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Woord vooraf

De Universiteit Leiden is een bruisende universiteit met 
een nationaal en internationaal vooraanstaande positie. 
Onverminderd oefent zij aantrekkingskracht uit op 
studenten en wetenschappers. In dit jaarverslag over 
2019 rapporteren wij over ons onderwijs en onderzoek, 
en over kennisvalorisatie en bedrijfsvoering en algemeen 
beleid aan de universiteit in 2019. Het verslag is inge-
deeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel, te 
weten de financiële verantwoording van de universiteit in 
haar jaarrekening.

De Universiteit Leiden vierde in 2019 haar 444-ste jubi-
leum. Deze viering stond in het teken van de verbinding 
van de universiteit met zijn omgeving. Er werden in dit 
jubileumjaar een groot aantal activiteiten voor, door en 
met de inwoners van Leiden en Den Haag georganiseerd. 
Om een drietal mooie voorbeelden te noemen was er een 
Leiden Science Run van 4,44 kilometer, konden school-
kinderen in de klas kennismaken met de wetenschap 
via Meet the Professor en was er een Urban Trail in Den 
Haag die de deelnemers dwars door het Wijnhavenge-
bouw voerde. Het was een succesvolle viering waar de 
verbinding van de universiteit met haar omgeving als 
kostbaar gegeven werd gevierd.

In 2019 vond voor de tweede keer de Instellingstoets 
Kwaliteitszorg plaats. In februari 2019 kregen wij te 
horen dat universiteit positief beoordeeld is. Het panel 
gaf aan onder de indruk te zijn van de zeer gemotiveerde 
en ambitieuze docenten in Leiden en Den Haag. Parallel 
aan dit traject werd ons Bestedingsplan Kwaliteitsaf-
spraken getoetst. Ook hier was het oordeel gunstig. Aan 
dit plan is hard gewerkt door de gehele onderwijsorgani-
satie, met grote betrokkenheid van studenten en instem-
ming van de faculteitsraden en de universiteitsraad als 
sluitstuk van de voorbereiding. De inzet van de financiële 
middelen voor de kwaliteitsafspraken is een belangrijke 
nieuwe stap in de ontwikkeling van de onderwijskwali-
teit, aansluitend en voortbouwend op onze onderwijs-
visie. 

Mijlpaal in de ontwikkeling van het onderzoek was de 
start van een reeks stimuleringsprogramma’s waarbij 
de onderlinge samenwerking vanuit uiteenlopende 
disciplines centraal staat. De universiteit investeert in 
de periode 2019-2022 in totaal M€ 22 in totaal acht 
programma’s, die aansluiten op ontwikkelingen zoals de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA), EU-programma’s, 
en het VSNU-initiatief Digitale Samenleving. De stimu-
leringsprogramma’s openen ook nieuwe perspectieven 

voor publiek-private samenwerking en voor een inten-
sivering van de samenwerking met Delft en Rotterdam, 
onze partners in LDE-verband. De gezamenlijke ontwik-
keling rond kunstmatige intelligentie, vanuit de kracht 
van elk van de instellingen, is hier een voorbeeld van.

We zijn wederom trots op de onderzoeksprestaties van 
onze medewerkers. Extra bijzonder dit jaar waren colle-
ga’s die meer dan één keer onderscheiden werden. Hoog-
leraar Gezondheidspsychologie prof.dr. A.W.M. Evers 
ontving een Stevinpremie voor kennisbenutting, werd 
gekozen in de KNAW en leidt, samen met collega-hoogle-
raar prof.dr. B.M. Elzinga, twee projecten in het Zwaarte-
krachtprogramma dat de behandeling van depressie moet 
verbeteren. Dr. N.N.W. Akkermans verkreeg niet alleen 
een ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar Engelse 
manuscripten uit de 16e en 17e eeuw, maar won ook 
samen met een Groningse collega De Nationale Weten-
schapsquiz 2019. Er zijn voorts diverse ERC-subsidies 
en NWO-vernieuwingsmiddelen verworven door Leidse 
onderzoekers. Een overzicht daarvan staat in bijlage F. Al 
deze bijzondere prestaties doen uiteraard niets af aan de 
trots die wij voelen voor al onze medewerkers.

In drie van de vier meest invloedrijke rankings stond de 
universiteit opnieuw in de top 100 (ARWU, THE en CWTS 
Leiden Ranking). De betekenis van deze ‘lijstjes’ is de 
afgelopen jaren onderwerp van toenemend nationaal 
en internationaal debat. Toch willen wij onze positie als 
toonaangevende onderzoeksuniversiteit handhaven. 
Daarom wordt met volle kracht doorgewerkt aan de 
uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport Weten-
schappelijk excellentie en talentbeleid, onder meer via 
het universitaire programma Leiden Research Support.

De jaarlijkse bestuursmonitor laat zien dat de universiteit 
goed op koers is met de realisatie van de doelstellingen 
van het huidige strategische plan, Excelleren in vrijheid 
(2015-2020). De instroom van studenten in bachelor 
en in master is gegroeid. De inkomsten vanuit NWO en 
EU/ERC zijn, ondanks de voortdurende en toenemende 
competitie, gestegen. Een aandachtspunt is het enigszins 
achterblijvende studiesucces van onze studenten, mede 
in vergelijking met andere universiteiten. 

In 2019 zijn twee grote nieuwe universiteitsbrede activi-
teiten van start gegaan. In het programma Open Science, 
met de decaan van de Faculteit Sociale wetenschappen 
prof.dr. P.F. Wouters als boegbeeld, wordt voortvarend 
uitvoering gegeven aan de principes van Open Science. 
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De eerste resultaten zijn zichtbaar, het aantal open 
access-publicaties stijgt. Een stuurgroep onder leiding 
prof.dr. M.P.C. van der Heijden gaat het programma 
Erkennen en Waarderen ter hand nemen, mede als 
vervolg van het position paper van VSNU, NFU, KNAW, 
NWO en ZonMw over dit onderwerp. 

De Universiteit Leiden is financieel gezond. Het jaar 
2019 is afgesloten met een tekort van M€ 4.6. Dit is 
het resultaat van een bewuste keuze om, in het belang 
van onderwijs en onderzoek en het verminderen van 
breed ervaren werkdruk, reserves in te zetten. Voor de 
komende jaren staat onze financiële positie evenwel 
onder druk als gevolg van het in 2019 verschenen advies 
van de Commissie Van Rijn dat door de minister van OCW 
is overgenomen en de gevolgen van de huidige corona-
crisis. Het advies van de Commissie Van Rijn leidt niet 
alleen tot een systeemwijziging (minder variabele, minder 
vaste bekostiging) maar ook tot een korting van de rijks-
bijdrage van M€ 3 vanaf 2022, waarbij een impuls voor 
bèta grotendeels bekostigd zou moeten worden door 
kortingen elders. Het college van bestuur heeft in nauw 
overleg met de faculteiten besloten intern geen verschui-
vingen aan te brengen in de budgettaire kaders voor 
2020 en 2021. Een eventuele herziening van het interne 
financieringsmodel zal bezien worden in het kader van de 
voorbereiding van het nieuwe strategische plan dat – als 
gevolg van de coronacrisis – pas volgend jaar, in 2021, 
vorm zal gaan krijgen. De financiële gevolgen van de 
huidige coronacrisis en de druk die zij zullen leggen op 
onze financiële positie, zijn op dit moment nog moeilijk 
in te schatten. Maar zij zullen in 2020 zker onderwerp 
zijn van verscherpte financiële aandacht zijn, en worden 
meegenomen in de financiële plan- en scenariovorming 
voor 2021 en de jaren daarna. 

Niet alleen in onderwijs en onderzoek bundelen wij 
onze krachten. Soms wat minder zichtbaar maar niet 
minder belangrijk is de ondersteuning die geboden wordt 
vanuit de bedrijfsvoering. Zonder ICT, HRM en financiën 
geen onderwijs en onderzoek. In 2019 is onder het 
motto Samen, Integraal, Slim en Inspirerend, ofwel Sisi, 
een initiatief gestart om naar slimme en inspirerende 
manieren van samenwerking op zoek te gaan. ICT, HRM 
en financiën kunnen aan kracht winnen als zij van elkaars 
expertise gebruikmaken

Samenwerking is in veel opzichten een sleutel tot 
succes. Internationaal zijn er intensieve banden met de 
LERU-universiteiten. De strategische alliantie met de TU 
Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam is hiervoor 
al genoemd; in september kreeg het partnerschap een 
nieuwe strategisch plan (2019-2024). De inhoudelijke 
toekomst van de samenwerking van de universitaire 

kennisinstellingen in Zuid-Holland krijgt vorm langs vier 
lijnen: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy 
Society en Digital Society.

De voortdurende uitbreiding van activiteiten in het Bio 
Science Park is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke 
inspanningen van stakeholders, publiek en privaat. Met 
de aanwezigheid van inmiddels 19.000 werknemers, ruim 
honderd biomedische bedrijven en elf kennisinstituten 
ontwikkelt het park zich razendsnel. Samenwerking 
wordt steeds belangrijker, zoals die met de hogescholen 
in de regio, en met de gemeenten Leiden en Den Haag 
en de provincie. De komst van NWO-instituut SRON naar 
Leiden, met in 2019 een belangrijke stap door het slaan 
van de eerste paal voor de nieuwbouw, is te danken aan 
de nauwe samenwerking met de TU Delft en met de 
overheden in stad en provincie. Samenwerken loont dus.

Ook op de jaarlijkse strategische conferentie in juni 2019 
toonde zich de verbinding van de universiteit met de 
wereld om ons heen op een inspirerende manier. Het 
thema was ‘impact’. Vanuit de optiek van onze studenten 
en personeel werd door een ‘wall of impact’ zichtbaar 
gemaakt waar de activiteiten binnen al onze disciplines 
effect hebben in de wereld om ons heen.
 
De universiteit staat ook op fysieke wijze in verbinding 
met de buitenwereld. Vraagstukken inzake het duur-
zaamheid, milieu en klimaat komen steeds prominenter 
naar voren in de maatschappelijke en politieke discussie. 
Met haar gebouwen, laboratoria en de rond de wereld 
reizende studenten en personeel, heeft het werk van 
de universiteit effecten op het milieu en het klimaat. De 
inspanningen van de universiteit om nadelige effecten te 
verminderen, worden steeds zichtbaarder. Een opsteker 
was dat de Universiteit Leiden in 2019 op plaats 7 van 
de UI Green Metric belandde, terwijl zij in 2018 nog op 
plaats 24 stond. Wij voelen ons op dit vlak enorm aange-
spoord door onze studenten die actief zijn op het gebied 
van duurzaamheid, zoals het LUGO.

Veel ontwikkelingen waren er in 2019 op het terrein 
van personeelsbeleid. Een stuurgroep onder leiding van 
de decaan rechtsgeleerdheid prof.dr. J.P. van der Leun 
ontwikkelde voorstellen voor de ontwikkeling van leider-
schap binnen de universiteit. 

Ook sociale veiligheid heeft dit verslagjaar als onderwerp 
extra aandacht gekregen. Een vooraanstaande rol speelt 
het netwerk van vertrouwenspersonen. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor personeelsleden en studenten die 
tegen problemen aanlopen. Zij staan hen bij met advies 
en kunnen hen eventueel doorverwijzen naar andere 
functionarissen of instanties. Het college van bestuur 
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financieel. Ons college van bestuur spreekt haar grote 
waardering en respect uit voor de inzet, solidariteit, 
samenwerking en creativiteit van allen – medewerkers en 
studenten – binnen onze universitaire gemeenschap om 
onderwijs en onderzoek in deze ongekende omstandig-
heden zo veel mogelijk voortgang te laten vinden. 

Al onze medewerkers en studenten vormen gezamenlijk 
de universitaire gemeenschap waarop we zo trots zijn. 
Wij koesteren haar rijke geschiedenis, haar waardevolle 
tradities, haar wereldwijde reputatie en gedrevenheid, en 
haar creativiteit en inspiratie in het verwerven en over-
dragen van kennis gericht op een veilige, gezonde, duur-
zame, welvarende en rechtvaardige wereld.

Wij danken u allen voor uw inzet in het afgelopen jaar.

Prof.mr. Carel Stolker 
Rector magnificus en voorzitter 

Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl 
Vicerector magnificus 

Drs. Martijn Ridderbos 
Vicevoorzitter

treedt regelmatig in contact met de vertrouwensper-
sonen om van gedachten te wisselen over sociale veilig-
heid en hoe we voortgang kunnen boeken. In november 
2019 werd een drukbezochte conferentie Veilig Werk-
klimaat georganiseerd. Die had als doel om universiteits-
breed van gedachten te wisselen over manieren om de 
sociale veiligheid in ons universiteit verder te verbeteren 
en het netwerk van vertrouwenspersonen te versterken. 
Als college van bestuur voelen wij ons door alle gele-
dingen van de universiteit, inclusief die van de centrale 
medezeggenschap, gesteund in onze ambitie van de 
universiteit een veilige plaats voor eenieder te maken.

Als wij het over het werkklimaat hebben, dan gaat het 
zeker ook over werkdruk. Dit onderwerp heeft ook dit 
jaar onze volle aandacht gehad. Die aandacht werd ook 
zichtbaar in de alternatieve ‘Ware Opening’ van het 
academisch jaar, georganiseerd door de landelijke bewe-
ging WOinActie. Op tal van manieren heeft werkdruk 
onze aandacht. Zo is het in 2018 ingezette beleid om 
reserves in te zetten, voorgezet. 

Goede infrastructuur en hoogwaardige bedrijfsvoering 
zijn een fundament voor onderwijs en onderzoek. Met de 
realisatie van de renovatie van het Arsenaal gebouw en 
de vaststelling door de gemeenteraad van Leiden van een 
het stedenbouwkundig plan voor het gebied, zijn belang-
rijke stappen gezet in de ontwikkeling van de Humanities 
Campus. Afronding van het project LUCI bij het ISSC heeft 
een robuuste basis gelegd onder de ontwikkeling van de 
ICT-dienstverlening. In april 2019 is het Personeel Shared 
Service Centre van start gegaan, als onderdeel van HR 
Next Level. Een meerjarige roadmap voor de ontwikke-
ling van de universitaire bedrijfsvoering is in voorberei-
ding door een serie bijeenkomsten van het universitaire 
bedrijfsvoeringsberaad.

Onze universitaire gemeenschap wordt steeds diverser 
en inclusiever. Door gelijke kansen te bieden kunnen 
wij op zo breed mogelijke schaal talent aantrekken en 
innovatie en creativiteit versterken. De lat ligt ook hier 
hoog. Om een en ander in goede banen te leiden is er op 
centraal niveau het Diversity Office, geleid door de diver-
sity officer die nationaal en internationaal samenwerkt 
met collega’s op andere universiteiten met een verge-
lijkbare ambitie op dit vlak. Cruciaal ook zijn de diversi-
teitscoördinatoren die binnen faculteiten het universitair 
diversiteitsbeleid uitvoeren.

Tot slot: bij het opstellen van dit verslag woedde in volle 
hevigheid de coronacrisis. Het is onmogelijk om te voor-
spellen wat ons te wachten staat, maar zeker is wel dat 
de gevolgen voor onze universiteit ingrijpend zullen zijn. 
Niet alleen voor ons onderwijs en onderzoek, maar ook 
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Kerncijfers
Alle cijfers zijn incl. Geneeskunde/LUMC met uitzondering van fte in dienst en percentage tijdelijk wp in de eerste geld-
stroom. Bij onderwijs betreffen de indicatoren verschillende cohorten. Voor toelichtingen en definities: zie bijlage I. 

Studenten 2015 2016 2017 2018 2019

Instroom propedeuse bachelor 4.986 5.182 5.683  6.170 6.101

Waarvan met buitenlandse nationaliteit 9% 12% 17% 19% 19%

Deelnemers excellentie 14% 13% 11% 11% 11%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) 100% 100% 100% 100% 100%

Instroom master 4.702 5.084 5.280 5.388 5.352

Waarvan met buitenlandse nationaliteit 28% 25% 29% 29% 30%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 25.812 26.845 28.116 29.534 30.869

Tevredenheid bachelorstudenten (NSE) 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1

Tevredenheid masterstudenten (NSE) 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9

Diploma’s en studiesucces 2015 2016 2017 2018 2019

Bachelordiploma’s 3.449 3.687 3.776 3.845 3.899

(Post)Masterdiploma’s 3.443 3.628 3.989 4.182 4.219

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 87% 84% 84% 84% 85%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 14% 16% 15% 15% 15%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 6% 6% 6% 6% 5%

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 69% 71% 70% 69% 68%

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 64% 65% 68% 70%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 71% 68% 66% 69% 72%

Rendement 3-jarige master in 4 jaar 91% 88% 82% 82% 83%

Onderzoek 2015 2016 2017 2018 2019

Promoties 406 417 423 447 433

Wetenschappelijke publicaties 5.726 5.656 6.094 6.413 6.438

Onderzoeksinzet in fte 2.321 2.393 2.460 2.510 2.546

Gemiddelde promotieduur 5,2 5,5 5,3 5,2 5,4

Promotierendement in 6 jaar 63% 61% 59% 60% 60%

Personeel in dienst 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal fte in dienst (ultimo) 3.847 4.020 4.193 4.274 4.408

Waarvan wetenschappelijk personeel 1.416 1.535 1.606 1.638 1.692

Waarvan promovendi 767 770 774 774 776

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 417 406 440 431 442

Waarvan overig ondersteunend personeel 1.202 1.265 1.323 1.382 1.447

% Vrouwen in hogere functies (alleen wp) 27% 28% 31% 32% 33%

% Vrouwelijke hoogleraren 23% 24% 26% 29% 29%

% Tijdelijk wp in eerste geldstroom 38% 38% 36% 32% 31%

% BKO-certificaten 87% 89% 93% 90% 89%

Financiën (in M€) 2015 2016 2017 2018 2019

Rijksbijdrage 319 325 337 358 375

Collegegelden 57 61 64 68 71

NWO (incl. ZonMW) en KNAW 52 54 52 52 58

EU (incl. ERC) 34 38 37 40 36

Andere derden (incl. contractonderwijs) 87 87 90 96 101

Overige baten 41 36 42 38 44

Totaal baten 590 601 623 652 686

Lasten 560 586 614 650 690

Nettoresultaat 25 2 4 -3 -4

Aandeel werk voor derden op totale baten 29% 30% 29% 29% 28%
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Bericht van de Raad van Toezicht

In 2019 vierden wij het 444-jarig bestaan van de univer-
siteit. Een jaar waarin veel werd teruggekeken en voor-
uitgeblikt. De Raad van Toezicht kijkt op zijn beurt met 
de nodige trots terug op dit – toch ook bewogen – kalen-
derjaar.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat vanuit een 
nadrukkelijk onafhankelijke positie toezicht houdt op 
het bestuur van de universiteit. Hij volgt vanuit die rol de 
besluiten en acties van het College van Bestuur op kriti-
sche wijze. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het 
College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegd-
heden de op de universiteit betrekking hebbende wetten, 
regelingen, reglementen en richtlijnen naleeft. De Raad 
van Toezicht vervult de formele rol van werkgever van de 
leden van het College van Bestuur. Hiernaast treedt de 
Raad van Toezicht op als sparringpartner van het College 
van Bestuur, waarbij de verschillende leden van de Raad 
ruime bestuurlijke ervaring meenemen vanuit verschil-
lende disciplines, aandachtsgebieden en achtergronden.

Sinds 2017 gold de VSNU-branchecode Goed Bestuur 
Universiteiten 2017. De Raad heeft vanuit zijn positie 
steeds toegezien op de naleving hiervan. Binnen VSNU-
verband is de afgelopen jaren toegewerkt naar een 
opvolger van deze branchcode, omdat er behoefte is 
ontstaan naar een code die meer aansluit bij de maat-
schappelijke opdracht van de universiteiten. Dit heeft 
geleid tot de code Goed Bestuur Universiteiten van 
december 2019. Onze rector magnificus en voorzitter 
van het College van Bestuur nam deel aan de commissie. 
Thans worden stappen ondernomen om conform de 
nieuwe code te werken, voor zover de universiteit dat al 
niet deed.

De Raad van Toezicht heeft verschillende manieren om 
informatie op te halen. Voorbeelden zijn aanwezigheid 
bij academische plechtigheden, het brengen van werk-
bezoeken en het voeren van gesprekken met diverse 
stakeholders binnen en buiten de universiteit. De Raad 
van Toezicht heeft in het verslagjaar zesmaal plenair 
met het College van Bestuur vergaderd. Voorafgaand 
aan deze bijeenkomst voert de Raad van Toezicht, ter 
voorbereiding en interne besluitvorming, steeds onder-
ling beraad. Het is goed gebruik om iedere bijeenkomst 
een belangrijk strategisch onderwerp te bespreken zodat 
de Raad van Toezicht zijn rol als inhoudelijke gespreks-
partner kan vervullen. De bespreking van de strategische 
onderwerpen biedt de Raad van Toezicht ook verdie-
pend inzicht in het reilen en zeilen van de universiteit. Zo 

besprak de Raad van Toezicht de strategie 2019-2024 
van de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE). 
De Raad benadrukt de belangrijke rol van de Universi-
teit Leiden als klassieke, brede universiteit in zowel dit 
strategisch netwerk als het Nederlandse universitaire 
landschap. Andere onderwerpen die in dit kader de revue 
passeerden waren Open Science en de ICT-strategie van 
de universiteit. Het afgelopen jaar en naar verwachting 
ook het komend jaar is er in de vergaderingen met het 
College veel aandacht voor het universitair Strategisch 
Plan 2021-2026. Daarmee hangt de strategie voor de 
Campus Den Haag voor 2020-2030 nauw samen.

