting is dat op andere vlakken 192 
beleid zal volgen dat gebruikt kan worden bij het IT-beleid.  193 
 194 
Detollenaere verstuurt het complete rapport van het Sneakerteam aan de FR nadat het integraal rapport 195 
is geaccepteerd door de Stuurgroep Cyber security  (actiepunt). 196 
 197 
 198 
Van der Horst dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 17:13 uur. 199 
 
 
Actiepunten 

 

Nummer Wie Wat Status
220425-3 Weijers Nieuwe versie inschrijfprotocol en stuk over online proctoring aan FR 

versturen
Nieuw

220425-8b Detollenaere Complete rapport Sneakerteam nazenden aan FR Nieuw
220228-6 De Smit De raad informeren over de omvang van de groep kwetsbare studenten die 

niet aan on-campus onderwijs kunnen deelnemen.
Bezig