Het advies van de Commissie Van Rijn en de gevolgen 
hiervan waren een ander vooraanstaand onderwerp 
waarover vele malen van gedachten is gewisseld tussen 
Raad van Toezicht en College van Bestuur. Hoewel de 
uitkomsten teleurstellend waren heeft de Raad van 
Toezicht waardering voor de wijze waarop de leden 
van het College van Bestuur ieder op hun eigen manier 
zijn opgetreden in reactie op de gevoelens die rond de 
Commissie Van Rijn speelden en spelen. De gevolgen van 
‘Van Rijn’ zullen naar verwachting de komende jaren in 
de discussie rond de Kadernota en de Begroting een rol 
blijven spelen. De Raad is verheugd dat de vicevoorzitter 
van het College in het proces rond dit impactvolle dossier 
wederom een landelijke voortrekkersrol speelt. In protest 
tegen deze ontwikkelingen organiseerde WOinActie 
een alternatieve ‘ware’ opening van het academisch jaar 
2019-2020. Zo beleefde de universiteit voor het eerst in 
haar bestaan twee gelijktijdige openingen.
Het College informeerde de Raad over situaties waarin 
het College actie onderneemt ter bevordering van een 
sociaal veilig werkklimaat. Ook op het gebied van weten-
schappelijke integriteit is het nodige besproken. Voorts 
stond personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda van 
het College en van de Raad. De Raad vroeg om extra 
aandacht voor de positie van de jonge wetenschappers, 
die de toekomst van deze universiteit vertegenwoor-
digen.

Financiën zijn met de gebruikelijke regelmaat nadruk-
kelijk besproken. De Raad van Toezicht keurde in zijn 
vergadering van juni de Jaarrekening 2018 en het 
Bestuursverslag over 2018 goed. Ook werd de Kadernota 
2020-2023 besproken. De voortgang van de uitvoering 
van de begroting 2019 volgde de Raad aan de hand van 
de bestuurlijke financiële tertiaal-rapportages. De Raad 
verleende in zijn vergadering van december goedkeuring 
aan de Begroting voor 2020-2023. De keuze om reserves 
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pers. De Raad van Toezicht is erover te spreken hoe de 
Universiteit Leiden haar weg vindt in het internationaal 
discours over dit onderwerp en ziet het belang in van een 
andere, minder strikt kwantitatieve, wijze van waarderen 
van de prestaties en kwaliteiten van het wetenschap-
pelijk personeel. Dit vereist een cultuuromslag die niet 
in één dag, laat staan een jaar, zijn beslag zal hebben. De 
commissie bracht in juni 2019 een werkbezoek aan de 
Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) in Den 
Haag. Zij heeft het bezoek als indrukwekkend ervaren. 
Net als voor de Raad in zijn geheel zijn werkbezoeken 
ook voor deze commissie van absolute meerwaarde.

De Auditcommissie van de Raad van Toezicht kwam drie-
maal bijeen dit jaar. In mei 2019 deed zij dat ter voorbe-
reiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht 
ten aanzien van de jaarrekening 2018, het accountants-
verslag en jaarverslag over 2018. In september 2019 
besprak de Auditcommissie de operationele audits 
en IT-audits. Voor het eerst is er gewerkt conform de 
vernieuwde opzet van de audits, die op basis van een 
risicomatrix plaatsvinden. In november besprak de Audit-
commissie de Universitaire begroting 2020-2023, en met 
KPMG de Management Letter 2019 KPMG. Naast de 
twee leden van de Auditcommissie neemt ook de voor-
zitter van de Raad van Toezicht deel aan deze vergade-
ringen.

De Raad voerde in het vierde kwartaal van 2019 resul-
taat- en ontwikkelingsgesprekken met de afzonderlijke 
leden van het College van Bestuur. 

De Raad heeft tweemaal regulier overleg gevoerd met de 
fractievoorzitters van de Universiteitsraad (UR). De Raad 
is trots op de cultuur bij de Universiteit Leiden waar de 
UR namens het personeel en studenten daadwerkelijk 
een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling speelt. De 
Raad sprak met de UR onder andere over sociale veilig-
heid, werkdruk en over de problematiek rond tijdelijke 
contracten.

De vergadering in september vond plaats in het Wijn-
havengebouw te Den Haag alwaar uiteraard FGGA actief 
is, maar waar ook de andere faculteiten en bovendien TU 
Delft zijn vertegenwoordigd. De decaan gaf twee inzich-
telijke presentaties over enerzijds de ontwikkeling van de 
strategie van FGGA en anderzijds de strategische ontwik-
keling van de Campus Den Haag. De Raad van Toezicht 
hecht er groot belang aan om ook via ontmoetingen in 
verbinding te staan met de organisatie. In 2019 hebben 
leden van de Raad ook andere werkbezoeken afgelegd 
aan faculteiten. De voorzitter heeft de gespreksronde 
langs de decanen voortgezet.

in te zetten ten behoeve van onderwijs en onderzoek is 
ook in 2019 het devies geweest.
Geld moet bij wijze van spreken ‘rollen’, moet optimaal 
worden benut voor onze primaire processen in het 
onderzoek en onderwijs en daarbij kan het probleem van 
hoge werkdruk worden aangepakt. De Raad ziet met 
genoegen dat het College van Bestuur zich hiervoor blijft 
inzetten.

De Raad besprak de Bestuursmonitor, de jaarlijkse 
rapportage over de monitoring van de bestuursafspraken. 
Ook besprak de Raad de jaarlijkse rapportage op het 
gebied van informatiebeveiliging en privacy, en het werk-
plan voor het komend jaar voor deze onderwerpen.
De Raad heeft voorts het Leids register opleidingen 
onderwijsaanbod 2020-2021 goedgekeurd.

Vastgoedontwikkeling was ook dit jaar aan de orde. De 
Raad van Toezicht besloot in maart in te stemmen met 
de ontwikkeling van het project Cluster Zuid binnen de 
totaalontwikkeling Humanities Campus. De vernieuwing 
van de campus van de Faculteit Geesteswetenschappen 
midden in de stad Leiden, is van groot strategisch belang 
voor de internationale positionering van Universiteit 
Leiden. De Raad vindt het goed om te zien dat bij de 
onwikkeling van het vastgoed niet alleen rekening wordt 
gehouden met de eigentijdse behoeften van de academi-
sche gemeenschap maar tevens met de milieuvereisten 
van deze tijd.

In 2019 was er het nodige te doen omtrent de instel-
lingstoets kwaliteitszorg. De Raad is trots op de positieve 
beoordeling van het panel van de NVAO, wat de Raad ziet 
als het hoogtepunt van dit kalenderjaar. Bij de monde-
linge terugkoppeling in februari 2019 bracht de voorzitter 
van het NVAO-panel naar voren dat de universiteit met 
de zeer betrokken vicerector een echt boegbeeld heeft 
voor haar onderwijsbeleid. Het panel is geïnspireerd 
geraakt door alle kwalitatief hoogstaande gesprekken die 
zij heeft mogen voeren binnen deze universiteit. De Raad 
sluit zich helemaal bij dit oordeel aan en zal erop toezien 
dat de ingeslagen weg wordt gecontinueerd. In dat kader 
wordt de follow-up van de instellingstoets uitvoerig 
besproken in de Raad en zijn commissie Kwaliteitszorg 
Onderwijs en Onderzoek.

De commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek 
kwam driemaal bijeen en besprak de jaarverslagen 
kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er 
uitgebreid met het College van Bestuur gesproken over 
de diverse activiteiten die de universiteit ontwikkeld 
heeft in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding van 
haar studenten. Van groot belang was ook de presen-
tatie over het erkennen en waarderen van wetenschap-
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De Raad heeft ook gereflecteerd op het eigen functio-
neren door het organiseren van een zelfevaluatie. Naar 
aanleiding van deze zelfevaluatie heeft de Raad besloten 
om te werken naar een meer proactieve agendering 
van onderwerpen in de vergaderingen met het College 
van Bestuur om zo het College beter te adviseren bij 
complexe vraagstukken. 

In het kader van het vertrek van de rector magnificus en 
voorzitter van het College van Bestuur in februari 2021, 
heeft de Raad zich verdiept in de governance van de 
universiteit. Hij is hierover in gesprek gegaan met interne 
stakeholders zoals de Raad van Decanen en de Univer-
siteitsraad. Ook met externe belanghebbenden, zoals 
besturen van andere brede universiteiten, zijn gesprekken 
gevoerd. Op basis van de vele gesprekken over dit 
onderwerp heeft de Raad besloten om over te gaan op 
een nieuw bestuursmodel waarbij de functies van rector 
magnificus en voorzitter van elkaar gescheiden zijn. De 
Raad vindt dat dit model meer zal passen bij de huidige 
ontwikkeling in de wetenschappelijke governance, waar 
de regionale, nationale en internationale verbindingen 
steeds meer om aandacht vragen. Een nieuwe tijd vergt 
een nieuwe visie op besturen.

De voorzitter van de Raad nam deel aan de twee verga-
deringen van de voorzitters van de universitaire raden 
van toezicht, waar uiteraard de gang van zaken rond de 
Commissie Van Rijn werd besproken naast onderwerpen 
als de nieuwe Code Goed Bestuur universiteiten.

Uiteraard stond de Dies Natalis van het verslagjaar in het 
teken van het 444-jarig bestaan van onze universiteit. 
Op 8 februari 2019, de 444e verjaardag van Univer-
siteit Leiden, werd het feestelijke jaar ingeluid met 
onder andere een historisch cortège. De viering van het 
444-jarig bestaan stond in het teken van de verbinding 
van de universiteit met de omgeving. De Raad mocht van 
al dit mooie in dit inspirerende feestjaar deelgenoot zijn. 

De Raad van Toezicht wordt regelmatig door het College 
van Bestuur geïnformeerd over de aanpak van de corona-
crisis. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit 
voor de aanpak van deze crisis. Docenten hebben in 
zeer korte tijd de omslag naar online onderwijs gemaakt 
en vrijwel iedereen werkt vanuit huis. Het belang van 
gezondheid staat voorop, maar de gevolgen zijn ingrij-
pend. De komende tijd zal de Raad van Toezicht met 
het College van Bestuur spreken over de impact van de 
coronacrisis en over scenario’s voor de langere termijn. 
De saamhorigheid en samenwerking van de afgelopen 
maanden toont wederom de kracht van de Leidse acade-
mische gemeenschap.

Na kennisneming van het Accountantsverslag heeft de 
Raad van Toezicht in zijn vergadering van 29 mei 2020 
dit verslag, inclusief de jaarrekening over 2019, goedge-
keurd.

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden

Drs. A.F. van der Touw
Voorzitter
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‘Co-participation has the potential of shaping the future 
of our university’ (Viktor Blichfeldt, raadslid 2018-2019)

De Universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggen-
schapsraad van de Universiteit Leiden en bestaat uit 
gekozen studenten en medewerkers. De UR behartigt de 
belangen van studenten en medewerkers bij het college 
van bestuur. Daartoe overlegt de UR met het college 
over het centrale beleid op het gebied van onderwijs 
en onderzoek, personeel en organisatie, en financiën en 
huisvesting. In sommige gevallen heeft de UR instem-
mingsrecht, in andere gevallen adviseert de UR het 
college van bestuur gevraagd én ongevraagd.

Samenstelling en speerpunten

De verkiezingen voor de studentgeleding brachten in 
2019 een verandering teweeg in de samenstelling van 
de Universiteitsraad. Twee nieuwe partijen deden hun 
intrede: de Liberale Studentenpartij (LSP) en de Partij 
voor BioMedische Studenten (PBMS). Sinds september 
bestaat de studentgeleding daardoor uit zes partijen die 
samen acht zetels verdelen. De raadsleden werden op 
hun raadswerk voorbereid tijdens een inwerkprogramma 
in september en oktober. Voor het eerst was er een 
online cursusmodule beschikbaar voor de medezeggen-
schap. Tevens werd er weer een succesvolle Introduc-
tiedag Medezeggenschap georganiseerd, waarbij leden 
van de Universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden 
samenkwamen om ervaringen uit te wisselen, het 
college van bestuur te leren kennen en een training over 
bevoegdheden te volgen.

De nieuw samengestelde Universiteitsraad heeft de 
volgende speerpunten vastgesteld voor het academisch 
jaar 2019-2020:
■■ Een duurzame universiteit
■■ Een universiteit met een goed personeelsbeleid
■■ Een sociaal veilige universiteit
■■ Een universiteit waarin promovendi optimaal onder-

steund worden
■■ Een universiteit met gezonde en actieve studenten
■■ Een universiteit met een sterke medezeggenschap

Medezeggenschapsjaar 2019

Ook het afgelopen jaar heeft de Universiteitsraad weer 
stevige discussies en constructieve gesprekken gevoerd 
met het college van bestuur. Dit gebeurde zowel in de 
formele vergaderingen als in informele overleggen die 

werden belegd over uiteenlopende thema’s. Terugblik-
kend kunnen we constateren dat de medezeggenschap 
in het afgelopen jaar weer positief heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling van de Universiteit Leiden. Naast de 
behandeling van de jaarlijks terugkerende onderwerpen 
zoals de kadernota, model-OER’en en de begroting, heeft 
de UR in 2019 aandacht besteed aan een reeks andere 
thema’s.

Een belangrijk thema betrof het voorstel om verplichte 
matching voor aankomende studenten in te voeren. 
Verplichte online modules dienen ter ondersteuning 
bij het maken van een bewuste studiekeuze. Gezien 
de omvang hiervan was de UR terughoudend om in te 
stemmen met het plan om verplichte matching op te 
leggen aan alle opleidingen. Het college van bestuur 
heeft daarop het voorstel aangepast, zodat het wel 
de goedkeuring kon wegdragen van de UR. Verplichte 
matchingsactiviteiten zullen als proef worden voort-
gezet tot de evaluatie in 2022, waarbij goed gekeken zal 
worden naar de balans tussen de kosten en de opbreng-
sten.

In 2019 hebben de fracties in de Universiteitsraad ook 
zelf het initiatief genomen om voorstellen te doen aan 
het college van bestuur. Een voorbeeld daarvan is de 
notitie over studeren en werken met een functiebeper-
king, waarin het college van bestuur wordt gewezen op 
het belang van een inclusieve universiteit. Als resultaat 
wordt de informatievoorziening voor medewerkers met 
een functiebeperking verbeterd en wordt aan de UR een 
plan voorgelegd voor ‘drempelloos studeren’. Ook is er 
een notitie ingediend over het Honours onderwijs, met 
als doel een aantal belemmeringen rondom de onthef-
fing van de nominaliteitseis weg te nemen. Weer een 
ander voorbeeld is het voorstel uit de UR om de mede-
zeggenschap handvatten te geven voor leden die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn. De UR en het college 
hebben over dit laatste onderwerp de nodige discussies 
gevoerd en zijn uiteindelijk een aantal voorzieningen 
overeengekomen die te zijner tijd worden geëvalueerd.

Naast de overleggen met het college van bestuur heeft 
de Universiteitsraad werkbezoeken afgelegd aan de 
Honours Academy, het Leiden University College The 
Hague en het Universitair Facilitair Bedrijf, en gesprekken 
gevoerd met de raad van toezicht, VSNU-voorzitter Pieter 
Duisenberg en de directeuren van het Bestuursbureau.

Bericht van de Universiteitsraad
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Overzicht van onderwerpen

Tot slot volgt hier een overzicht van onderwerpen 
waarmee de Universiteitsraad in 2019 heeft ingestemd 
en een overzicht van onderwerpen waarover hij heeft 
geadviseerd. De adviezen, besluiten, reacties en de 
verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op 
de website: universiteitleiden.nl/ur.

De Universiteitsraad heeft ingestemd met deze dossiers:
■■ Wijziging Bestuurs- en Beheersreglement
■■ Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019
■■ Kadernota 2020-2023
■■ Hoofdlijnen begroting 2020-2023
■■ Leids Universitair Register Opleidingen 2020-2021
■■ Instellingsdeel Studentenstatuut 2019-2020
■■ Model-OER’en 2020-2021 (Ba en Ma)
■■ Plan van aanpak verplichte matching
■■ Technische wijzigingen ten gevolge van de Wnra

Over de volgende onderwerpen heeft de Universi-
teitsraad in 2019 geadviseerd:
■■ Rookbeleid
■■ ICT-Projectenkalender
■■ Regeling Inschrijving, Examen- en Collegegeld
■■ Jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs/onderzoek
■■ Aanpassing BSA-regeling Capaciteitsfixus 2020-2021
■■ Jaarverslag 2018
■■ Retributiebeleid 2020-2021
■■ Advies taskforce studentenwelzijn
■■ Startnotitie monitoring kwaliteitsafspraken
■■ Gemeenschappelijke regeling LDE
■■ Harmonisatie dagindeling
■■ Strategie Leiden-Delft-Erasmus alliantie 2019-2024 
■■ Jaarrapportage VGM
■■ Jaarverslagen vertrouwenspersonen en ombuds-

functionaris voor studenten
■■ Personeel in Cijfers 2018
■■ Duurzaamheidsverslag 2018
■■ Bestuurlijke financiële rapportages
■■ Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid 
■■ Meerjaren Business Plan Huisvesting

Namens de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden

Charlotte de Roon MSc

Zie bijlage D voor de samenstelling van de Universiteits-
raad.
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Deel I
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Bestuursstructuur (per 1 september 2019)

Faculteiten

■ Archeologie Decaan: prof.dr. J.C.A. Kolen  

■ Geesteswetenschappen Decaan: prof.dr. M.R. Rutgers

■ Geneeskunde* Decaan: prof.dr. P.C.W. Hogendoorn 

■ Governance and Global A�airs Decaan: prof.mr. dr. E.R. Muller

■ Rechtsgeleerdheid Decaan: prof.dr. J.P. van der Leun 

■ Sociale Wetenschappen Decaan: prof.dr. P.F. Wouters   

■ Wiskunde en Natuurwetenschappen Decaan: prof.dr. H. Irth (a.i.)

De faculteiten bestaan uit 28 instituten en 2 interfacultaire instituten

Expertisecentra/ondersteunende diensten
■ Honours Academy
■ ICT Shared Service Centre (ISSC)
■ Knowledge Exchange O�ce (Luris) – samen met het LUMC
■ Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)
■ Universitair Facilitair Bedrijf (UFB)
■ Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)
■ Vastgoed (VG)
■ Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) – samen met en ondergebracht bij het LUMC

Raad van Toezicht
Voorzitter: drs. A.F. van der Touw

College van Bestuur
Rector magni�cus en voorzitter: prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Vicerector magni�cus: prof.dr.ir.drs. H. Bijl 
Vicevoorzitter: drs. M. Ridderbos

Universiteitsraad
Voorzitter: C.J. de Roon MSc

Bestuursbureau
■ Directie Strategie en Academische Zaken (SAZ)
■ Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
■ Directie Bedrijfsvoering (BV)
■ Directie Strategische Communicatie en Marketing (SCM)

  * De Faculteit Geneeskunde vormt samen met het Academisch Ziekenhuis Leiden het 
 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
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1.1 Visie

Als vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit 
speelt de Universiteit Leiden internationaal een leidende 
rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 
Goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn 
cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende 
en rechtvaardige wereld. De universiteit zet zich in voor 
het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van weten-
schappelijke kennis en wil een betrouwbaar baken zijn 
in het nationale en internationale maatschappelijke en 
politieke debat.

1.2 Missie en kernwaarden

De missie van de Universiteit Leiden, zoals geformuleerd 
in het strategisch plan Excelleren in vrijheid 2015-2020, 
luidt:
De universiteit is een nationaal en internationaal opere-
rende en onderzoeksgedreven universiteit, met een breed 
palet aan wetenschappelijke disciplines en opleidingen. 
Zij streeft naar excellentie in al haar onderzoek en onder-
wijs.
■■ Zij spant zich in voor impact van haar onderzoek en 

onderwijs – wetenschappelijk, maar ook cultureel, 
maatschappelijk en economisch. Zij doet dat in nauwe 
samenwerking met partners: lokaal, regionaal, natio-
naal en internationaal.

■■ Vanuit een welbewust gekozen disciplinaire inrichting 
richt de universiteit zich op zowel disciplinair als inter-
disciplinair onderzoek en onderwijs.

■■ Zij leidt studenten en promovendi op voor academi-
sche posities in de wetenschap en daarbuiten. Haar 
afgestudeerden zijn in staat om wetenschappelijke en 
maatschappelijke vraagstukken kritisch te beoordelen 
en om weloverwogen keuzes te maken bij het vinden 
van antwoorden en oplossingen.

■■ Zij streeft ernaar dat haar medewerkers en studenten 
een hechte academische gemeenschap blijven vormen. 
De Leidse alumni voeden haar met hun ervaring, 
expertise en betrokkenheid.

Het devies van de universiteit luidt Praesidium Libertatis, 
ofwel Bolwerk van vrijheid. Binnen en buiten de instelling 
draagt de universiteit deze kernwaarden uit:
■■ De universiteit staat van oudsher voor vrijheid van 

geest, van denken en spreken, en voor een onge-
bonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. Zij 
is een vrijplaats waar iedere vraag gesteld, en in vrij-
heid beantwoord kan worden.

■■ Onze medewerkers laten zich daarbij leiden door de 
hoogste ambities van kwaliteit en wetenschappelijke 
integriteit. Deze houding brengt de universiteit ook 
haar studenten bij.

■■ De universiteit draagt een maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Zij richt zich daarbij niet alleen op het 
heden, maar ook op de belangen van toekomstige 
generaties.

■■ Het onderwijs van de universiteit wordt geïnspireerd 
en gevoed door wetenschappelijk onderzoek.

■■ De academische gemeenschap bepaalt de inhoud en 
de inrichting van het onderwijs en het onderzoek. 
Besluitvorming daarover vindt daarom plaats op een 
zo laag mogelijk niveau: bij opleidingen, instituten en 
faculteiten waar dat kan, op universitair niveau als dat 
een aantoonbare meerwaarde heeft, of als dat nodig 
is.

■■ De universiteit staat voor inclusiviteit en diversiteit. 
Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren 
of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij 
vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil 
bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij 
staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

1.3 Strategie en positie

De Universiteit Leiden staat midden in een samenleving 
die sterk in beweging is. De maatschappelijke context 
kenmerkt zich door toenemende globalisering en inter-
nationalisering, een grotere rol voor Europa, razendsnelle 
technologische ontwikkelingen, toenemende diversiteit 
onder studenten, sterkere concurrentie op de studen-
tenmarkt en competitie om onderzoeksmiddelen. De 
universiteit is gevestigd in twee steden: Leiden en Den 
Haag. In Den Haag sluit de universiteit met onderzoek 
en onderwijs nauw aan op het profiel van de stad als 
internationale stad van vrede, veiligheid en recht. In haar 
onderwijs en onderzoek sluit de universiteit bovendien 
nauw aan bij Den Haag als centrum van landelijke politiek 
en openbaar bestuur, bij de stedelijke vraagstukken die 
haar kenmerken, en bij de vele uitdagingen die er zijn op 
het terrein van gezondheid en zorg. Daarmee zijn zes van 
de zeven faculteiten actief in Den Haag. 

De universiteit werkt ook nauw samen met de twee 
andere universiteiten in de provincie Zuid-Holland, de 
Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Dit samenwerkingsverband tussen Leiden, 
Delft en de Erasmusuniversiteit wordt ‘LDE’ genoemd. In 
de hoofdstukken over Onderwijs, Onderzoek en Impact 

1. Profiel, missie en strategie
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wordt ingegaan op de inhoud van deze samenwerking. 
In Medical Delta werken de TU Delft, het Leids Universi-
tair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum 
samen met regionale onderwijsinstellingen en bedrijven 
aan technologische oplossingen voor duurzame zorg.

De universiteit heeft de afgelopen vijf jaar sterk ingezet 
op de ambities uit haar strategisch plan Excelleren in vrij-
heid 2015-2020, met zes strategische thema’s. Deze zijn 
in deze periode leidend voor de koers van de universiteit.
1. Ruimte bieden aan onderzoekers in een omgeving 

voor excellent onderzoek;
2. Het activeren van talent in een stimulerende academi-

sche werk- en leeromgeving;
3. Innovatie in teaching en learning, en verdere ontwik-

keling van de kwaliteitscultuur;
4. Versterking van impact en innovatie door nieuwe 

kennis, in samenwerking met universitaire en maat-
schappelijke partners;

5. Onderzoek en onderwijs inbedden in een internatio-
nale omgeving en in strategische samenwerkingsver-
banden met buitenlandse universiteiten;

6. Verdere ontwikkeling van de Campus Den Haag op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie.

De kwaliteit van het werk dat de Universiteit Leiden 
in Leiden en Den Haag verricht wordt op verschillende 
manieren ‘gemeten’, onder meer in de wereldwijde 
ranking. De Leidse universiteit steeg in 2019 in de 
rankings van de Times Higher Education (THE) en de QS 
Ranking, maar daalde in de Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) en de CWTS Leiden Ranking. In 
drie van deze vier invloedrijkste rankings stond Leiden 
ook in 2019 in de top-100 (ARWU, THE en CWTS Leiden 
Ranking). De positie in de rankings weerspiegelt met 
name het onderzoeksprofiel van de universiteit. In haar 
strategisch plan legt de Universiteit Leiden nadruk op het 
talentbeleid. Ook de komende jaren wil de universiteit 
investeren in het aantrekken en behouden van topweten-
schappers om zich daarmee duurzaam te verzekeren van 

een bij de Universiteit Leiden passende positie in de top 
100.

De positie van de Universiteit Leiden in het Nederlandse 
bestel wordt in negatieve zin beïnvloed door de opvol-
ging van het advies van de Commissie Van Rijn door de 
minister van OCW. De wijziging van de bekostigingssys-
tematiek met ingang van 2020 betekent voor de Univer-
siteit Leiden dat met ingang van 2022 een korting in de 
reguliere financiering wordt doorgevoerd.

1.4 Bestuursafspraken

Het college van bestuur heeft op basis van het strate-
gisch plan in 2015 bestuursafspraken gemaakt met de 
faculteiten voor de periode 2016 tot en met 2019. In 
de navolgende tabel zijn de resultaten van de afspraken 
te zien. Hierbij is de realisatie in 2019 afgezet tegen 
de uitgangssituatie van de doelstelling voor 2019. De 
beoogde doelen zijn in meerderheid ruimschoots gere-
aliseerd. Alleen de ontwikkeling van het studiesucces 
(herinschrijvingsrendement Ba) blijft achter bij de ambi-
ties. Voor de daling van het aantal docenten is in het licht 
van de sterke groei van het aantal studenten bewust 
gekozen voor een meer geleidelijke aanpak. In 2019 is 
besloten om de bestuursafspraken te verlengen met 1 
jaar zodat deze synchroon lopen met de planperiode van 
het strategisch plan.

1.5 Maatschappelijke trends en impact

De universiteit voegt met haar onderzoek en onderwijs 
direct en indirect meerwaarde toe aan een samenleving 
die sterk in beweging is. Die samenleving reikt van de 
stad tot de wereld (‘Urbi et Orbi’). Het is essentieel dat 
de universiteit hierop blijft inspelen met haar onder-
zoek en onderwijs, en dat ze haar wetenschappers en 
studenten zoveel mogelijk de ruimte blijft geven om het 
beste uit zichzelf te halen en zich verder te ontwikkelen. 
Een aantal maatschappelijke trends is te onderscheiden:

Universiteit Leiden in de rankings. 
Tussen haakjes de positie ten opzichte van de andere Nederlandse universiteiten in de betreffende ranking.
NB. De naam van de ranking is niet altijd de naam die de organisatie er zelf aan geeft. QS noemt bijvoorbeeld de 
ranking die in zomer 2018 uitkwam WUR2019.

Jaar ARWU Ranking THE Ranking QS Ranking CWTS Ranking

2015 82 (3) 67 (5) 95 (4) 52 (1)

2016 93 (3) 77 (5) 102 (3) 74 (3)

2017 88 (4) 67 (4) 109 (4) 91 (7)

2018 74 (3) 68 (4) 122 (5) 88 (6)

2019 82 (4) 67 (3) 118 (5) 98 (6)
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Bestuursafspraken

Nr. Indicator Afspraak 2019 Realisatie 2019 Uitgangssituatie

1. Instroom bachelor ≥ 4.865 5.539 4.499

2. Instroom master ≥ 4.500 4.912 4.234

3. Buitenlandse instroom in masters ≥ 26% 31,8% 29,4%

4. Herinschrijversrendement bachelor ≥ 73% 67,8% 68,9%

5. Promoties* ≥ 424 428 406

6. Omzet 2e/3e EU-geldstroom (K€) ≥ 94.686 95.061 84.529

7. % Vrouwelijke hoogleraren ≥ 27% 28,6% 23,5%

8. Aandeel obp ≤ 20% 17,9% 17,1%

9. % Tijdelijk personeel 1e geldstroom = 28% 27,9% 36,1%

10. % Docenten ≤ 15% 17,4% 20,5%

*  Het aantal promoties in 2019 bedroeg 429. De promoties van het ICLON en het ASCL (4 in 2019) tellen niet mee voor de 
bestuursafspraken. 
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Omzet 2e/3e EU-geldstroom

% Vrouwelijke hoogleraren
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rendement BA

■ Bestuurafspraken 

(eind) 2019

■ Uitgangssituatie

■ Realisatie 2019

Figuur 1
Bestuursafspraken. Leeswijzer: het grijze vlak geeft de afspraken voor (eind) 2019 weer als 100%. Als een indicator op 
of buiten de 100% ligt, is dat positief (de afspraak is gerealiseerd). Als de indicator binnen de 100% ligt, is de afspraak 
niet gehaald. 

■■ Toenemende mondialisering en internationalisering 
stellen steeds hogere eisen aan internationale weten-
schappelijke samenwerking. Dit stelt dus ook nieuwe 
eisen aan ondersteuning en begeleiding in de organi-
satie van het onderwijs.

■■ De EU speelt een steeds prominentere rol in de finan-
ciering van wetenschappelijk onderzoek. Samenwer-
king wordt daarom steeds belangrijker.

■■ De snelle technologische ontwikkelingen hebben een 
grote impact op de ontwikkeling van wetenschap en 
onderwijs (kansen en uitdagingen voor open science, 
open access, big data, MOOCs en artificial intelligence, 
maar ook voor vraagstukken als cybersecurity) en 
vragen vaak om hogere uitgaven voor state of the art 
apparatuur en faciliteiten.
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■■ Een landelijke toename van studenten met een multi-
culturele achtergrond. Deze diversiteit creëert kansen, 
en stelt tegelijkertijd nieuwe eisen aan ondersteuning 
en begeleiding van studenten, promovendi en mede-
werkers.

■■ Sterkere concurrentie. De overheid stelt andere eisen 
dan vroeger: zo heeft zij een Nationale Wetenschaps-
agenda opgesteld en gaat ervan uit dat universiteiten 
zelf meer onderzoeksgelden in competitie binnen-
halen. Tegelijkertijd neemt de aanvraagdruk voor 
onderzoekssubsidies bij NWO en de EU steeds verder 
toe.

In een veranderende wereld met toenemende concur-
rentie is een krachtig profiel van groot belang. De univer-
siteit richt zich in de communicatie over de hiervoor 
beschreven ambities en de resultaten van onderzoek en 
onderwijs (waardecreatie) op de volgende doelgroepen:
■■ Huidige en aankomende studenten;
■■ Medewerkers en alumni;
■■ Economische partners en de industrie;
■■ Samenwerkingspartners in onderwijs en onderzoek 

(zoals LERU en LDE);
■■ EU, nationale en regionale overheden;
■■ Breed publiek, onder meer via societal outreach, 

bijvoorbeeld door middel van (sociale) media.

In een veranderende wereld met toenemende concur-
rentie is een krachtig profiel van groot belang. In haar 
onderzoek kenmerkt de universiteit zich met een stevige 
disciplinaire basis binnen een breed scala van weten-
schapsgebieden, een model dat kenmerkend is voor vele 
onderzoeksuniversiteiten wereldwijd. Vanuit deze basis 
verrichten onderzoekers zowel disciplinair als interdis-
ciplinair onderzoek. In hun onderzoek en onderwijs, 
die nauw met elkaar zijn verweven, staan zij in nauw 
contact met de samenleving en laten zij zich inspireren 
door de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen 
van de toekomst, die zij vertalen naar fundamentele en 
meer toegepaste onderzoeksvragen. Zo is de Nationale 
Wetenschapsagenda van de Rijksoverheid een krachtige 
agenda voor het wetenschappelijk onderzoek in Leiden 
en Den Haag. Ook de agenda van de Verenigde Naties, de 
Sustainable Development Goals, wordt steeds meer rich-
tinggevend. Dat is goed te zien in de stad Den Haag, die 
immers na New York en Genève, de derde VN-stad van de 
wereld is.

Veel ingewikkelde vragen waarvoor de wereld staat, 
vereisen nauwe samenwerking tussen onderzoekers en 
docenten uit de verschillende disciplines. De universiteit 
stimuleert die samenwerking op verschillende manieren. 
Denk aan de oprichting van interdisciplinaire centra, door 
het starten van interdisciplinaire onderwijsprogramma’s, 

en door extra geld aan interfacultaire samenwerking toe 
te kennen. Zo kwam een achttal onderzoeksstimulerings-
programma’s tot stand op basis van een gezamenlijk 
voorstel van de decanen van de zeven faculteiten. Deze 
programma’s worden voor een periode van vier jaar 
financieel gestimuleerd uit de zogeheten Vernieuwings-
middelen. Ook in de interdisciplinaire samenwerking met 
de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universi-
teit wordt flink geïnvesteerd. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de samenwerking in het kader van Medical Delta; 
een ander voorbeeld is het LDE-centrum Governance of 
Migration and Diversity dat in 2019 van start ging.

Voor elke onderzoeksuniversiteit zijn de onderzoeksinfra-
structuur, de onderzoeksfaciliteiten en de wetenschap-
pelijke collecties cruciaal. Die van de Universiteit Leiden 
behoren tot de beste ter wereld. Zij bepalen in hoge mate 
haar succes en de wetenschappelijke en maatschappe-
lijke impact. Waar de universiteit nationaal of internatio-
naal een unieke positie inneemt, en dat geldt zeker voor 
de geesteswetenschappen, gaat zij met extra zorgvuldig-
heid om met soms kwetsbare wetenschapsgebieden en 
wetenschappelijke collecties.
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2.2 Ontwikkeling van het onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod, bestaande uit opleidingen, 
afstudeerrichtingen en minoren, is permanent in 
ontwikkeling. In 2019 hebben de volgende wijzigingen 
plaatsgevonden:

In Leiden
De tweejarige educatieve masteropleidingen Educatie 
in de taal- en cultuurwetenschappen en Educatie in de 
mens- en maatschappijwetenschappen bij het ICLON 
hebben een positief besluit Toets Nieuwe Opleiding 
ontvangen. Beide opleidingen gaan van start op 1 
september 2020.
■■ Per september 2019 is gestopt met het aanbieden van 

de deeltijd bacheloropleiding Psychologie. Afstuderen 
is mogelijk tot 1 september 2023.

■■ De universiteit doet mee aan het experiment Educa-
tieve Module, waarbij nieuwe doelgroepen worden 
opgeleid voor het leraarschap. Het experiment liep van 
1 juli 2016 tot en met eind juli 2019. Het is met drie 
jaar verlengd, en loopt tot 1 juli 2022. 

Overzicht van het aantal Educatieve Module-studenten 
per startmoment sinds de start van het experiment:

September start Sept. 17 Sept. 18 Sept. 19

Aantal modules  10 9 9 

Februari start Febr. 17 Febr. 18 Febr. 19 Febr. 20

Aantal modules 9 16 14 10 

In Den Haag
Alle nieuwe opleidingen die in Den Haag worden aange-
boden zijn Engelstalig.
De inter- en multidisciplinaire masteropleiding Gover-
nance of Sustainability, een samenwerkingsverband 
van de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen 
(penvoerder) en Governance and Global Affairs, is per 
1 september 2019 van start gegaan.
■■ Bij het LUMC wordt een nieuwe (niet-bekostigde) 

advanced master Population Health Management 
ontwikkeld. Een aanvraag Toets Nieuwe Opleiding is in 
voorbereiding.

■■ De master Law & Society van de Faculteit Rechts-
geleerdheid heeft een positief besluit Toets Nieuwe 
Opleiding ontvangen. De opleiding gaat van start op 
1 september 2020.

2. Onderwijs

2.1 Onderwijsprofiel

De universiteit heeft een breed onderwijsprofiel met 
opleidingen in de domeinen alfa, gamma, bèta en genees-
kunde die worden aangeboden in Leiden en Den Haag. 
In het academisch jaar 2019-2020 bood de universiteit 
47 bacheloropleidingen aan, 51 bekostigde en 12 niet-
bekostigde masteropleidingen, 3 lerarenopleidingen en 
12 research-masteropleidingen. Van alle bacheloroplei-
dingen zijn er 8 Engelstalig: Liberal Arts and Sciences, 
International Studies, Security Studies, English Language 
and Culture, South and Southeast Asian Studies, Urban 
Studies, Psychology en Archaeology. Deze opleidingen 
hebben zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige 
variant. Een compleet overzicht van het opleidings-
aanbod is opgenomen in bijlage B.

De universiteit is selectief in het verder uitbreiden van 
het aantal opleidingen en kiest bij voorkeur voor nieuwe 
studiepaden binnen bestaande opleidingen. Wel is de 
afgelopen jaren ingezet op uitbreiding van Engelstalige 
bacheloropleidingen, vooral om aansluiting te zoeken 
bij het internationale profiel van de stad Den Haag. Die 
uitbreiding komt tegemoet aan de vraag van zowel 
Nederlandse als buitenlandse studenten. 

Samen met de Technische Universiteit Delft (TUD) en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), in LDE-verband 
dus, biedt de Leidse universiteit de volgende opleidingen 
als joint programme aan: de bacheloropleidingen Life 
Science and Technology, Molecular Science and Techno-
logy, en Klinische Technologie, alsmede de masteroplei-
dingen Industrial Ecology en Technical Medicine.

De Universiteit Leiden wil beter voorzien in de groeiende 
maatschappelijke behoefte aan een leven lang ontwik-
kelen (life long learning). Een belangrijke doelstelling 
is het aanbieden van scholing van professionals. Dat 
doet de universiteit onder meer in de vorm van privaat 
gefinancierd onderwijs voor deze doelgroepen, zoals 
cursussen en opleidingen van het Juridisch PAO, het 
Centre for Professional Learning (CPL, in Den Haag) en 
Boerhaave Nascholing (LUMC).

Daarnaast verzorgt de universiteit veel Hoger Onder-
wijs voor Ouderen (HOVO) en een Studium Generale, 
waarmee heel uiteenlopende doelgroepen worden 
bereikt. Voorts biedt de universiteit (internationale) 
MOOCs en SPOCs aan, die ook toegankelijk zijn voor 
professionals. 
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Aantal bachelor- en masteropleidingen in 2019/2020

Bachelor Master

Archeologie 1 2

Geesteswetenschappen 24 28

Geneeskunde/LUMC 3 5

Governance and Global Affairs 3 5

Rechtsgeleerdheid 4 16

Sociale Wetenschappen 4 6

Wiskunde en Natuurwetenschappen 8 13

ICLON (lerarenopleidingen) – 3

Totaal 47 78

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus (LDE)
Zoals opgemerkt in paragraaf 1.3 werken de Universiteit 
Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam samen in een strategische alliantie 
op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

In 2019 is de strategie voor de periode tot 2024 bepaald. 
De komende jaren staat de toegankelijkheid van de 
onderwijsportfolio voor studenten (van elk van de drie 
universiteiten) centraal, en worden nieuwe onderwijsini-
tiatieven worden ontwikkeld, passend bij de stimulerings-
programma’s. Ook innovatie van het online en blended 
leren, en het samenwerken van de onderwijskundige 
centra op het terrein van docentenontwikkeling zijn 
belangrijke speerpunten in de onderwijsontwikkeling. 

In 2019 werd verder het volgende bereikt:
■■ De LDE-minor African Dynamics, ontwikkeld door het 

African Studies Centre Leiden, ging van start. 
■■ Vier LDE-minoren werden ontwikkeld: Security, Safety 

and Justice, Responsible Innovation, Geo-resources for 
the future en Frugal Innovation for Sustainable Global 
Development. 

■■ Gezamenlijk werden online academische cursussen 
(MOOCs) ontwikkeld. 

■■ In het LDE Centre for Education and Learning (CEL) 
werd samengewerkt op het terrein van onderwijsinno-
vatie en deed men onderzoek naar de optimale condi-
ties voor universitair leren en doceren. 

Meer informatie over de samenwerking is te vinden op 
de website Leiden-Delft-Erasmus.nl.

Samenwerking met basis- en voortgezet onderwijs
In het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland werkt de 
Universiteit Leiden nauw samen met de Wetenschaps-
knooppunten van de TUD en de EUR (zie: wetenschaps-
knooppuntzh.nl). Ook neemt de universiteit deel aan het 
landelijk overleg van wetenschapsknooppunten. Deze 

samenwerking heeft als doel om onderzoek in het Neder-
landse basis- en voortgezet onderwijs te versterken, en 
van elkaars ervaringen te profiteren. 

Los van deze samenwerking draagt de universiteit ook 
individueel op diverse manieren bij aan de inhoudelijke 
versterking van het basis- en voortgezet onderwijs. Voor 
het basisonderwijs heeft zij het Wetenschapsknoop-
punt Leiden ingericht: basisschoolkinderen van groep 1 
tot en met groep 8 maken kennis met wetenschap op 
een manier die aansluit bij hun leerniveau. Sinds 2017 
heeft de universiteit voor deze samenwerking structureel 
100.000 euro in haar begroting opgenomen. Een van de 
activiteiten in dit kader is Meet the professor, waarbij 
hoogleraren op basisscholen in Leiden en Den Haag een 
les verzorgen voor leerlingen van groep 7. De universi-
teit stimuleert wetenschapswijsheid bij leerlingen door 
samen met basisscholen aantrekkelijke en interessante 
activiteiten aan te bieden waarbij nieuwsgierigheid, 
ontdekken en onderzoek doen centraal staan.

Daarnaast probeert de universiteit ook de leerlingen in 
het voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor 
wetenschap. Ze worden uitgenodigd deel te nemen aan 
activiteiten op de universiteit, maar docenten gaan ook 
naar scholen toe om er een gastles te geven. Naast dit 
fysieke onderwijs zijn vanaf 2018 ook elf digitale gast-
lessen ontwikkeld. Aan deze digitale gastlessen wordt 
didactisch materiaal voor docenten toegevoegd. Zo 
kunnen ze hun leerlingen helpen om onderwerpen verder 
uit te diepen, bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk. Ook 
is er een digitaal Loket Profielwerkstukken (universiteit-
leiden.nl/profielwerkstukken).

De universiteit is penvoerder van het Regionaal Steun-
punt Leiden dat zich richt op de ontwikkeling van 
docenten in het voortgezet onderwijs. Samen met de 
TUD heeft de universiteit vanuit dit steunpunt het initi-
atief genomen tot de oprichting van Onderwijsnetwerk 
Zuid-Holland (ONZ), het grootste onderwijsnetwerk in 
onze provincie. Docenten krijgen de gelegenheid kennis 
te nemen van nieuwe wetenschappelijke ontwikke-
lingen op het gebied van hun schoolvak, ze werken aan 
de verbetering van de vakdidactiek en aan een betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt voor hun leerlingen. Ook 
kunnen ze invloed uitoefenen op de verbetering van het 
vervolgonderwijs. Daarnaast organiseert het ONZ activi-
teiten voor leerlingen. Inmiddels heeft ook de EUR zich 
aangesloten, participeren vier hbo-instellingen (Hoge-
school Leiden, Haagse Hogeschool, Inholland-Delft en 
Hogeschool Rotterdam), tal van scholen voor voortgezet 
onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
Ook gemeenten en andere overheidsinstanties werken 
met ONZ samen aan thema’s als passend onderwijs, 
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gelijke kansen, aansluiting van voortgezet op hoger 
onderwijs, duurzaamheid en energietransitie. In kalen-
derjaar 2019 organiseerde het ONZ 111 bijeenkomsten, 
waaronder twee symposia.

2.3 Onderwijsambities en -prestaties

Het universitaire strategisch plan 2015-2020 is in 2016 
nader uitgewerkt in een Strategisch Uitvoeringspro-
gramma, dat aansluit bij het strategisch plan van OCW. 
Daarmee geeft de universiteit verder inhoud aan een 
inzichtelijke en universiteitsbreed gedragen vernieu-
wingsagenda. Op het terrein van onderwijs is in 2019 
gewerkt aan de volgende prioriteiten:
■■ Verbeteren van de match tussen student en opleiding;
■■ Continueren van het studiesuccesbeleid, met aandacht 

voor het Bindend Studie Advies (BSA) en de studiebe-
geleiding;

■■ Doorontwikkelen van de honoursprogramma’s, kwali-
teitsafspraken en onderwijsvernieuwing;

■■ Realiseren van een nieuw Learning Management 
Systeem en harmonisatie van de onderwijslogistiek;

■■ Bevorderen van internationalisering.

Verbeteren van de match tussen student en opleiding

Studiekeuzecheck
In 2019 werd voor de zesde keer universiteitsbreed (met 
uitzondering van opleidingen met decentrale selectie of 
verplichte matching) aan aspirant-studenten de studie-
keuzecheck aangeboden. Het doel hiervan is een zo goed 
mogelijke match tussen student en opleiding tot stand te 
brengen.

Nadat de aspirant-studenten zich voor een studie hebben 
aangemeld, ontvangen ze een lijst met vragen over hun 
achtergrond, motivatie en studievaardigheden. Als ze de 
vragen hebben ingevuld, krijgen de aanstaande studenten 
een niet-bindend advies waaraan ze hun studiekeuze 
kunnen toetsen, zodat ze die eventueel kunnen herover-
wegen. Ook vindt een terugkoppeling plaats naar de 
opleidingen, met informatie over studiekiezers die moge-
lijk minder geschikt zijn voor de opleiding. Deze scho-
lieren kunnen dan voor een intakegesprek of een ander-
soortige studiekeuzeactiviteit worden uitgenodigd.

In 2019 is aan 11.140 studiekiezers een vragenlijst 
verstuurd; 77,1 procent kwam volledig ingevuld retour (5 
procent minder dan in 2018). Deelnemers uitten zich in 
meerderheid positief over het nut van de vragen. Zo hielp 
de vragenlijst studiekiezers:
■■ een beter beeld te krijgen van wat de opleiding vraagt 

(70,3 procent eens);

■■ te beslissen of de opleiding bij hun interesse past 
(57,3 procent eens); en

■■ eventuele twijfels over hun studiekeuze weg te nemen 
(50,4 procent eens).

Verplichte matching
In juni 2019 is een universiteitsbreed plan voor matching 
als verplicht onderdeel voor de inschrijving voor de 
bacheloropleiding vastgesteld. Het streven is dat in 
2025 alle bacheloropleidingen (met uitzondering van 
opleidingen met decentrale selectie) verplichte matching 
hebben ingevoerd. In het academisch jaar 2019-2020 
was bij vijf bacheloropleidingen verplichte matching 
onderdeel van de toelatingsprocedure. Het ging om 
Natuurkunde, Sterrenkunde, Informatica, Bio-Farma-
ceutische Wetenschappen en Security Studies. Alleen 
studenten die aan de matching deelnamen, konden zich 
voor de opleiding inschrijven. De matching bestond uit 
een online module met, in de meeste gevallen, een online 
toets. Na het volgen van de module ontving de aspirant-
student binnen enkele weken per e-mail een terugkoppe-
ling met een (niet-bindend) advies, eventueel aangevuld 
met een uitnodiging voor een gesprek of een bijeenkomst 
bij de opleiding. 
Studenten die de online module afrondden, gaven aan 
een beter beeld van de opleiding te hebben. Daarnaast 
lijkt er een positief effect te zijn op de eerste studieresul-
taten. Een uitgebreidere evaluatie is nodig om dit beeld 
te kunnen bevestigen. In 2022 wordt een uitgebreide 
midterm-evaluatie van het project uitgevoerd. Daarin 
wordt niet alleen het studentenoordeel betrokken maar 
worden ook docenten bevraagd. Ook wordt er gekeken 
naar de relatie tussen matching en studiesucces. 

Aansluiting vwo-wo
In 2017 is een plan van aanpak opgesteld om de aanslui-
ting tussen vwo en wo te verbeteren. Het plan bestaat 
uit zeven ‘werkpakketten’. Deze zijn niet alleen gericht 
op het verbeteren van de bestaande activiteiten, maar 
ook op het aanbieden van nieuwe, zoals online gast-
lessen, een profielwerkstukloket, online proefstuderen 
en een studievoorbereidingsprogramma. In december 
2019 waren de werkpakketten grotendeels uitgevoerd. 
Zo is alle informatie over voorlichtingsactiviteiten voor 
studiekiezers en schooldecanen nu ondergebracht in 
één online loket, zijn er digitale gastlessen ontwikkeld, 
vindt er jaarlijks een studievoorbereidingsactiviteit voor 
eerstegeneratiestudenten plaats (‘Start je Toekomst’) 
en worden jaarlijks bijeenkomsten voor schoolleiders en 
schooldecanen georganiseerd. Het online proefstuderen 
is als pilot ingevoerd bij Biomedische wetenschappen 
en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. 
In 2020 zal deze pilot worden geëvalueerd en wordt 
bekeken of uitbreiding van het aanbod wenselijk is. 
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De ontwikkeling van digitale gastlessen en het Start je 
Toekomst-programma worden in 2020 gecontinueerd. 
Daarna wordt gekeken hoe hiermee verder te gaan.

Decentrale selectie
De universiteit heeft in 2019 beperkt gebruik gemaakt 
van het instrument capaciteitsfixus (door middel van 
decentrale selectie). De volgende zes opleidingen hadden 
een selectie- en plaatsingsprocedure: Geneeskunde, 
Biomedische wetenschappen, Criminologie, Fiscaal recht, 
Psychologie en Politicologie.

Continueren van het studiesuccesbeleid
Het beleid van de universiteit is erop gericht studenten 
aan te moedigen het maximale uit hun studie te halen 
én hun opleiding binnen de nominale tijd af te ronden. 
De indicatoren voor studiesucces tonen een min of meer 
stabiel beeld over de afgelopen jaren. 

Bindend Studieadvies
In 2013-2014 is de BSA-eis verhoogd van 40 naar 45 
studiepunten. In datzelfde jaar werd de BSA-eis in het 
tweede jaar ingevoerd. Ondanks de goede resultaten 
heeft de universiteit het BSA-experiment met de BSA-eis 
in het tweede jaar moeten stopzetten, mede als gevolg 
van een uitspraak van het College van Beroep van het 
Hoger Onderwijs (CBHO) op 23 mei 2016. Vanaf cursus-

jaar 2015 zijn de BSA-eisen voor het tweede jaar (BSA-2) 
daarom komen te vervallen, zowel voor wat betreft het 
minimumaantal binnen twee jaar te behalen studiepunten 
(90) als met betrekking tot de eis dat de propedeuse 
binnen twee jaar moet worden behaald. Het BSA voor 
het eerste studiejaar (BSA-1) blijft wél bestaan, inclusief 
de eis van 45 punten. Sinds het studiejaar 2017-2018 
is een uitgesteld BSA-advies mogelijk voor studenten 
die later instromen, of die een uitgesteld advies nodig 
hebben vanwege persoonlijke omstandigheden. De 
examencommissie neemt in dergelijke gevallen hierover 
een beslissing. 

De BSA-resultaten onder het nieuwe regime met ingang 
van 2015-2016 (BSA eerste jaar 45 studiepunten, geen 
propedeuse-eis) zijn vermeld in bovenstaande tabel.
De resultaten voor het studiejaar 2018-2019 zijn iets 
gestegen ten opzichte van de afgelopen drie studiejaren 
(85 procent). Wel is het resultaat enkele procenten lager 
dan in 2014-2015, toen de BSA-eis voor het tweede jaar 
gold. In het studiejaar 2018-2019 was het percentage 
studenten dat in één jaar 60 studiepunten – de prope-
deusenorm – haalde (49 procent) iets gestegen ten 
opzichte van het jaar daarvoor en twee procent lager dan 
in 2014-2015, toen de BSA-eis in het tweede jaar van 
toepassing was en de propedeuse-eis gold (50 procent).

Kerncijfers onderwijs

Studenten 2015 2016 2017 2018 2019

Instroom propedeuse bachelor 4.986 5.182 5.683  6.170 6.101

Waarvan met buitenlandse nationaliteit 9% 12% 17% 19% 19%

Deelnemers excellentie 14% 13% 11% 11% 11%

Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) 100% 100% 100% 100% 100%

Instroom master 4.702 5.084 5.280 5.388 5.352

Waarvan met buitenlandse nationaliteit 28% 25% 29% 29% 30%

Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extraneï) 25.812 26.845 28.116 29.534 30.869

Tevredenheid bachelorstudenten (NSE) 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1

Tevredenheid masterstudenten (NSE) 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9

Diploma’s en studiesucces 2015 2016 2017 2018 2019

Bachelordiploma’s 3.449 3.687 3.776 3.845 3.899

(Post)Masterdiploma’s 3.443 3.628 3.989 4.182 4.219

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar 87% 84% 84% 84% 85%

Uitval na 1 jaar (bachelor) 14% 16% 15% 15% 15%

Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 6% 6% 6% 6% 5%

Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 69% 71% 70% 69% 68%

Rendement 1-jarige master in 2 jaar 67% 64% 65% 68% 70%

Rendement 2-jarige master in 3 jaar 71% 68% 66% 69% 72%

Rendement 3-jarige master in 4 jaar 91% 88% 82% 82% 83%
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BSA-adviezen aan het einde van het eerste studiejaar. 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Omvang cohort 4872 4813 5083 5509 5871

Positief 80% 77% 79% 80% 82%

Persoonlijke omstandigheden 5% 5% 5% 3% 3%

Hardheidsclausule 2% 1% 1% 0% 1%

Totaal niet-negatief 87% 84% 84% 84% 85%

Aanvullend eis 0% 0% 0% 0% 0%

Negatief 13% 16% 16% 16% 15%

Totaal bindend negatief 13% 16% 16% 16% 15%

% 60 studiepunten of meer behaald 50% 48% 48% 47% 49%

Figuur 2
Behaalde studiepunten in het eerste jaar bachelor (BSA-cohorten, excl. vroege uitvallers)

■ Minder dan 30

■ 30-44

■ 45-49

■ 50-59

■ 60 en hoger

Voorzieningen studiebegeleiding
In 2019 participeerden tien studieadviseurs als deel-
nemer in het Ontwikkeltraject voor Studieadviseurs en 
acht deden dat als coach. Het traject bestaat uit een 
combinatie van opleiding, coaching, zelfreflectie, inter-
visie en beoordeling. In 2020 wordt het project voort-
gezet met het nogmaals aanbieden van twee trajecten: 
een voor startende en een voor senior studieadviseurs. 
Ook wordt het traject ingebed in de bestaande organi-
satie. 

Naar aanleiding van de ratificatie door Nederland van 
het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met 
een Handicap, ondertekende de Universiteit Leiden op 
25 januari 2018 de intentieverklaring voor inclusiever 
onderwijs van het Expertisecentrum Inclusief Onder-
wijs (ECIO). Vervolgens is het projectplan Drempelloos 

Studeren ontwikkeld, dat in de periode januari 2020 tot 
en met december 2020 wordt uitgevoerd. Het oogmerk 
van dit project is dat studenten, ongeacht welke functie-
beperking zij hebben, de studie zo veel als redelijker-
wijs mogelijk is, zelfstandig en zonder hulp van derden 
kunnen doorlopen. De deelprojecten en aandachtspunten 
die in dit projectplan zijn geformuleerd dragen bij aan het 
verbeteren van voorzieningen en de toegankelijkheid van 
de universiteit voor studenten met een functiebeperking.

In het najaar heeft de Taskforce Studentenwelzijn 
adviezen gegeven over het welzijn van studenten in 
de bachelor- en masterprogramma’s, met inbegrip van 
uitwisselingsstudenten. Uitgangspunt bij de adviezen is 
het versterken van veerkracht, eigen regie en zelfred-
zaamheid. Een van de aanbevelingen is de aanstelling van 
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een Student Wellbeing Officer, die universiteitsbreed met 
dit thema aan de slag gaat. 

Honoursprogramma’s, kwaliteitsafspraken en onder-
wijsvernieuwing
De Leidse universiteit biedt gemotiveerde en geta-
lenteerde studenten die meer willen en kunnen in de 
Honours Academy een aantal honoursprogramma’s aan. 
Deze zijn opgenomen in de tabel hierna.

De Honours Academy is opgericht als samenwerkings-
verband tussen de faculteiten; zij werken hierin nauw 
samen. Docenten uit alle instituten verzorgen onderwijs 
in een of meerdere programma’s. Het (extracurriculaire) 
honoursonderwijs is opgenomen in de structurele, regu-
liere onderwijsbekostiging.

Het Leiden University college The Hague (LUCTH) is een 
selectieve, internationale, driejarige bacheloropleiding, 
gevestigd in Den Haag. Zowel in deze bacheloropleiding 
als in de programma’s van de Honours Academy krijgen 
de studenten de ruimte om hun persoonlijke leerdoelen 
na te streven: ze bieden ruimte aan de diversiteit in talent 
en motivatie. Dit kenmerk van het honoursonderwijs past 
in de in 2017 vastgestelde universitaire onderwijsvisie 
Learning@LeidenUniversity.

Het karakter van het honoursonderwijs sluit ook nauw 
aan bij de ambities van de universitaire onderwijsvisie: 
het wordt aangeboden in kleine groepen, is onderzoeks-
intensief en heeft een sterke oriëntatie op de samenle-
ving. De Honours Academy hecht veel waarde aan de 
samenwerking met scholen, maatschappelijke organi-
saties en bedrijven. Het honoursonderwijs functioneert 
als proeftuin voor het toepassen van technologische en 
didactische innovaties en vormt een ideale setting om 
de universitaire onderwijsvisie gestalte te geven. De 
best practices voor onderwijs die hier tot stand komen, 
vormen een waardevolle bijdrage aan de verdere imple-
mentatie van de onderwijsvisie.

De bestaande instroom in de verschillende programma’s 
werd in 2019 grotendeels gecontinueerd. De instroom 
in het Pre-University College bedroeg 95 studenten 
en daarnaast volgden circa 350 scholieren een Pre-
University Class. In oktober 2019 is een nieuw Pre-
University-programma gestart in Den Haag. Dit eenjarige 
programma heeft betrekking op cultuur, bestuur, recht, 
vrede en veiligheid, en is primair gericht op zogeheten 
eerstegeneratiestudenten. Het Leiden University College 
The Hague verwelkomde 202 eerstejaarsstudenten. Tot 
het Honours College, het extracurriculaire programma 
van 30 EC in de bacheloropleiding, werden in 2019 448 
studenten toegelaten. Ten opzichte van vorig jaar is het 
percentage van 11 procent deelnemers aan het honours-
onderwijs vrijwel gelijk gebleven. Daarmee is de beschik-
bare capaciteit in balans met de universitaire doelstelling 
die beoogt dat ten minste 10 procent van de bachelor-
studenten excellentieonderwijs volgt.

Studenten van het Honours College volgen minimaal 
één Bachelor Honours Class. Deze Classes staan echter 
ook open voor gemotiveerde derdejaars niet-honours-
studenten. In 2019 kregen 37 van dergelijke studenten 
een certificaat voor het succesvol afronden van een Class. 
Het Leiden Leadership Programme telde 89 deelnemers, 
het International Leiden Leadership Programme 25. In 
2019 is een pilot met twee Master Honours Classes van 
10 EC succesvol afgerond. De belangstelling bij master-
studenten die verdiepend, interdisciplinair en maatschap-
pelijk georiënteerd onderwijs willen volgen bleek groot, 
en het aanbod wordt daarom uitgebreid met Classes van 
een beperktere omvang (5 EC).

Onderwijsvernieuwing
De universiteit zet het studiesuccesbeleid de komende 
jaren voort, en gaat daarnaast meer aandacht geven aan 
de vernieuwing van het onderwijs. De onderwijsambities 
die geformuleerd zijn in het strategisch plan 2015-2020 
krijgen een concrete invulling in het programma Onder-

Deelnemers excellentietrajecten in bachelorfase

 2015 2016 2017 2018 2019

University College 176 204 204 202 202

Honours College 516 475 417 467 448

Totaal excellentietrajecten 692 679 621 669 650

Instroom propedeuse* 4.986 5.186 5.686 6.169 6.101

% Deelnemers excellentie in instroom 14% 13% 11% 11% 11%

* 2015 is inclusief de bachelorinstroom van International Studies die geen propedeuse had in 2015.
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wijsvernieuwing. Hierin legt de universiteit vast hoe zij de 
gemaakte keuzes de komende jaren wil gaan uitvoeren.

Implementatie van de onderwijsvisie
In 2017 heeft de universiteit haar nieuwe onderwijsvisie 
vastgesteld: Learning@LeidenUniversity. In deze visie 
zijn acht ambities geformuleerd die richting geven aan de 
onderwijsvernieuwingsagenda.

De ambities zijn:
1. Versterking en beter zichtbaar maken van de verwe-

venheid van onderwijs en onderzoek;
2. Bevordering van kleinschalige learning communities 

waarin studenten actief participeren;
3. Meer differentiatie in leerroutes, zodat de student de 

flexibiliteit krijgt om de studieloopbaan aan te passen 
aan de doelen die hij/zij stelt;

4. Meer aandacht in het curriculum voor de zogenoemde 
transferable skills (vaardigheden die in verschillende 
rollen en beroepen kunnen worden gebruikt);

5. Versterking van de oriëntatie op de arbeidsmarkt;
6. Versterking van de oriëntatie op de samenleving;
7. Versterking van de technologische oriëntatie in het 

onderwijs en het onderwijsaanbod;
8. Versterking van de internationale oriëntatie en de 

oriëntatie op diversiteit.

Aan alle faculteiten is begin 2018 gevraagd te kiezen 
voor een aantal ambities, en vervolgens aan te geven 
hoe deze worden gerealiseerd in de plannen van de 
opleidingen. In 2019 zijn de faculteiten begonnen met 
de uitvoering van die plannen. Zij werden daarbij onder-
steund door universiteitsbrede projecten en activiteiten, 
met name Arbeidsmarktvoorbereiding en Vaardigheden.

Ook in 2019 konden studenten zich weer aanmelden bij 
het project ‘Studenten als Partners’. Wanneer studenten 
een idee hebben om het onderwijs te verbeteren, kunnen 
zij dit voorleggen aan hun faculteit. In opdracht van de 
faculteit werken ze dit idee dan uit binnen een action 
research-project, samen met docenten, onderwijsontwik-
kelaars en relevante stakeholders. Bij de Faculteit Rechts-
geleerdheid heeft een zo tot stand gekomen project over 
recht en duurzaamheid in 2019 een plaats in het curri-
culum gekregen. 

In 2019 is een community of expertise ‘Verwevenheid 
Onderwijs en Onderzoek’ opgericht. Hierin wordt samen-
gewerkt met prof.dr. Fred Janssen, die in 2019 een Come-
niusbeurs ontving voor een project over onderzoekend 
leren in grote groepen in het universitair onderwijs (zie 
ook hierna, bij ‘Comeniusbeurzen’). Dit project is gericht 
op de ontwikkeling van tools voor dit type onderwijs. 
De community of expertise coördineert het testen en 

verbeteren van de tools en stimuleert het ontwikkelen 
van nieuwe. 

Verder is in 2019 een denktank opgestart die advies 
uitbrengt over flexibilisering in het onderwijs. Ook is een 
werkgroep opgericht die een strategische visie op digi-
talisering en onderwijs gaat ontwikkelen. Beide groepen 
rapporteren in 2020.

Versterken arbeidsmarktoriëntatie en vakoverstijgende 
vaardigheden
Om de aansluiting van het universitair onderwijs op de 
arbeidsmarkt verder te versterken, heeft het project 
Arbeidsmarktvoorbereiding uit 2016 een vervolg 
gekregen in het project Arbeidsmarktvoorbereiding 
2018-2020. Dit project, dat is opgenomen in het Imple-
mentatieplan van de onderwijsvisie, geeft concreter vorm 
aan de ambitie om de oriëntatie op de arbeidsmarkt 
vanuit het onderwijs te versterken. Een betere arbeids-
marktoriëntatie sluit aan bij de wens van studenten 
om tijdens de studie beter te worden voorbereid op de 
moderne arbeidsmarkt. Dit kwam naar voren uit de Nati-
onale Studenten Enquête, de International Student Baro-
meter en de Nationale Alumni Enquête. 

Het project Arbeidsmarktvoorbereiding heeft tot en met 
2019 bijna veertig opleidingen gefaciliteerd om maat-
werkprogramma’s voor arbeidsmarktvoorbereiding te 
ontwikkelen. Hierin werken studenten zowel in als naast 
het curriculum aan hun voorbereiding op de arbeids-
markt. Ze maken kennis met de arbeidsmarkt door zich te 
oriënteren op het werkveld en ze werken aan de ontwik-
keling van hun professionele profiel. In samenwerking 
met het ICLON worden de effecten van deze program-
ma’s gemeten, en wordt onderzocht wanneer studenten 
zich het best voorbereid voelen op het betreden van de 
arbeidsmarkt. Met deze ervaringen en gegevens zullen 
aanbevelingen gedaan worden voor het instellingsbreed 
inzetten en borgen van arbeidsmarktvoorbereiding in het 
curriculum van elke student. Ook de ervaringen en initia-
tieven op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding die 
buiten het kader van het project plaatsvinden, worden 
hierin meegenomen.

Het ontwikkelen van zowel vakspecifieke als vakoverstij-
gende vaardigheden draagt in belangrijke mate bij aan 
het professionele profiel van studenten. Het ontwikkelen 
van deze vaardigheden maakt dan ook een belangrijk 
onderdeel uit van de ambities uit de universitaire onder-
wijsvisie. Het project Vaardigheden is in 2019 opge-
nomen in het Implementatieplan onderwijsvisie.

Daarnaast richt het project Arbeidsmarktvoorbereiding 
zich op het verder versterken van de career services 
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van Universiteit Leiden. Deze bieden een ruim aanbod 
van extracurriculaire diensten die studenten kunnen 
gebruiken ter voorbereiding op het betreden van de 
arbeidsmarkt. In het project Arbeidsmarktvoorbereiding 
worden mogelijkheden verkend om dit aanbod nog 
verder te versterken, en beter zichtbaar te maken voor 
studenten. Waar mogelijk wordt via curriculaire onder-
delen doorverwezen naar extracurriculaire services. 
Door arbeidsmarktvoorbereiding in het curriculum aan 
te bieden, en daarnaast ook te verwijzen naar de (facul-
tatieve) diensten waarvan studenten op eigen initiatief 
gebruik kunnen maken, kan iedere student zich optimaal 
voorbereiden op de overgang van studie naar arbeids-
markt.

Na afronding van het project Arbeidsmarktvoorbereiding 
worden de verworven kennis en inzichten, de ontwik-
kelde instrumenten en best practices vastgelegd in een 
Teaching and Learning guide, die door alle opleidingen en 
faculteiten kan worden geraadpleegd.

Uitstroom alumni
De tweejaarlijkse Nationale Alumni Enquête (NAE) geeft 
inzicht in de aansluiting van de masteropleidingen op de 
arbeidsmarkt. Door middel van deze enquête peilt de 
VSNU tot anderhalf jaar na het afstuderen de gegevens 
van de alumni van alle Nederlandse universiteiten, en 
publiceert daarover op hoofdlijnen. De universiteiten zelf 
zijn verantwoordelijk voor de presentatie van gegevens 
over de eigen afgestudeerden.

Voor de in 2017 gehouden NAE zijn studenten bevraagd 
die in de periode 2014-2016 zijn afgestudeerd. Van de 
Leidse alumni heeft 13 procent de enquête volledig 
ingevuld. De resultaten laten zien dat alumni gemiddeld 
na 3,4 maand betaald werk hadden, in meerderheid (64 
procent) op wo-masterniveau, en veelal in een aan de 
opleiding verwante richting (69 procent). Eind 2019 is 
de NAE afgenomen onder alumni die in de periode 2016-
2018 een masteropleiding afrondden; de uitkomsten 
daarvan komen in 2020 beschikbaar.

ICT & Onderwijs
Het ICT & Onderwijs (ICTO) Innovatieprogramma is 
ontwikkeld om universitaire vernieuwing te implemen-
teren. Met behulp van het ICTO-programma wordt onder-
zocht hoe technologie op een innovatieve manier kan 
worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. Facul-
teiten gaan verder met het online toegankelijk maken 
van hun onderwijs, en spitsen dit steeds meer toe op de 
behoefte van (aankomende) studenten. Vanaf 2019 valt 
het ICTO-programma onder het universitaire Centre for 
Innovation (CFI), dat faculteiten ondersteunt bij onder-
wijsinnovatie en bij het uitvoeren van pilots.

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2019 
waren:
■■ Ook in 2019 konden studenten zich aanmelden voor 

een online keuzevak bij een van de universitaire part-
ners in binnen- en buitenland die deelnemen aan het 
pilotproject Virtual Exchange (zie ook pag. 31: het 
EuroScholars-consortium). Sinds de start van het 
project, in januari 2018, hebben 163 Leidse studenten 
een vak bij een andere universiteit gevolgd en 26 een 
keuzevak uit het Leidse aanbod. Van de uitgezonden 
studenten deden 20 studenten een online keuzevak 
binnen de Universiteit Leiden, 78 studenten kozen 
voor een vak bij een Nederlandse partner, en 65 
studenten bij een buitenlandse partner. Met de drie-
jarige pilot wil de universiteit laagdrempelige interna-
tionalisering stimuleren, het aanbod aan keuzevakken 
vergroten en experimenteren met flexibel onderwijs. 

■■ Het ICTO-programma selecteerde in 2019 vier 
pilotgroepen om ervaring op te doen met active 
learning spaces: Biofarmacie (W&N), Natuurkunde 
(W&N), Security and Global Affairs Studies (FGGA) 
en Archeologie (FA). Er waren zestien docenten 
(inclusief programmadirecteuren en facultaire ICTO-
coördinatoren) bij de pilots betrokken. UFB, ICLON en 
CFI werken samen in het projectteam. De kernactivi-
teiten van dit team hebben betrekking op het (her)
ontwerpen van cursussen en active learning spaces 
en het gebruik van nieuwe technologieën. Daarnaast 
werken de teamleden aan de ontwikkeling van een 
active learning spaces-netwerk waar alle faculteiten 
deel van uitmaken. Het project loopt van juni 2019 tot 
juni 2020.

■■ Het CFI experimenteert met Augmented en Virtual 
Reality. Samen met het LUMC en de opleidingen Mili-
eukunde (W&N), Antropologie (FSW), Archeologie 
en het ICLON is gekeken in hoeverre de technologie 
zich leent voor didactische toepassingen. De pilotpro-
jecten zijn uitgevoerd tussen november 2017 en juni 
2019. Met ingang van het academisch jaar 2019-2020 
werden de apps die in de ICTO-pilot ontwikkeld zijn, 
ingezet in het bachelor-, master- en specialisatie-
onderwijs. Verwacht wordt dat jaarlijks minstens 800 
studenten gebruik maken van VR-onderwijs met de 
nieuwe applicaties.

■■ In 2019 zijn er vanuit het ICTO-programma, in samen-
werking met faculteiten, twee toolkits gecreëerd: een 
video-toolkit die faculteiten ondersteunt bij het produ-
ceren van videoclips, en een MOOC-toolkit voor het 
ontwikkelen van MOOCs voor de opleiding Population 
Health Management van LUMC-Campus Den Haag.

■■ De Universiteit Leiden neemt deel aan het Versnel-
lingsplan van SURF, VSNU en de Vereniging Hoge-
scholen (VH). Vicerector magnificus Hester Bijl is 
lid van de stuurgroep van het Versnellingsplan. De 
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universiteit participeerde in 2019 in twee Versnel-
lingsplan-zones: (Open) digitale leermiddelen met 
deelname vanuit de Universitaire Bibliotheken Leiden 
en Innoveren met EdTech, met deelname vanuit CFI. 
Ook werd in 2019 gestart met de voorbereidingen 
voor eventuele deelname aan de zone Flexibilisering 
(studentmobiliteit).

Teachers’ Academy
De Leiden University Teachers’ Academy (LTA) heeft als 
doel de kwaliteiten van de beste docenten zichtbaar te 
maken, deze verder te ontwikkelen en universiteitsbreed 
te benutten. De leden van de in 2014 opgerichte LTA, 
de Teaching Fellows, blijven in principe vijf jaar lid en 
zwaaien dan af. Ze krijgen voor die periode van vijf jaar 
een subsidie van 25.000 euro voor het uitvoeren van een 
of meer onderwijsvernieuwingsprojecten. De Academy 
telt 24 leden. De winnaar van de jaarlijkse universitaire 
Onderwijsprijs wordt automatisch lid, de andere leden 
worden voorgedragen door de faculteiten. In 2019 zijn 
vijf nieuwe leden toegetreden en hebben de eerste 
fellows afgescheid genomen. 
De jaarlijkse LTA-outreach-activiteit heeft in 2019 een 
nieuwe vorm gekregen. In plaats van een symposium is 
de ‘November open onderwijsmaand’ georganiseerd. 
Ongeveer honderd docenten hebben in groepen een 
college van een collega bezocht en dit nabesproken. 
Daarnaast zijn door het jaar heen vier lunchlezingen geor-
ganiseerd, waar kennis over en ervaring met concrete 
onderwijsvernieuwingen gedeeld werden. Met deze acti-
viteiten wordt geprobeerd bredere bekendheid te geven 
aan succesvolle onderwijservaringen, en goede voor-
beelden van onderwijsvernieuwing te presenteren.

Comeniusbeurzen
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), 
onderdeel van NWO stelt Comeniusbeurzen beschikbaar 
voor onderwijsinnovatieprojecten. Hiermee kunnen 
docenten hun visie op onderwijs in praktijk brengen en 
experimenteren met vernieuwingen. In 2019 kregen de 
vijf Leidse docenten(teams) een Comeniusbeurs (zie 
bijlage F).

Nieuw Learning Management Systeem en harmonisatie 
onderwijslogistiek
Parallel aan de implementatie van de onderwijsvisie en 
gedeeltelijk ter ondersteuning daarvan, is in 2017 het 
programma Harmonisatie onderwijslogistiek van start 
gegaan. Dit programma is opgezet om een aantal onder-
wijslogistieke processen te verbeteren en om informatie 
over het onderwijs gebruiksvriendelijk, samenhangend en 
eenduidig te presenteren. Hiermee is de student straks 
beter in staat om de eigen studieloopbaan af te stemmen 
op zijn of haar persoonlijke leerdoelen.

Sinds september 2019 worden binnen de Universiteit 
Leiden bij vrijwel alle faculteiten en opleidingen gelijke 
start- en eindtijden van colleges gehanteerd (gehar-
moniseerde dagindeling). Ook is sinds september 2019 
e-Studiegids overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. 
Voorts is gewerkt aan het harmoniseren en optimaliseren 
van het inschrijfproces en aan een tijdige en adequate 
publicatie van roosters en studieresultaten. Op basis van 
een uitgebreide business case is in 2019 besloten dat in 
2020 gestart zal worden met de ontwikkeling van een 
digitaal studentenportaal. 

Nieuw Learning Management System: Brightspace
In 2018 liep het contract af met de leverancier van Black-
board, het toenmalige Learning Management System 
(LMS) van de universiteit. In mei 2018 is een nieuw 
contract getekend met Desire2Learn, de leverancier van 
Brightspace. In 2018 en 2019 is gewerkt aan de inrich-
ting van Brightspace en aan het in kaart brengen van de 
te realiseren technische koppelingen. 

In september 2019 is een Brightspace-pilot van start 
gegaan voor circa 60 studieonderdelen. Sindsdien 
hebben circa 5000 studenten en bijna 500 medewer-
kers met Brightspace gewerkt. De eerste ervaringen zijn 
geëvalueerd en hebben geleid tot aanpassingen die het 
gebruikersgemak en de functionaliteit vergroten. Ook is 
een aantal koppelingen tot stand gebracht met andere 
applicaties, waaronder die met het studenteninformatie-
systeem uSis. 

In het academisch jaar 2020-2021 wordt Blackboard 
volledig vervangen door Brightspace. In 2020 volgt nog 
een tweede pilotperiode. Docenten krijgen een training 
in Brightspace, en teams van speciaal opgeleide student-
assistenten richten de vakken in, en zetten de inhoud 
vanuit Blackboard over. Dit alles in nauw overleg met de 
verantwoordelijke docenten en met uitgebreide onder-
steuning vanuit universiteit en faculteiten. 

Bevorderen van internationalisering
Het aantal buitenlandse studenten dat aan de Universi-
teit Leiden een bachelor- of masteropleiding volgt, is in 
2019 opnieuw gestegen. In 2019 bestond 18,3 procent 
van de studentpopulatie uit studenten met een andere 
dan de Nederlandse nationaliteit. Dit betekent dat in 
2019 bijna 6000 internationale studenten aan de Leidse 
universiteit studeerden, inclusief de uitwisselingsstu-
denten. De meeste internationale studenten komen uit 
Europa, met name uit Duitsland (18,6 procent van het 
totaal), Italië (9,0 procent), het Verenigd Koninkrijk (6,8 
procent) en Frankrijk (5,1 procent). De meeste studenten 
van buiten de EU komen uit China (5,3 procent van het 
totaal). In de totale internationale studentpopulatie 
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waren in 2019 123 nationaliteiten vertegenwoordigd. 
De instroom van buitenlandse studenten stijgt, vooral in 
de masteropleidingen. In de masteropleidingen was de 
buitenlandse instroom al hoog (zie figuur 3).

De eerste fysieke kennismaking van internationale 
studenten met de universiteit vindt plaats in de (centraal 
georganiseerde) Leiden University International Orien-
tation Week (OWL), die twee keer in het jaar aan het 
begin van het semester gehouden wordt. In 2019 namen 
hieraan 1807 studenten deel, 73 meer dan vorig jaar. Het 
aantal deelnemers aan de internationale ontvangstweek 
in Den Haag – The Hague Orientation Program (HOP) – is 
gedaald van 1.108 naar 982. Deze daling komt doordat 
het Leiden University College The Hague in 2019 een 
eigen oriëntatieprogramma is gestart. 

De Universiteit Leiden heeft uitwisselingsovereenkom-
sten met veel buitenlandse instellingen. Het aantal inko-
mende studenten in studiejaar 2018-2019 bedroeg 775, 
en het totaal uitgaande studenten 595. In bijlage C is 
een overzicht opgenomen van het aantal inkomende en 
uitgaande studenten per uitwisselingsovereenkomst.

Uitwisseling Leidse studenten
De Universiteit Leiden stimuleert haar studenten om 
een deel van de studietijd te besteden aan onderwijs, 
stage of onderzoek in het buitenland. In het academisch 
jaar 2018-2019 verbleven 1.664 Leidse studenten een 
periode in het buitenland, ruim tweehonderd meer dan in 
2017-2018 (1.471).

Beurzen voor studenten en stafleden
Voor studie in het buitenland zijn verschillende beurzen 
beschikbaar, waaronder de LUSTRA+ beurs, gefinan-
cierd door de universiteit, en de Erasmus+ beurs, die 
deel uitmaakt van een programma van de Europese 
Commissie. In 2019 gingen 623 studenten met een 
LUSTRA+ beurs voor studie, stage of onderzoek naar een 
land buiten Europa. De populairste landen van bestem-
ming waren de Verenigde Staten (87), Australië (67), 
Suriname (57) en Canada (48).

Via het Holland Scholarship Programme, dat voor 50 
procent gefinancierd wordt door de Universiteit Leiden 
en voor 50 procent door OCW, gingen 38 studenten 
met een beurs naar een land buiten Europa. In 2019 
kregen 354 studenten van de Universiteit Leiden een 
Erasmus+ beurs voor studie; 62 meer dan in 2018. Bij dit 
programma was het Verenigd Koninkrijk veruit het popu-
lairst: 85 studenten gingen daarheen (12 minder dan in 
2018), gevolgd door Frankrijk (41 studenten), Zweden 
(31 studenten) en Duitsland (30 studenten). In 2019 
gingen 56 studenten van de Universiteit Leiden met een 
Erasmus+ beurs voor een stage naar een land binnen 
Europa. Net als in 2018 was het Verenigd Koninkrijk ook 
voor stages het populairste land, op de voet gevolgd 
door Duitsland en Zweden.

De Erasmus+ beurs is ook beschikbaar voor stafleden, 
voor training of onderwijsopdrachten. Acht stafleden 
maakten hiervan in 2019 gebruik (2 meer dan in 2018). 
Elf studenten ontvingen een VSBfonds-beurs voor een 
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master of een PhD-traject. Acht studenten gebruikten 
de beurs voor een studie of onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk.

Sinds 2015 is het mogelijk om binnen het programma 
Erasmus+ subsidies aan te vragen voor de uitwisseling 
van studenten en staf met instituten buiten de Europese 
Unie. Deze component van Erasmus+ heet: KA107 Inter-
national Credit Mobility.

In 2019 ontvingen zeven Leidse studenten een Erasmus+ 
KA107-beurs. Vier studenten hebben een deel van hun 
studie gevolgd in Israël, twee studenten gingen naar 
Marokko en één student ging naar Japan. Negen Leidse 
stafleden ontvingen een Erasmus+ KA107-beurs voor 
een training of onderwijsopdracht. Twee stafleden gingen 
naar Kazachstan, twee naar Rusland, twee naar Cuba, 
één naar Oezbekistan, één naar Japan en één naar China.

STREAM, EuroScholars-consortium en Virtual Exchange
STREAM (Student Research Mobility) is een uitwisse-
lingsprogramma dat in samenwerking met zeven LERU-
partners is opgezet. In het STREAM-consortium biedt 
de universiteit derde-, vierde- en vijfdejaarsstudenten de 
mogelijkheid om elders onderzoek te doen. In 2018-2019 
hebben in totaal twaalf studenten deelgenomen, onder 
wie drie Leidse. 

Eveneens met partners uit het LERU-netwerk vormt de 
universiteit het EuroScholars-consortium, dat undergra-
duate studenten uit de Verenigde Staten en Canada de 
mogelijkheid biedt onderzoek te doen bij een topuniver-
siteit in Europa. De Universiteit Leiden voert het Euro-
pese secretariaat van het programma.

In 2018 is een pilot gestart met het aanbieden van 
Virtual Exchange van onderwijs met partners in zowel 
het binnen- als het – wereldwijde – buitenland (zie ook 
hierboven bij ICT & Onderwijs). Deze virtuele uitwisse-
ling betekent dat studenten online keuzevakken kunnen 
volgen bij andere universiteiten. De behaalde studie-
punten tellen mee voor het bachelor- of masterdiploma

Beurzen voor internationale studenten en stafleden 
In 2019 zijn ruim driehonderd internationale studenten 
en promovendi met een beurs aan de Universiteit Leiden 
komen studeren of onderzoek komen doen. De studenten 
komen uit meer dan vijftig landen. De beurzen zijn afkom-
stig uit meer dan 35 verschillende beursprogramma’s. De 
meeste masterbursalen hebben een beurs ontvangen uit 
het Leiden University Excellence Scholarship Programme 
(LExS). De meeste PhD-bursalen kwamen met een beurs 
van de China Scholarship Council.

In 2019 hebben 31 inkomende studenten een beurs 
ontvangen uit het Erasmus+ KA107-programma. Zeven 
studenten waren afkomstig uit Oekraïne, vijf uit Israël, 
vier uit Marokko, drie uit Zuid-Afrika, twee uit Rusland, 
twee uit Egypte, twee uit Libanon, twee uit China, een uit 
Brazilië, een uit Cuba, en een uit Kenia. In totaal gingen 
zeventien beurzen naar inkomende stafleden voor een 
onderwijsopdracht of training: vijf uit Kazachstan, vier 
uit Zuid-Afrika, drie uit Cuba, twee uit Rusland, twee uit 
Oezbekistan en één uit Japan.

Summer Schools
De universiteit biedt elk jaar in de zomerperiode een 
breed scala aan zomercursussen aan in Leiden en Den 
Haag. Doel van deze Summer Schools is om studenten, 
promovendi en professionals uit binnen- en buitenland 
de gelegenheid te geven nieuwe kennis op te doen en/
of bestaande kennis te verdiepen. Het aanbod is geva-
rieerd en bestrijkt de domeinen alfa, gamma, bèta en 
geneeskunde. De cursusduur varieert van drie dagen tot 
drie weken. Deelnemers dienen over de juiste vooroplei-
ding en ervaring te beschikken. De universiteit biedt de 
cursisten ook huisvesting en een sociaal programma aan.

Taalbeleid
Met de richtlijn Taalbeleid streeft de universiteit een 
consistent taalbeleid na. De richtlijn is opgesteld aan de 
hand van zes thema’s: onderwijstaal, taalvaardigheid 
docenten, taalvaardigheid medewerkers, werving van 
nieuwe medewerkers, communicatie en het bestuurlijke 
circuit.

Het streven is om zoveel mogelijk twee talen te 
gebruiken: Nederlands en Engels. Vrijwel alle opleidingen 
zijn Nederlandstalig of Engelstalig. Engels is op de 
meeste wetenschapsgebieden de belangrijkste voertaal. 
De voertaal van alle opleidingen is vastgelegd in het 
Leids Register Opleidingen. In de Gedragscode voertaal 
zijn afspraken gemaakt over de te hanteren taal in het 
onderwijs, de toetsing en de examinering.

Voor de taalvaardigheid van medewerkers gelden de 
volgende uitgangspunten:
■■ Docenten die Engelstalige vakken verzorgen 

beschikken over een Engels taalniveau op minimaal 
niveau C1.

■■ Van internationale docenten die in het Nederlands 
doceren wordt niveau C1 verwacht.

■■ Van andere medewerkers wordt minimaal een 
passieve kennis van het Nederlands verwacht.

■■ In alle vacatures wordt de taaleis vermeld.
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Voor de taalvaardigheid van studenten gelden de 
volgende uitgangspunten:
■■ Studenten mogen ervan uit gaan dat hun docenten 

goed Engels en Nederlands spreken.
■■ Bachelorstudenten kunnen hun Engelse taalvaardig-

heid toetsen en indien nodig vergroten.
■■ Internationale studenten kunnen hun Nederlandse 

taalvaardigheid vergroten met een online cursus 
voordat zij naar Nederland komen, en taalcursussen 
volgen in Leiden en Den Haag als ze hier wonen.

Voor de communicatie vanuit de Universiteit Leiden 
gelden de volgende uitgangspunten:
■■ De informatie over de opleiding wordt gegeven in de 

taal van de opleiding.
■■ Bestuur en medezeggenschap zijn in het Nederlands.
■■ De publieke uitingen van de universiteit zijn tweetalig.

In 2017 is de SPOC Dutch & More van start gegaan. 
Via deze online cursus maken internationale studenten 
kennis met de Nederlandse taal en met het studenten-
leven in Leiden en Den Haag. Na succesvolle afronding 
ervan kunnen zij een uitgebreide cursus Nederlands 
volgen bij het Academisch Talencentrum (ATC). In 2019 
volgden 686 studenten deze SPOC en 107 studenten de 
vervolgcursus. Sinds 2017 is voor bachelorstudenten een 
online toets beschikbaar om de Engelse taalvaardigheid 
te toetsen ter voorbereiding op een Engelstalige master-
opleiding. In 2019 maakten 392 studenten deze toets. 
Sinds eind 2019 is er ook een SPOC Dutch & Staff voor 
internationale medewerkers beschikbaar. In het Wets-
voorstel taal en toegankelijkheid wordt melding gemaakt 
van een inspanningsverplichting voor instellingen van 
hoger onderwijs om de Nederlandse taalvaardigheid 
van Nederlandse studenten te stimuleren. Het ATC biedt 
daartoe een open-inschrijvingscursus Academische 
schrijfvaardigheden aan. In 2020 zal deze cursus worden 
omgezet in een online module, zodat deze kosteloos kan 
worden aangeboden aan studenten.

In 2019 is geïnventariseerd in hoeverre uitvoering 
wordt gegeven aan het huidige universitaire taalbeleid. 
Het taalbeleid is in grote lijnen goed geïmplementeerd. 
Aandachtspunten betreffen onder meer de monitoring 
van het C1 niveau Engels voor het wetenschappelijk 
personeel en het verhelderen van de uitzonderingsregel 
met betrekking tot de taal van de scriptie. In 2020 wordt 
bekeken hoe de eerste twee punten verbeterd kunnen 
worden, en zal ook het laatste punt – de vertalingen – 
worden opgepakt.

Profileringsfonds
Het Profileringsfonds van de universiteit omvat, 
naast LExS, ook de regeling Financiële Ondersteuning 

Studenten (FOS). De FOS-regeling is bedoeld voor 
studenten die extra financiële steun nodig hebben, 
bijvoorbeeld omdat zij topsport beoefenen, bestuur-
lijk actief zijn (binnen door de universiteit erkende 
verbanden) of omdat ze te maken hebben met situaties 
van overmacht in de privésfeer. De Universiteitsraad 
heeft instemmingsrecht bij deze regeling.

In 2019 hebben 1.070 EER-studenten en 102 niet-EER-
studenten een bijdrage gekregen uit het Profileringsfonds 
van respectievelijk in totaal € 1.106.968,70 (FOS) en 
€ 631.381,91 (LExS).

Samenwerking basis- en voortgezet onderwijs
In het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland werkt de 
Universiteit Leiden nauw samen met de Wetenschaps-
knooppunten van de TUD en de EUR (zie: wetenschaps-
knooppuntzh.nl). Ook neemt de universiteit deel aan het 
landelijk overleg van wetenschapsknooppunten. Deze 
samenwerking heeft als doel om onderzoek en weten-
schap in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs 
te versterken, en van elkaars ervaringen te profiteren. Los 
van deze samenwerking draagt de Universiteit Leiden 
ook individueel op diverse manieren bij aan de inhoude-
lijke versterking van het basis- en voortgezet onderwijs. 

Voor het basisonderwijs heeft zij het Wetenschapsknoop-
punt Leiden ingericht: basisschoolkinderen van groep 1 
tot en met groep 8 maken kennis met wetenschap op 
een manier die aansluit bij hun leerniveau. Sinds 2017 
heeft de universiteit voor deze samenwerking structureel 
100.000 euro in haar begroting opgenomen. Een van de 
activiteiten in dit kader is Meet the professor, waarbij 
hoogleraren op basisscholen in Leiden en Den Haag een 
les verzorgen voor leerlingen van groep 7. De universi-
teit stimuleert wetenschapswijsheid bij leerlingen door 
samen met basisscholen aantrekkelijke en interessante 
activiteiten aan te bieden waarbij nieuwsgierigheid, 
ontdekken en onderzoek doen centraal staan.

Daarnaast probeert de universiteit ook leerlingen van het 
voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor weten-
schap. Ze worden uitgenodigd deel te nemen aan activi-
teiten op de universiteit, maar docenten gaan ook naar 
scholen toe om er een gastles te geven. Naast dit fysieke 
onderwijs zijn vanaf 2018 ook elf digitale gastlessen 
ontwikkeld. Aan deze digitale gastlessen wordt didac-
tisch materiaal voor docenten toegevoegd. Zo kunnen 
ze hun leerlingen helpen om onderwerpen verder uit te 
diepen, bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk. Ook is er 
een digitaal Loket Profielwerkstukken ingericht (universi-
teitleiden.nl/profielwerkstukken).
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Overzicht Profileringsfonds Universiteit Leiden 2019

Studenten die een 
vergoeding hebben 
aangevraagd 

Studenten die een 
vergoeding hebben 
ontvangen 

Totaalbedrag van 
de uitkering 

Gemiddelde 
hoogte van de 
ondersteuning 

Gemiddelde 
duur van de 
ondersteuning 

Studenten in overmachts-
situaties, zoals ziekte, 
functiebeperking, familie-
omstandigheden of niet- 
studeerbare opleidingen 

29 29 € 12.321,00 € 424,86 Eenmalige 
uitkeringen 

37 37 € 75.671,85 € 2.045,19 Totaal 37 
toekenningen

33 betalingen 
ineens en 4 
maandelijkse 
uitbetalingen:
21 < 6 maanden en 
16 > 6 maanden

Bestuurders 1.016 1.004 € 1.018.975,85 € 1.014.92 Totaal 1004 
toekenningen 

883 uitbetalingen 
ineens: 
774 < 6 maanden 
en 
109 > 6 maanden 

121 maandelijkse 
uitbetalingen > 6 
maanden 

Overige, zoals het leveren 
van uitzonderlijke pres-
taties op het gebied van 
sport of cultuur, financiële 
steun aan niet-EER-
studenten en uitgaande 
beurzen (LExS) 

1.103 102 € 631.381,91 € 6.190,02 Totaal 102 
toekenningen 

90 studenten 
12 maanden; 12 
studenten 24 
maanden 

De universiteit is penvoerder van het Regionaal Steun-
punt Leiden, dat zich richt op de ontwikkeling van 
docenten in het voortgezet onderwijs. Samen met de 
TUD heeft de universiteit vanuit dit steunpunt het initi-
atief genomen tot de oprichting van Onderwijsnetwerk 
Zuid-Holland (ONZ), het grootste onderwijsnetwerk in 
onze provincie. Docenten krijgen de gelegenheid kennis 
te nemen van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen 
op het gebied van hun schoolvak, ze werken aan de 
verbetering van de vakdidactiek, aan een betere aanslui-
ting op de arbeidsmarkt voor hun leerlingen. Ook kunnen 
ze invloed uitoefenen op de verbetering van het vervolg-
onderwijs. Daarnaast organiseert het ONZ activiteiten 
voor leerlingen. Inmiddels heeft ook de EUR zich aange-
sloten, participeren er vier hbo-instellingen (Hogeschool 
Leiden, Haagse Hogeschool, Inholland-Delft en Hoge-
school Rotterdam) en tal van scholen voor voortgezet 
onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
Ook gemeenten en andere overheidsinstanties werken 
met ONZ samen aan thema’s als passend onderwijs, 
gelijke kansen, aansluiting voortgezet en hoger onder-
wijs, duurzaamheid en energietransitie. In kalenderjaar 

2019 organiseerde het ONZ 111 bijeenkomsten, waar-
onder twee symposia.

2.4 Kwaliteitszorg onderwijs

Positieve uitkomst instellingstoets kwaliteitszorg
In 2019 heeft de Universiteit Leiden een positieve beoor-
deling ontvangen in de instellingstoets kwaliteitszorg 
(ITK). Het is de tweede keer dat de kwaliteitszorg van 
de Universiteit Leiden positief werd beoordeeld; de ITK 
vindt elke zes jaar plaats. Het panel van de Nederlandse-
Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bezocht de 
Universiteit Leiden op 22 en 23 januari en op 20, 21 en 
22 februari 2019 en voerde gesprekken met docenten, 
studenten, bestuurders en andere betrokkenen over de 
onderwijsvisie, het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg.

Voorafgaand aan het bezoek stelde de Universiteit 
Leiden een zelfreflectie op. Deze kwam tot stand in nauw 
overleg met de vicedecanen van de faculteiten. Ook is 
met vele groepen in de universiteit overlegd. Zo is in 
2018 een aantal universiteitsbrede lunchsessies geor-
ganiseerd, waar alle medewerkers en studenten input 
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konden geven. De zelfstudie is goedgekeurd door de 
Universiteitsraad en de raad van toezicht.

Het universitaire kwaliteitszorgsysteem voldoet aan alle 
daarvoor geldende eisen en is goed op orde. De aanbe-
velingen van het panel sluiten aan op de verbeterpunten 
die ook uit de universitaire zelfreflectie naar voren waren 
gekomen. De voorzitter van het panel gaf aan dat hij 
onder de indruk was van ‘de zeer gemotiveerde en ambi-
tieuze onderwijsmensen’ aan de Universiteit Leiden.

Op basis van de zelfreflectie en de aanbevelingen van het 
panel heeft het college van bestuur het plan ‘Dooront-
wikkeling Kwaliteitszorg’ vastgesteld, waarin de verdere 
optimalisering van de kwaliteitszorg voor de komende 
jaren is vastgelegd. Ook de monitoring van de kwaliteits-
afspraken komt hierin aan de orde. Doel van het plan is 
om het systeem van kwaliteitszorg nog effectiever te 
maken, onder andere door de managementinformatie 
verder te verbeteren en de inhoudelijke monitoring 
(gesprek en verbeterfunctie) te versterken. De universi-
teit blijft ook de komende jaren investeren in de kwali-
teitscultuur

Cursus- en programma-evaluaties
In 2019 is verder gewerkt aan het optimaliseren van 
de cursus- en programma-evaluaties en de rapportages 
daarover. Deze evaluaties worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de faculteiten. Beide evaluaties 
bestaan uit een set van universiteitsbrede vragen, die 
desgewenst kan worden aangevuld met opleidings- en 
faculteitsspecifieke vragen die passen bij het karakter van 
de opleiding. Op basis van de resultaten kunnen zowel de 
opleidingen en de faculteiten als het universiteitsbestuur 
gerichter sturen op verbetering.
Sinds september 2018 is het programma voor uniforme 
cursusevaluaties operationeel. Sinds 2019 stelt elke 
opleiding ieder najaar een metarapportage op, waarin 
de evaluatiescores voor de individuele vakken worden 
gecombineerd in een totaaloverzicht. Dit overzicht wordt 
besproken met de opleidingscommissie. Op basis van 
de ervaringen met deze eerste metarapportage kan de 
wijze van rapporteren in 2020 worden aangepast aan de 
wensen van de faculteiten. 

In de periode van 1 juli tot 1 september 2019 is de 
universiteitsbrede programma-evaluatie voor het eerst 
voorgelegd aan afstudeerders. Studenten van alle 
bachelor- en masteropleidingen die zich hadden aange-
meld voor afstuderen kregen een digitale vragenlijst 
toegestuurd. Een deel van de vragen had betrekking op 
de monitoring van de onderwijsvisie en de kwaliteitsaf-
spraken. Op basis van de eerste resultaten is een rappor-
tage voor de opleidingen opgesteld. Begin 2020 is een 

evaluatie uitgevoerd om de betrouwbaarheid en validiteit 
van het instrument vast te stellen, en om na te gaan of 
de afnameprocedure naar behoren werkt. De bedoeling 
is dat het instrument in het voorjaar van 2020 universi-
teitsbreed wordt geïmplementeerd. Vanaf dat moment 
krijgen alle studenten die afstuderen de digitale vragen-
lijst toegestuurd en wordt er per 1 oktober van elk jaar 
per opleiding een rapportage opgesteld. Deze rapportage 
wordt besproken in de onderwijscommissie. Daarnaast 
wordt vanaf 1 oktober 2020 jaarlijks ook een cijfermatige 
universitaire overzichtsrapportage opgesteld. 

Ontwikkeling van examencommissies en opleidings-
commissies
De examencommissies en de opleidingscommissies zijn 
essentieel in de kwaliteitszorg op opleidingsniveau. De 
ambtelijk secretarissen van de examencommissies komen 
ongeveer vijf keer per jaar bijeen. In deze bijeenkomsten 
worden de processen en de procedures van de commis-
sies doorgenomen en beter op elkaar afgestemd. De 
leden van de examencommissies komen een of twee keer 
per jaar bijeen om te spreken over diverse thema’s, zoals 
de kwaliteitsborging van toetsen. In deze bijeenkomsten 
staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. 
Tevens wordt tweemaal per jaar een cursus aangeboden 
voor nieuwe leden van de examencommissies, waarin de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
commissie aan de orde komen. Ter voorbereiding op het 
werken in een opleidingscommissie is een SPOC beschik-
baar. Daarnaast worden aan studenten die deel uitmaken 
van een opleidingscommissie twee facultaire trainingen 
aangeboden. In 2019 is een universiteitsbrede thema-
bijeenkomst voor opleidingscommissies gehouden over 
de NSE en de kwaliteitsafspraken. Het doel van deze 
bijeenkomst is het versterken van het functioneren van 
de commissies en om ervaringen en best practices uit te 
wisselen.

Overleg met studenten
Naast de formele medezeggenschap op facultair en 
universitair niveau is er ook een regulier overleg tussen 
de vicerector magnificus en de assessoren (studentleden 
van de faculteitsbesturen): het Studentenzakenberaad. 
Hier worden actuele onderwijszaken besproken. Op 
deze manier is de inbreng van studenten in de verbete-
ring van de kwaliteit van het onderwijs, ook vanuit een 
meer beleidsmatig en bestuurlijk perspectief, gewaar-
borgd. De assessoren, verenigd in het Leids Assessoren 
Overleg (LAssO), stellen elk academisch jaar een lijst met 
speerpunten op. Voor 2019-2020 wordt extra aandacht 
gevraagd voor: 1) ‘healthy university’, 2) van klant naar 
partner, 3) diversiteit en inclusiviteit en 4) doorontwikke-
ling medezeggenschap.
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Het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) biedt 
studenten die geen zitting hebben in de universitaire 
gremia de gelegenheid zich uit te spreken over belang-
rijke onderwerpen. Daartoe organiseert het platform 
periodiek laagdrempelige bijeenkomsten waar studenten 
en de vicerector magnificus discussiëren over actuele 
onderwijsthema’s. Ook adviseert het LUS op basis 
daarvan over onderwijsbeleid. Verder organiseert het 
platform de verkiezing Docent van het jaar; hij of zij 
ontvangt de universitaire Onderwijsprijs bij de opening 
van het academisch jaar. In 2019 verscheen het zesde 
jaarverslag van het LUS. Het college van bestuur, de 
faculteitsbesturen en de studenten hechten veel waarde 
aan de aanbevelingen in dit verslag en vertalen deze 
waar mogelijk naar concreet beleid.

Opleidingsaccreditatie
De resultaten van de in 2019 door de NVAO uitgevoerde 
externe beoordelingen staan vermeld in de tabel in 
bijlage E. Beoordelingen door de NVAO zijn onderdeel 
van de kwaliteitszorg. De tabel vermeldt de accreditaties 
die de NVAO in 2019 heeft uitgevoerd. Op 1 februari 
2019 is de wet Accreditatie op Maat ingegaan, waarbij 
de gedifferentieerde oordelen bij visitaties zijn vervallen. 
Sinds 1 mei 2019 figureren in de beoordelingsrapporten 
niet langer de kwalificaties ‘goed’ of ‘excellent’. Alle 
beoordelingen hebben tot behoud van de accreditatie 
geleid. In 2019 heeft nog een groot aantal visitatie-
bezoeken plaatsgevonden, met name bij de Geesteswe-
tenschappen, die nog niet afgerond zijn met een accredi-
tatiebesluit.

In 2019 is een midterm review uitgevoerd bij de bachelo-
ropleiding Biologie en bij de masteropleidingen Biology, 
Developmental Psychopathology in Education and Child 
Studies (research master) en Psychologie (research 
master).

Studenttevredenheid
Jaarlijks, dus ook in 2019, worden alle Leidse studenten 
uitgenodigd de mate van hun tevredenheid over hun 
opleiding aan te geven in de Nationale Studenten 
Enquête (NSE). Die betreft onder meer de inhoud van de 
opleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan, de 
deskundigheid van docenten, de studiefaciliteiten en de 
studiebegeleiding. Ondanks dat er problemen waren rond 
de afname van de enquête, oordeelde het CBS dat de 
data van de NSE 2019 betrouwbaar waren.

In 2019 vulde 35,1 procent van de Leidse studenten 
de enquête in (landelijk 29,8 procent). In het algemeen 
oordeelden zij positief over het bachelor- en masteron-
derwijs; de gemiddelde studenttevredenheid lag in de 
bacheloropleidingen op 4,1 (op een vijfpuntsschaal), 
en in de masteropleidingen op 3,9. In 2019 nam de 
tevredenheid op vrijwel alle hoofdthema’s gemiddeld 
iets toe ten opzichte van 2018 en de jaren daarvoor, al 
bleven de uitkomsten nog achter op het landelijke beeld. 
Evenals in voorgaande jaren blijven de voorbereiding op 
de beroepsloopbaan (3,15 versus landelijk: 3,29) en de 
kwaliteitszorg (3,27 versus landelijk: 3,46) iets achter bij 
het landelijk gemiddelde.
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aan de prioriteiten van de opleidingen en de faculteiten 
zelf, zijn ze voor 2019 en 2020 volledig ter beschikking 
gesteld aan de faculteiten. In het eerste uitvoeringsjaar 
2019 is in totaal k€ 6.696 euro van de middelen aan 
de uitvoering van de kwaliteitsafspraken besteed. Het 
resterende bedrag van k€ 359 euro blijft vanaf 2020 
beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Zie voor 
de Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken 2019: 
universiteitleiden.nl/kwaliteitsafspraken.

Universitair plan
Hoe de middelen voor deze kwaliteitsafspraken worden 
ingezet, is uitgewerkt in het universitair bestedingsplan 
2019-2024. Dit plan is in februari 2019 door de NVAO 
positief beoordeeld en in juni 2019 goedgekeurd door 
het ministerie van OCW. Het universitair bestedingsplan is 
gebaseerd op facultaire bestedingsplannen die in overleg 
met de facultaire medezeggenschap zijn opgesteld. Hierin 
beschrijven de faculteiten, aansluitend op de universitaire 
onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity, hun beleid en 
de hieruit voortvloeiende maatregelen aangaande vijf van 
de zes thema’s uit het Sectorakkoord. 
Deze thema’s zijn:
1. Intensiever en kleinschalig onderwijs;
2. Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling 

binnen en buiten de studie;
3. Meer en betere begeleiding van studenten;

Op onderwerpen waarop de Leidse studenttevreden-
heid achterblijft, worden zowel op universitair als facul-
tair niveau verbeteringen doorgevoerd. Mogelijk heeft 
dit eraan bijgedragen dat studenten op de genoemde 
thema’s in 2019 iets tevredener waren dan in 2018. 
Zo steeg de tevredenheid over zowel het tijdig bekend 
maken van beoordelingen, als de informatieverstrek-
king over uitkomsten van onderwijsevaluaties relatief 
sterk (beide 0,17 stijging). Het meest te spreken zijn de 
Leidse studenten over de inhoudelijke deskundigheid van 
docenten (4,24).

2.5 Kwaliteitsafspraken

Op 10 december 2018 heeft de Universiteitsraad inge-
stemd met het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken. In 
het plan wordt beschreven welke maatregelen de univer-
siteit de komende jaren gaat nemen om de kwaliteit van 
het onderwijs verder te verbeteren en hoe de kwali-
teitsmiddelen daarbij worden ingezet. Deze middelen 
komen vrij als gevolg van de invoering van het leen-
stelsel en moeten volgens afspraak in het regeerakkoord 
besteed worden aan verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. De kwaliteitsmiddelen betreffen voor onze 
universiteit in 2019 en 2020 ongeveer 7 miljoen euro, 
oplopend tot ruim 19 miljoen euro per jaar in 2024. Om 
de middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen 
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4. Verdere professionalisering van docenten (docentkwa-
liteit);

5. Studiesucces, inclusief doorstroom, toegankelijkheid 
en gelijke kansen.

De universiteit heeft ervoor gekozen vooralsnog geen 
kwaliteitsmiddelen in te zetten voor het zesde thema, 
‘Passende en goede onderwijsfaciliteiten’, omdat hierin al 
veel universitaire investeringen worden gedaan.

Medezeggenschap
In het verslagjaar is veel geïnvesteerd in het informeren 
en voorbereiden van zowel de facultaire als de universi-
taire medezeggenschap. Zij is intensief betrokken bij de 
uitvoering van de kwaliteitsafspraken. De afspraken over 
de medezeggenschap met betrekking tot de kwaliteitsaf-
spraken zijn vastgelegd in de Leidraad medezeggenschap. 
Naast het (bestaande) cursusaanbod over medezeg-
genschap voor opleidingscommissies, faculteitsraden en 
universiteitsraad organiseerde de universiteit speciale 
informatiebijeenkomsten over de kwaliteitsafspraken. Op 
facultair niveau zijn de opleidingscommissies en facul-
teitsraden periodiek geïnformeerd over de voortgang 
van de realisatie van de kwaliteitsafspraken en zijn er 
afspraken gemaakt over hun betrokkenheid en rol in het 
proces.

Monitoring
Om de voortgang van de uitvoering van de kwaliteits-
afspraken in de komende jaren te monitoren is in 2019 
een plan opgesteld en is gestart met de uitvoering 
hiervan. De monitoring is ingebed in het stelsel van 
reguliere kwaliteitszorg dat de universiteit hanteert. De 
formats van de opleidingsjaarverslagen en de facultaire 
jaarverslagen zijn aangepast aan de vereisten voor de 
verslaglegging over de voortgang van de realisatie van 
de afspraken. Daarnaast is in 2019 een instrument voor 
programma-evaluatie ontwikkeld. Dit instrument bestaat 
uit een enquête met vragen over de ambities van de 
onderwijsvisie en de kwaliteitsafspraken, die digitaal 
afgenomen wordt bij bachelor- en masterstudenten 
die afstuderen. Het instrument is sinds het najaar van 
2019 operationeel. In 2020 wordt aan de monitorings-
instrumenten het studentpanelgesprek en het docent-
panelgesprek over de voortgang worden toegevoegd. 
Een eerste meting van de in het universitair plan afge-
sproken indicatoren vond plaats in het najaar van 2019.

Voortgang
Op basis van de facultaire jaarverslagen kan worden 
geconcludeerd dat de uitvoering van de kwaliteits-
afspraken voorspoedig verloopt. Hierna zijn de gemaakte 
vorderingen beschreven. 

Thema ‘Intensiever en kleinschalig onderwijs’
De faculteiten zetten een substantieel deel van de kwali-
teitsmiddelen in voor het realiseren van intensiever en 
kleinschaliger onderwijs: circa 34 procent. De middelen 
worden vooral gebruikt om extra personeel aan te stellen. 
Dat maakt onderwijs aan kleinere groepen en intensie-
vere individuele begeleiding mogelijk. Daarnaast zetten 
alle faculteiten in op digitaal onderwijs ter ondersteu-
ning van activerend leren. Veel aandacht ging uit naar 
het ontwikkelen van activerende opdrachten, vaak in 
digitale vorm. Om het onderwijs intensiever te maken 
werden ook meer onderwijsassistenten ingezet. Met 
ingang van studiejaar 2020-2021 zullen opleidingen in de 
e-studiegids aangeven van welke werkvormen gebruik 
wordt gemaakt en hoeveel studiebelastingsuren hiermee 
gemoeid zijn.

Thema ‘Onderwijsdifferentiatie’
Een iets groter deel van de kwaliteitsmiddelen wordt 
besteed aan onderwijsdifferentiatie: circa 38 procent. 
De meeste faculteiten hebben hun aandacht gericht 
op het verbeteren van de voorbereiding op de arbeids-
markt, daarbij ondersteund door het universitaire project 
Arbeidsmarktvoorbereiding 2018-2020 (zie ook pag. 27: 
Versterken arbeidsmarktoriëntatie en vakoverstijgende 
vaardigheden). Met ingang van het cursusjaar 2020-2021 
kunnen opleidingen in de e-studiegids aangeven hoe de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt in het curriculum is 
ingebed. De faculteiten investeren in extra personeel om 
in het curriculum meer aandacht te kunnen besteden aan 
de ontwikkeling van zowel vakspecifieke als vakover-
stijgende vaardigheden. Dit gebeurt door het explici-
teren van een vaardighedenleerlijn en het aanbieden 
van verschillende cursussen. Om de faculteiten hierin te 
ondersteunen, start de universiteit in 2020 het universi-
taire project Vaardigheden om daarmee tot een integraal 
aanbod van vaardighedenonderwijs te komen. Een aantal 
faculteiten ontwikkelt ook nieuw onderwijsaanbod in de 
vorm van afstudeerrichtingen, minoren of honourson-
derwijs. Daarmee willen zij tegemoet te komen aan de 
behoefte van hun studenten.

Thema ‘Meer en betere begeleiding van studenten’
Aan betere begeleiding van studenten besteden de 
faculteiten circa 6 procent van de middelen. De meeste 
maatregelen hebben betrekking op de uitbreiding van de 
formatie voor studieadvisering, het aanstellen van docent- 
en studentmentoren, en het organiseren van trainingen 
voor studieadviseurs en docentmentoren. Extra aandacht 
gaat uit naar de begeleiding van studenten die extra 
ondersteuning nodig hebben (eerstegeneratiestudenten 
en studenten met een migratieachtergrond). Dit laatste is 
ook een van de doelstellingen van het universitaire Diver-
siteits- en Inclusiviteitsbeleid, zie ook pagina 60. 
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Thema ‘ Verdere professionalisering docenten’
Aan de professionele ontwikkeling van docenten wordt 
circa 16 procent van de kwaliteitsmiddelen besteed. 
De meeste faculteiten stellen budget beschikbaar voor 
trainingen voor hun onderwijsstaf. Ook organiseren ze 
speciale bijeenkomsten voor de uitwisseling van exper-
tise en good practices. Daarnaast heeft een aantal facul-
teiten middelen beschikbaar gesteld om docenten de 
gelegenheid te geven onderwijsvernieuwingsprojecten 
uit te voeren en hebben enkele faculteiten intervisie en 
coaching voor docenten geïntroduceerd. Op universitair 
niveau wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn van 
BKO naar SKO, die wordt uitgewerkt in een aanvulling op 
het bestaande cursusaanbod voor docenten. 

Thema ‘Studiesucces’
Circa 6 procent van de kwaliteitsmiddelen wordt besteed 
aan het bevorderen van het studiesucces. De maatre-
gelen hebben met name betrekking op het studiekeuze-
traject voorafgaand aan de studie. Het betreft met name 
de universiteitsbrede invoering van verplichte matching 
in combinatie met proefstuderen, waarbij zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van online-onderwijsaanbod (zie 
verder pag 23, Verbeteren van de match tussen student 
en opleiding).

Inzet middelen kwaliteitsafspraken 
De besteding in 2019 ziet er als volgt uit:

Besteding middelen 
kwaliteitsafspraken 2019
(bedragen in k€)

Begroot Gereali-
seerd

Intensiever en kleinschalig onderwijs 2.436 2.464

Onderwijsdifferentiatie 2.660 2.543

Meer en betere begeleiding studenten 458 394

Ruimte voor docenten om te 
professionaliseren

1.104 949

Studiesucces inclusief doorstroom, 
toegankelijkheid en gelijke kansen

399 346

Passende en goede onderwijs-
faciliteiten*

0 0

Totaal 7.057 6.696

* De universiteit zet vooralsnog geen kwaliteitsmiddelen in 
voor onderwijsfaciliteiten, aangezien hierin al fors wordt 
geïnvesteerd.

In totaal is in 2019 k€ 6.696 van de middelen kwaliteits-
afspraken ingezet. Dit is k€ 359 lager dan begroot. Het 
resterende bedrag blijft in 2020 beschikbaar voor de 
uitvoering van de plannen.
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3. Onderzoek

3.1 Onderzoeksprofiel

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. Het uitgangspunt is een nauwe 
en herkenbare verwevenheid van onderwijs en onder-
zoek. Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis 
binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Vanuit 
deze basis verrichten onderzoekers zowel disciplinair 
als interdisciplinair onderzoek. De universiteit staat voor 
onderzoek van hoogstaande kwaliteit, en hecht groot 
belang aan integere en betrouwbare beoefening van de 
wetenschap. Over de grenzen van instituten, faculteiten 
en universiteiten heen, staan onderzoekers in nauw 
contact met elkaar en met de nationale en internationale 
samenleving. 

Wie het Leidse profiel kort zou willen samenvatten, ziet 
vijf clusters van wetenschapsgebieden:
■■ Fundamentals of Science;
■■ Gezondheid en welzijn;
■■ Life sciences;
■■ Recht, politiek en bestuur;
■■ Talen, culturen, kunsten en samenlevingen.

Het onderzoek is ondergebracht in zeven, sterk naar 
discipline ingerichte, faculteiten en ingebed in onder-
zoeksinstituten (zie bijlage A).

Stimuleringsprogramma’s
Om de samenwerking tussen onderzoekers van de zeven 
faculteiten en 31 instituten een stimulans te geven heeft 
het college van bestuur voor de periode 2019 tot en met 
2023 21,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor acht 
zogeheten stimuleringsprogramma’s, inclusief een bedrag 
als reservering voor onderzoeksinfrastructuur. Het gaat 
om de volgende programma’s:
1. Society Artificial Intelligence and Life Sciences (SAILS): 

kunstmatige intelligentie om maatschappelijke uitda-
gingen aan te pakken;

2. Museums, collections and society: over de dynamiek 
en de implicaties van het verzamelen;

3. Sociale veerkracht en veiligheid: kennis van het brein 
voor een efficiëntere en veiliger maatschappij;

4. Citizenship and global transformations: de invloed van 
grensoverschrijdende fenomenen op Europees burger-
schap;

5. Population Health: data analyseren om de gezond-
heidszorg te verbeteren;

6. Geneesmiddelenontdekking en -ontwikkeling: nieuwe 
medicijnen dankzij multidisciplinaire samenwerking; 

7. Regeneratieve Geneeskunde: patiënten genezen door 
herstel van organen, weefsel en cellen;

8. Liveable Planet – Sustainable Futures: beleidsverande-
ringen voor een duurzamer wereld.

In 2020 gaan de universiteitsbrede stimuleringsprogram-
ma’s van start. Deze zijn gericht op versterking van inter-
disciplinaire samenwerking, en sluiten aan op externe 
ontwikkelingen zoals de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA), de EU en het VSNU-programma Digitale Samen-
leving, en biedt mogelijkheden voor publiek-private en 
publiek-publieke samenwerking, inclusief de kansen voor 
onze LDE-samenwerking.

De stimuleringsprogramma’s zijn in 2019 vastgesteld op 
basis van een gezamenlijk voorstel van de decanen van 
de zeven faculteiten van de universiteit. De programma’s 
worden voor een periode van vier jaar financieel gestimu-
leerd door het college van bestuur. Het is de bedoeling 
dat ze na afloop van deze periode voortgezet worden 
met andere financiële middelen.

Op 14 oktober 2019 vond het eerste symposium plaats 
van het universiteitsbrede stimuleringsprogramma 
Society Artificial Intelligence and Life Sciences (SAILS). 
Wetenschappers van de Universiteit Leiden en andere 
Nederlandse universiteiten kwamen in Museum Volken-
kunde in Leiden bijeen om hun expertise en enthou-
siasme op het gebied van kunstmatige intelligentie te 
delen.

3.2 Onderzoeksambities en -prestaties

Omgeving voor excellent onderzoek
In het strategisch plan 2015-2020 is de ambitie gefor-
muleerd om optimale omstandigheden te creëren voor 
excellent onderzoek. De universiteit wil een aantrekkelijk 
werkklimaat scheppen voor zowel gearriveerde als begin-
nende, vaak jonge onderzoekers. De veelal internatio-
naal georiënteerde onderzoeksomgeving wordt steeds 
competitiever en is steeds meer gericht op impact en 
innovatie. Om bij te blijven is niet alleen meer disciplinaire 
en interdisciplinaire samenwerking nodig, maar zijn ook 
een sterkere onderzoeksprofilering en onderzoeksfa-
ciliteiten op topniveau onontbeerlijk. Daarnaast wil de 
universiteit (nog) meer oog hebben voor het stimuleren 
en adequaat begeleiden van haar onderzoekers.

In 2019 is verder uitvoering gegeven aan de aanbeve-
lingen uit het rapport over de bevordering van weten-
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Kerncijfers onderzoek

Onderzoek 2015 2016 2017 2018 2019

Promoties 406 417 423 447 433

Wetenschappelijke publicaties 5.726 5.656 6.094 6.413 6.438

Onderzoeksinzet in fte 2.321 2.393 2.460 2.510 2.546

Gemiddelde promotieduur 5,2 5,5 5,3 5,2 5,4

Promotierendement in 6 jaar 63% 61% 59% 60% 60%

Bestuursafspraken Onderzoek 

Indicator Afspraak 2019 Realisatie 2019 Uitgangssituatie

Promoties* ≥ 424 429 409 

Omzet 2e /3e EU-geldstroom (K€) ≥ 94.686 95.061 85.637 

* Het aantal promoties in 2019 bedroeg 429. De promoties van het ICLON en het ASCL (4) tellen niet mee voor de bestuursafspraken. De 
bestuursafspraken 2016-2019 zijn overigens met 1 jaar verlengd t/m 2020 zodat deze synchroon lopen met de planperiode van het strate-
gisch plan.

universiteiten, aangezien de gebruikers van de ranking 
zelf de indicatoren kunnen selecteren. In de CWTS Leiden 
Ranking van 2019 zijn de prestaties opgenomen van 
de 963 universiteiten die tussen 2014 en 2017 meer 
dan 1000 wetenschappelijke publicaties hadden in de 
Web-of- Science-database.

Een veelgebruikte indicator in de CWTS-ranking is het 
percentage van de in de afgelopen vijf jaar verschenen 
publicaties die behoren tot de tien procent meest geci-
teerde in het vakgebied (PP-top 10%, zie figuur 6). Dit 
percentage geeft een indruk van de wetenschappelijke 
impact die een universiteit heeft in het betreffende 
domein van onderzoek. Voor alle Leidse onderzoeks-
gebieden samen lag dit aandeel in 2019 op 13,8 procent. 
Met name publicaties uit de biomedische en de gezond-
heidswetenschappen droegen hieraan bij. Op de wereld-
wijde ranglijst van 963 plaatsen bekleedde Leiden in 
2019 de 98ste en landelijk de zesde plaats. 

De CWTS Leiden Ranking levert ook informatie over 
interinstitutionele en internationale samenwerking. 
Nederlandse universiteiten werken steeds meer samen, 
niet alleen met elkaar maar ook met internationale part-
ners. De Universiteit Leiden neemt daarbij relatief vaak 
het voortouw.

De CWTS-ranking 2019 laat zien dat 86 procent van de 
publicaties van de Universiteit Leiden het resultaat is van 
samenwerking met een of meer andere Nederlandse en/
of buitenlandse instellingen. 
De samenwerking met buitenlandse instellingen neemt 
al enkele jaren gestaag toe. De CWTS-ranking 2019 laat 
zien dat bij 61 procent van de Leidse publicaties buiten-

schappelijke excellentie en talentbeleid aan de Universi-
teit Leiden onder leiding van prof.dr. Wim van den Doel. 
In dat rapport wordt onder meer aandacht gevraagd 
voor:
■■ Versterking van het strategisch handelen van de 

universiteit;
■■ Verdere ontwikkeling van het aantrekken, opleiden, 

ondersteunen en behouden van toptalent;
■■ Verdere verbetering van de onderzoeksinfrastructuur;
■■ Bevordering van samenwerking op het terrein van 

publiek-private samenwerking en grensverleggend 
interdisciplinair onderzoek;

■■ Verdere ontwikkeling van effectievere publicatie van 
onderzoeksresultaten en van het reputatiemanage-
ment.

De universiteit zet in op de versterking van de onder-
zoeksondersteuning om een aantrekkelijke onderzoeks-
omgeving te zijn en blijven voor wetenschappelijk talent. 
De stuurgroep Leiden Research Support heeft in 2019 in 
opdracht van het college van bestuur een advies uitge-
bracht over een geïntegreerde structuur voor onder-
zoeksondersteuning binnen de Universiteit Leiden. Het 
programma Leiden Research Support (LRS) dat hieruit 
voortvloeit heeft ten doel de onderzoeksondersteuning 
bij de universiteit voor de hele onderzoeksprojectcyclus 
te versterken. Dit programma start begin 2020. Meer 
informatie is te vinden in par. 5.1.

Wetenschappelijke output in publicaties
Alle grote, wereldwijde universitaire rankings gebruiken 
citaties als indicator. De CWTS Leiden Ranking leent zich 
in het bijzonder voor het verkrijgen van inzicht in de 
verschillende aspecten van wetenschappelijke impact van 
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landse instellingen betrokken zijn − dat is een groei van 
8 procentpunt in de afgelopen vijf jaar. Leiden wijkt op 
dit punt landelijk niet sterk af. Het gemiddelde van de 
Nederlandse universiteiten ligt op 60 procent; over de 
hele linie is het percentage hoog (zie figuur 7).

Participatie in nationale en Europese subsidie-
programma’s
De inkomsten van de Nederlandse universiteiten zijn 
grofweg onder te verdelen in drie geldstromen. Naast 
inkomsten uit de rijksbijdrage (de eerste geldstroom) 

ontvangen universiteiten middelen van de NWO en 
KNAW voor specifieke onderzoeksprojecten (de tweede 
geldstroom). De derde geldstroom bestaat uit overige 
inkomsten, zoals middelen uit de EU, contractonderwijs 
of -onderzoek en collectebusfondsen. Tenslotte zijn de 
collegegelden een bron van inkomsten. Het onderzoek 
van de Universiteit Leiden wordt gedeeltelijk gefinancierd 
uit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek 
van het ministerie van OCW. Daarnaast zijn de externe 
en in competitie verworven geldstromen een essentieel 
instrument om de universiteit te positioneren als voor-
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Figuur 6 
Aandeel publicaties bij 10% meest geciteerde publicaties (PP-top10%)

Figuur 7 
Aandeel publicaties met een of meer andere landen (internationale samenwerking)
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Figuur 9
Aandeel in aan NL toegekende ERC-beurzen

aanstaande onderzoeksuniversiteit. De wetenschappers 
dragen bij aan de ontwikkeling van de diverse weten-
schapsgebieden waarop de universiteit actief is. Ze 
bewijzen keer op keer in competitie hun vooraanstaande 
positie in hun wetenschapsdomein en dragen daarmee bij 
aan de reputatie van de Leidse universiteit als internatio-
nale onderzoeksuniversiteit. 

De inkomsten voor onderzoek uit deze subsidies zijn in 
de periode 2015-2019 met 20 miljoen euro gestegen, 
van 164 miljoen euro in 2015 naar 184 miljoen euro 
in 2019. Leidse onderzoekers zijn relatief succesvol 
geweest in het verwerven van externe onderzoeks-
budgetten (zie bijlage F). 

De universiteit streeft, zoals ook in het strategisch plan 
geformuleerd staat, ten minste naar behoud van het 
succes in het aantrekken van persoonsgebonden onder-
zoekssubsidies. De European Research Council (ERC) 
stelt onder meer drie typen ERC Grants beschikbaar: 
Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants. 
Een van de persoonsgebonden onderzoeksinstrumenten 

Ontwikkeling tweede- en derdegeldstroomonderzoek: NWO-subsidies (alle programma’s) en toegekende EU-subsidies 
(alle programma’s), incl. LUMC

(bedragen in M€) 2015 2016 2017 2018 2019

NWO (incl. ZonMW) en KNAW 52 54 52 52 58

EU (incl. ERC) 34 38 37 40 36

Overig contractonderzoek 77 77 81 86 90

Totaal 164 169 170 178 184

0

2

4

6

8

10

12

20192018201720162015

Figuur 8
Aantal aan Leiden toegekende ERC-subsidies

van NWO is de Vernieuwingsimpuls, die bestaat uit Veni-, 
Vidi- en Vici-subsidies. 

In de ERC-ronde van 2019 (figuur 8 en 9) zijn toegekend:
■■ 2 Advanced Grants (van 14 toekenningen voor Neder-

land – Leids aandeel 14 procent);
■■ 4 Consolidator Grants (van 32 toekenningen voor 

Nederland – Leids aandeel 13 procent);
■■ 5 Starting Grants (van 53 toekenningen voor Neder-

land – Leids aandeel 9 procent).

In de NWO-vernieuwingsimpulsrondes van 2019 (figuur 
10 en 11) zijn toegekend:
■■ 3 Vicisubsidies (van 32 toekenningen – Leids aandeel 

9 procent);
■■ 9 Vidisubsidies (van 85 toekenningen – Leids aandeel 

11 procent); het gaat hierbij om de ronde van 2018 
waarvan de resultaten medio 2019 bekend zijn 
gemaakt;

■■ 24 Venisubsidies (van 166 toekenningen – Leids 
aandeel 14 procent).
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Figuur 10
Aantal aan Leiden toegekende NWO VI-projecten

Figuur 11
Aandeel in aan NL toegekende NWO VI-projecten
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Stevinpremie
De Stevinpremie wordt jaarlijks uitgereikt aan een onder-
zoeker dan wel een team van twee à drie personen die/
dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied 
van kennisbenutting voor de samenleving. De laureaten 
ontvangen een bedrag van 2,5 miljoen euro, dat zij naar 
eigen inzicht mogen besteden aan wetenschappelijk 
onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennis-
benutting. In 2019 is de Stevinpremie toegekend aan de 
Leidse gezondheidspsycholoog prof.dr. Andrea Evers. 

Baten uit werk voor derden
De opbrengst uit werken voor derden (tweede- en derde-
geldstroomonderzoek en contractonderwijs) steeg in 
2019 met ruim 7 miljoen euro (naar 194,9 miljoen euro, 
inclusief de baten van het LUMC). Dat is bijna 29 procent 
van de totale baten van de universiteit. Het werk voor 
derden was zeer gevarieerd. Ongeveer de helft bestond 
uit in competitie verworven onderzoekssubsidies van 
NWO, KNAW en internationale organisaties zoals de EU. 
De overige baten kwamen voor een belangrijk deel van 
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Figuur 12
Verdeling baten werken in opdracht van derden in %. Het aandeel KNAW is relatief zo gering dat het in de grafiek niet 
zichtbaar is
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non-profitorganisaties en bedrijven (samen 75,4 miljoen), 
contractonderwijs (10,4 miljoen) en nationale overheden 
(15,0 miljoen).

Promoties en Graduate Schools
Toekomstige wetenschappers worden opgeleid in 
Graduate Schools. Alle faculteiten hebben een eigen 
Graduate School, waar promovendi een promotietraject 
kunnen volgen in een omgeving die erop gericht is hun 
kwaliteiten als onderzoeker optimaal te ontwikkelen.

In 2019 is het Werkplan promovendizaken verder geïm-
plementeerd. De maatregelen zijn erop gericht promo-
tietrajecten te verbeteren. Het gaat met name om het 
versterken van de begeleiding en het verbeteren van het 
welzijn van promovendi. Vanaf 2019 zijn bepaalde maat-
regelen die al langer golden voor promovendi met een 
aanstelling en promovendi met een externe beurs, ook 
van toepassing voor buitenpromovendi. 

Het aantal promovendi en postdocs groeit nog steeds. 
Een klein deel van de gepromoveerden vervolgt zijn of 
haar loopbaan in de academische wereld, maar het over-
grote deel (bijna 70 procent van de promovendi en 50 
procent van de postdocs) zet zijn of haar carrière daar-
buiten voort.

Het aantal promoties is in de afgelopen vijf jaar gestegen 
(zie figuur 13). In 2019 vonden 433 promoties plaats. 
De meeste promoties, 136, vonden plaats bij de Faculteit 
Geneeskunde/LUMC, op de voet gevolgd door 129 bij de 
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Geestes-

wetenschappen telde 73 promoties, Rechtsgeleerdheid 
42, Sociale Wetenschappen 26, Archeologie 19, Gover-
nance and Global Affairs 4, ICLON 3 en ASCL 1. Voor 
het eerst promoveerden er in 2019 meer vrouwen dan 
mannen aan de Universiteit Leiden (226 vrouwen tegen-
over 207 mannen). Vrouwen behaalden ook vaker een 
cum laude: 7 van de 13 laudatio’s ‘met lof’ werden aan 
een vrouw toegekend.

In 2019 bedroeg het percentage vrouwelijke promovendi 
52 procent, en het percentage buitenlandse promovendi 
47 procent. Degenen die in 2019 gepromoveerd zijn, 
hebben gemiddeld 5,4 jaar over hun promotie gedaan. 
Dat is iets langer dan de gemiddelde promotieduur in 
2018. Van de promovendi die in 2013 zijn gestart, had 
60 procent het proefschrift in 2019 of eerder afgerond. 
Het promotierendement binnen zes jaar is gelijk aan het 
voorgaande jaar.

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus (LDE)
Zoals opgemerkt in de paragrafen 1.3 en 2.2 werken de 
Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van onder-
wijs, onderzoek en valorisatie samen in de strategische 
alliantie LDE.

In 2019 is de LDE-strategie voor de periode tot en met 
2024 bepaald. Daarin zijn ook een aantal profileringsthe-
ma’s benoemd. Deze zullen de basis vormen voor verdere 
invulling van de gezamenlijke ambitie om als regionale 
kennispartner bij te dragen aan de maatschappelijke en 
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economische agenda’s van regionale en lokale stake-
holders. De profileringsthema’s zijn:
■■ Digital Society;
■■ Healthy Society;
■■ Inclusive Society; 
■■ Sustainable Society.

Op deze thema’s zijn al vijf LDE-centres actief, op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. 
■■ Centre for BOLD Cities;
■■ Centre for Education and Learning;
■■ Centre for Frugal Innovation in Africa;
■■ Centre for Global Heritage and Development;
■■ Centre for Sustainability.

Andere ontwikkelingen en resultaten in 2019:
■■ De LDE-stuurgroep heeft op 4 februari 2019 de meer-

jarenplannen en -begrotingen 2019-2024 van de vijf 
LDE-centres vastgesteld.

■■ De meerjarenplannen zijn besproken door vertegen-
woordigers van de LDE-stuurgroep, de wetenschap-
pelijk directeuren van de centres en de decanen van 
betrokken faculteiten. Het is de bedoeling dat meer 
decanen zitting gaan nemen in de stuurgroepen van 
de centres om zo de facultaire betrokkenheid te 
versterken.

■■ In juni 2019 heeft de stuurgroep het meerjarenplan en 
de begroting voor een nieuw Centre for Governance 
of Migration & Diversity goedgekeurd. Het centre gaat 
begin 2020 van start. Tevens heeft de stuurgroep een 
voorstel voor het nieuwe LDE-onderzoeksprogramma 
Port City Futures goedgekeurd. 

■■ In 2019 zijn de mogelijkheden verkend voor activi-
teiten op het gebied van Safety & Security, met name 
cybersecurity en Space for Science and Society. In 
2020 zullen de verkenningen verder worden uitge-
werkt.

■■ In het najaar van 2019 is op basis van de thema’s in de 
nieuwe strategie 2019-2024 een brede communica-
tiecampagne gevoerd. Uitgebreide aandacht in social 
media, een interview in ScienceGuide met de drie 
collegevoorzitters en een corporate LDE-magazine 
brachten de LDE-thema’s beter onder de aandacht van 
een breder publiek. 

■■ In mei 2019 zijn dertig, van de in totaal negentig, 
postdoc fellowships toegekend in de derde en laatste 
ronde van het LEaDing Fellows Programme, een Marie 
Curie Skłodowska-Curie COFUND-programma van de 
drie universiteiten en de twee universitaire medische 
centra (zie: Leadingfellows.eu). 

Per 1 november 2019 volgde prof.dr.ir. Tim van der 
Hagen, voorzitter van het college van bestuur van de 
Technische Universiteit Delft, drs. Kristel Baele, scheidend 

collegevoorzitter van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, 
op als voorzitter van het LDE-bestuur. 
In december 2019 hebben de colleges van bestuur van 
de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam om prof.dr. Wim van den Doel, oud-
bestuurder van NWO en oud-decaan van de Leidse Facul-
teit Geesteswetenschappen, met ingang van 1 februari 
2020 voor vier jaar te benoemen als boegbeeld van de 
LDE-alliantie. 

Medical Delta 2.0
Medical Delta is een samenwerkingsverband van de drie 
universiteiten in Leiden, Rotterdam en Delft, de academi-
sche ziekenhuizen van Leiden en Rotterdam, vier hoge-
scholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en een 
aantal andere partijen in Zuid-Holland. 

Medical Delta startte, na een positieve internationaal 
uitgevoerde visitatie, in 2019 een groot wetenschap-
pelijk programma. Ruim 250 wetenschappers werken de 
komende jaren samen in dertien verschillende consortia 
aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. 
Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote 
steden in de Delta zijn hier nauw bij betrokken, onder 
meer via Living Labs, waar innovaties met eindgebruikers 
in de (zorg)praktijk worden getest. De doelstelling voor 
de komende vijf jaar is dat deze onderzoeksprogramma’s 
groeien, zowel in omvang als qua excellentie, én dat ze 
bruikbare technologische oplossingen voor duurzame 
zorg realiseren. Het succesvolle programma van dubbel-
benoemingen, de Medical-hoogleraren, zal verder worden 
uitgebouwd. Medical Delta geeft daarmee een belang-
rijke impuls aan de life sciences & health-sector, zowel in 
Zuid-Holland als in de rest van Nederland (medicaldelta.
nl/onderzoek).

De bacheloropleidingen Klinische Technologie, Life 
Sciences & Technology, Molecular Science & Techno-
logy en Nanobiology zijn populair; ze hebben veel 
aanmeldingen gekregen. In het nieuwe collegejaar is 
het maximum van honderd studenten toegelaten aan 
de opleiding Nanobiology, een joint degree van de TU 
Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Evenveel 
studenten meldden zich aan voor de studie Klinische 
Technologie van de TU Delft, de Universiteit Leiden 
(LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Life 
Sciences & Technology, een opleiding van de Universiteit 
Leiden en de TU Delft, kreeg ongeveer 180 aanmel-
dingen. Hetzelfde geldt voor de opleiding Molecular 
Science & Technology van de Universiteit Leiden en de TU 
Delft.

Op 10 september 2019 brachten vertegenwoordigers 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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(VWS) een werkbezoek aan Medical Delta. De directie 
Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
(MEVA) en de directie Innovatie en Zorgvernieuwing 
maakten deel uit van de delegatie. VWS ziet Medical 
Delta als een voorbeeld voor verdere vernieuwing in de 
zorg. De multidisciplinaire samenwerking tussen medici 
en ingenieurs, en tussen universiteiten, hogescholen, 
academische ziekenhuizen en bedrijven, kan een belang-
rijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling, en concrete 
oplossingen dichterbij brengen.

Eind 2019 is de bestuursstructuur van Medical Delta 
aangepast. Medical Delta wordt sindsdien geleid door 
bestuurders Ton van der Steen en Gertine van der Vliet. 
Het bestuur laat zich adviseren door een Wetenschappe-
lijke Raad en een Maatschappelijke Raad en legt verant-
woording af aan de raad van toezicht, waarvan de drie 
rectoren en de twee medische decanen deel uitmaken. 
Jonge wetenschappers zijn vertegenwoordigd in Young 
Medical Delta. De hogescholen werken samen met 
Medical Delta via Vitale Delta.

Internationalisering en onderzoek
Internationale samenwerking is voor onderzoeksuni-
versiteiten vanzelfsprekend en cruciaal. De universiteit 
heeft in 2019 verder geïnvesteerd in haar internationale 
relaties met universiteiten, overheden en ambassades. Ze 
streeft ernaar de werving en uitwisseling van studenten, 
docenten en wetenschappers, en de samenwerking op 
het gebied van onderwijs en onderzoek, zoveel moge-
lijk in samenhang te bekijken zodat zij elkaar kunnen 
versterken. Daartoe heeft ze drie zogeheten regio-
groepen in het leven geroepen: voor China, Indonesië en 
Latijns-Amerika en de Cariben.

De onderzoekssamenwerking met Chinese partners is 
in 2019 verder uitgebreid. Er werd een nieuw contract 
getekend met de China Scholarship Council voor vijftig 
full PhD-beurzen per jaar. Er lopen diverse gezamenlijke 
onderzoeksprojecten op uiteenlopende vakgebieden 
waaronder psychologie, milieukunde, astronomie, smart 
industrial parks, medicijnontwikkeling en archeologie.
De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft 
met de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta een geza-
menlijk laboratorium opgezet om onderzoek te doen 
naar nieuwe medicatie ter bestrijding van tuberculose en 
diabetes. Een aantal Indonesische universiteiten parti-
cipeert in een door Leiden gecoördineerd project op het 
gebied van Data Science en kunstmatige intelligentie. 
De Faculteit Rechtsgeleerdheid coördineert een project 
Social Legal Studies met een aantal universiteiten in 
Oost-Indonesië. Dit jaar werd stilgestaan bij de al dertig 
jaar durende samenwerking van het LUMC met de medi-
sche faculteit van de Universitas Indonesia, die nu met 

name gericht is op onderzoek naar overdraagbare en 
niet-overdraagbare ziektes. De universiteit sloot over-
eenkomsten voor PhD-beurzen met het Indonesische 
ministerie van Godsdienstzaken en het ministerie van 
Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs.

De Faculteit Sociale Wetenschappen trad op als gast-
vrouw voor de vijfde editie van de GRULAC-conferentie, 
georganiseerd door de Group of Latin America and the 
Caribbean Countries. Afgevaardigden van ambassades 
uit deze regio kwamen bijeen om de samenwerking met 
partners in de regio te verstevigen, en om in gesprek te 
gaan met ambassadeurs over verdere onderzoekssamen-
werking.

Ontvangsten en bezoeken
De universiteit ontving in 2019 diverse ambassadeurs, 
ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders uit het 
buitenland. Daarnaast werden Indonesische delegaties 
ontvangen van de Nationale Bibliotheek van Indonesië, 
het Indonesian Institute of Sciences (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) en de Universitas Syiah 
Kuala (Aceh), alsmede dertien decanen en drie oplei-
dingsdirecteuren van de Universitas Indonesia en de 
State University Malang. In het kader van het 50-jarige 
bestaan van het KITLV-Jakarta bracht een interfacultaire 
delegatie van de Universiteit Leiden, onder leiding van 
rector magnificus Carel Stolker, in juni 2019 een bezoek 
aan Indonesië. Er werden diverse partneruniversi-
teiten bezocht, Memorandi of Understanding (MoU’s) 
vernieuwd en PhD-overeenkomsten met ministeries 
gesloten. 

Delegaties van meerdere Chinese partneruniversiteiten 
brachten een bezoek aan Leiden, waarbij diverse over-
eenkomsten werden gesloten of hernieuwd, waaronder 
delegaties van de Xi’an Jiaotong University, de University 
of Electronic Science & Technology en van de Taiwan 
National University of the Arts.

Verder ontving de universiteit delegaties van universi-
teiten en onderzoeksinstituten uit onder meer Duitsland, 
Finland, Japan en Canada. Ook ontving de universiteit 
directeur-generaal Jean-Eric Paquet van het Directoraat 
Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, en 
prof.dr. Jean-Pierre Bourguignon, op dat moment voor-
zitter van de European Research Council (ERC). Facul-
teiten ontvingen diverse buitenlandse delegaties, veelal 
in relatie tot specifieke onderzoeksgebieden. Leden van 
het college van bestuur bezochten enkele belangrijke 
buitenlandse conferenties, zoals het Science and Techno-
logy in Society (STS) Forum in Kyoto en de Global Entre-
preneurship Summit (GES) in Las Vegas. 
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Instituten in het buitenland
Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat 
heeft een landelijke opdracht namens de Nederlandse 
universiteiten en hogescholen; het beheer ligt bij de 
Universiteit Leiden. Het instituut, dat in 2017 werd 
vernieuwd en heropend met een heel nieuw programma, 
richt zich op het faciliteren van wetenschappelijk onder-
zoek, het versterken en beheren van bibliotheekcollecties 
met werken over Marokko en de Arabische wereld, en 
op het aanbieden van onderwijs. De minister van OCW 
oordeelde positief na een uitvoerige evaluatie van het 
instituut en kende het NIMAR met ingang van 2019 een 
structurele subsidie toe.

Daarnaast beheert de Leidse universiteit het Nederlands 
Instituut in Turkije (NIT) in Istanbul en het Nederlands 
Vlaams Instituut in Cairo (NVIC). In het NVIC nemen de 
zes Nederlandse universiteiten van de koepelorganisatie 
Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buiten-
land (NWIB) deel, en een drietal Vlaamse partijen: het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), 
de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. 

De universiteiten die deel uitmaken van het NWIB zijn: de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Radboud Univer-
siteit Nijmegen (RUN), de Universiteit Utrecht (UU), de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universi-
teit van Amsterdam (VUA). In de NWIB zijn behalve het 
NVIC ook de volgende instituten ondergebracht: het NIA 
(Athene), het NIP (St. Petersburg), het NIKI (Florence) 
en het KNIR (Rome). 

LERU
De League of European Research Universities (LERU) 
is een uiterst succesvol samenwerkingsverband van 
23 onderzoeksuniversiteiten en is mede opgericht door 
de Universiteit Leiden. Ook in 2019 heeft de LERU zich 
ingezet voor de belangen van Europese onderzoeksuni-
versiteiten en de kwaliteit van wetenschappelijk onder-
zoek. Ze bracht in dat jaar een zevental gezaghebbende 
publicaties en adviezen uit:
1. Language Policies at the LERU member institutions 

(briefing paper);
2. Advanced Therapy Medicinal;
3. Universities and the future of Europe; 
4. LERU Corporate Brochure 2019;
5. Equality, diversity and inclusion at universities: the 

power of a systemic approach (positionpaper);
6. LERU’s views on Marie Skłodowska Curie Actions 

(MSCA) in Horizon Europe (note)
7. Student entrepreneurship at research-intensive univer-

sities. From a peripheral activity towards a new main-
stream (advice paper).

De decanen van de Universiteit Leiden zijn actief in de 
verschillende beleids- en thematische groepen van de 
LERU, ook als voorzitter van groepen voor wetenschap-
pelijk onderzoek.

Open Science en Open access
De Nederlandse universiteiten maken zich sterk voor 
open access, waarbij de uitkomsten van wetenschappelijk 
onderzoek digitaal vrij beschikbaar worden gesteld. Zeker 
als onderzoek met publieke middelen is gefinancierd, zo 
vinden de universiteiten, moet de samenleving optimaal 
gebruik kunnen maken van de resultaten die het heeft 
opgeleverd. Ook Leidse wetenschappers en studenten 
zetten zich actief in voor open access.

Sinds december 2017 heeft de universiteit een groen 
open access-beleid. Het college van bestuur verplicht 
alle Leidse auteurs om hun peer-reviewed artikelen te 
uploaden in het Leids repositorium. Het mag ook een 
manuscriptversie zijn. In Leiden lopen verschillende 
openaccess-stimuleringsprojecten. Het project ‹UBL 
helpt bij open access› heeft als doel om onderzoekers en 
auteurs te helpen bij het registreren en uploaden van hun 
publicaties. Daarmee creëert de universiteit een waar-
devol en duurzaam archief voor de publicaties van Leidse 
onderzoekers en wordt de zichtbaarheid van het Leidse 
onderzoek vergroot.

De universiteit neemt deel aan de landelijke pilot om 
artikel 25fa van de Auteurswet (Amendement Taverne) 
te implementeren. Dit amendement is een uitbreiding 
van de Nederlandse auteurswet en stelt dat auteurs 
artikelen en hoofdstukken binnen een redelijke termijn 
open access mogen publiceren, ongeacht het beleid van 
de uitgever. In de pilot ‘You share, we take care’ werken 
de Nederlandse universiteiten samen om onderzoekers 
hierbij te helpen. Na succesvolle afronding van de pilot 
in 2019 is besloten dat de VSNU vanaf 1 januari 2020 
het gebruik van het Taverne-amendement breed gaat 
uitrollen bij de aangesloten universiteiten.

In 2019 is voor 906 artikelen waarvan de eerste auteur 
verbonden was aan de Universiteit Leiden, gebruikge-
maakt van landelijke afspraken om publicaties tegen een 
gereduceerd tarief in open access beschikbaar te stellen. 
In 2019 kwam 21 procent van de gerefereerde weten-
schappelijke artikelen van Leidse onderzoekers (inclu-
sief LUMC) beschikbaar via deze zogenoemde gouden 
openaccess-route.

In het kader van de internationale Open Access Week 
2019 (van 21-27 oktober 2019) heeft de UBL het Stap-
penplan ‘Open Access publiceren aan de Universiteit 
Leiden’ uitgebracht.
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Datamanagement
Onderzoekers binnen de verschillende wetenschappelijke 
domeinen van de universiteit produceren en gebruiken 
digitale gegevens op heel verschillende manieren. 
Onderzoekers moeten in staat worden gesteld om deze 
onderzoeksgegevens op een goede manier te beheren. 
Hiervoor moeten adequate voorzieningen en ondersteu-
ning worden ingericht en, waar nodig, moet de onder-
zoeker bewust worden gemaakt van het belang van goed 
datamanagement. 

Belangrijke thema’s in verantwoord beheer van onder-
zoeksgegevens zijn integriteit, herbruikbaarheid, en, 
indien vereist, vertrouwelijkheid van deze gegevens. 
Zorgvuldige behandeling van onderzoeksgegevens 
is een belangrijk onderdeel van integer handelen van 
wetenschappers. De universiteit onderschrijft de FAIR-
principes1 voor het herbruikbaar maken van wetenschap-
pelijke gegevens. Dat draagt immers in hoge mate bij aan 
het realiseren van de ambities van Open Science. Onder-
zoekers moeten met de juiste hulpmiddelen in staat 
worden gesteld om passende maatregelen te kunnen 
nemen bij het verwerken van persoonsgebonden onder-
zoeksgegevens om de risico’s voor de betrokkenen en 
de kans op ongeautoriseerde toegang tot persoonsinfor-
matie voldoende te beperken.

Het programma Implementatie Datamanagement (RDM) 
houdt zich bezig met het inrichten van voorzieningen en 
ondersteuning waarmee onderzoeksdata en -software op 
FAIRe wijze kan worden beheerd. Het programma geeft 
ook invulling aan de zorgplicht databeheer uit de Neder-
landse gedragscode Wetenschappelijke integriteit die in 
2018 in werking is getreden en het programma draagt 
bij aan de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in het onderzoeksdomein. 
In 2019 is met name ook gekeken naar samenwerking 
met SURF, waarin de universiteiten samenwerken op 
ict-gebied, en andere universiteiten, om instellingsover-
stijgende voorzieningen aan te kunnen bieden waarmee 
de Leidse onderzoeker onderzoeksdata zowel binnen 
als buiten de universiteit kan delen met collega’s. In de 
loop van 2020 worden meerdere voorzieningen verder 
getest en in (pre-)productie genomen. Tegelijkertijd is er 
binnen het programma het streven om de faculteiten en 
instituten te helpen bij het uitwerken van datamanage-
mentbeleid dat is toegespitst op de wetenschappelijke 
domeinen, en de normen en standaarden die daar gang-
baar zijn.

1  FAIR: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable

Het programma RDM is in 2019 onderdeel geworden van 
het programma Leiden Research Support (LRS). De loop-
tijd van het programma RDM is verlengd tot medio 2022 
om goed in de pas te kunnen lopen met de andere delen 
van LRS en met de ontwikkelroadmaps van datamanage-
mentvoorzieningen door SURF.

3.3 Kwaliteitszorg onderzoek

Protocol
De Universiteit Leiden heeft een reputatie hoog te 
houden op het gebied van hoogwaardig wetenschap-
pelijk onderzoek. Om de kwaliteit van het onderzoek 
te blijven waarborgen, worden alle instituten van de 
Universiteit Leiden eens in de zes jaar beoordeeld door 
een commissie van externe experts. We volgen hierbij 
het landelijke Standaard Evaluatie Protocol (SEP) dat is 
opgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het SEP 2015-
2021 is nadrukkelijker dan voorheen aandacht besteed 
aan de evaluatie van maatschappelijke relevantie, weten-
schappelijke integriteit, promotietrajecten en, sinds 
medio 2016, ook aan diversiteit.

In het SEP 2015-2021 worden de onderzoekseenheden 
beoordeeld op drie criteria:
■■ Research quality: wetenschappelijke kwaliteit, acade-

mische bijdrage en productiviteit;
■■ Relevance to society: maatschappelijke relevantie, 

impact en valorisatie;
■■ Viability: strategie en vooruitzichten, financiële situ-

atie, faciliteiten en ondersteuning, en opbouw van de 
wetenschappelijke staf.

In aanvulling hierop hanteert de universiteit het Leiden 
Protocol for Research Assessments 2015-2021. Dit 
protocol beschrijft de verantwoordelijkheden van het 
college van bestuur, de faculteiten en de instituten bij 
de voorbereiding en uitvoering van het externe visita-
tieproces volgens het SEP. Ook wordt hier de procedure 
beschreven voor de interne midterm review, een tussen-
tijdse evaluatie die drie jaar na de externe beoordeling 
plaatsvindt.

In voorbereiding op een externe visitatie stelt een onder-
zoeksinstituut een zelfstudie op. De visitatiecommissie 
legt vervolgens een site visit af van een of meer dagen, 
en spreekt dan onder anderen met het instituutsbestuur, 
de leiders van de onderzoeksprogramma’s en een aantal 
promovendi. Na de visitatie stelt de commissie het visi-
tatierapport op, dat vervolgens wordt aangeboden aan 
het college van bestuur, dat het rapport bespreekt. Het 
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college vraagt vervolgens het betrokken instituut en 
de betrokken faculteit om schriftelijk te reageren op de 
bevindingen van de commissie. De rector, de decaan en 
de wetenschappelijk directeur bespreken het visitatierap-
port en de reacties daarop vervolgens in een bestuurlijke 
hantering. In dit gesprek worden afspraken gemaakt 
over de follow-up van de visitatie. Verdere opvolging 
geschiedt, indien nodig, in de halfjaarlijkse overleggen 
tussen het college van bestuur en de afzonderlijke facul-
teiten.

Instituten
Externe onderzoeksvisitaties worden georganiseerd langs 
de lijnen van de wetenschappelijke disciplines. In Leiden 
is gekozen voor het instituut als eenheid voor de onder-
zoeksvisitatie. In de zelfstudie kunnen wel afzonderlijke 
onderzoeksgroepen worden besproken, maar de cijfer-
matige beoordeling heeft in beginsel betrekking op het 
instituut als geheel. Een externe onderzoeksvisitatie kan 
lokaal (stand alone) worden georganiseerd of in lande-
lijk verband, hetgeen het mogelijk maakt het onderzoek 
in samenhang met andere Nederlandse universiteiten 
te beoordelen. Afstemming over deze samenwerking 
vindt plaats in de landelijke discipline-overleggen van de 
decanen. In sommige domeinen, zoals de exacte weten-
schappen en de gedragswetenschappen, zijn landelijke 
visitaties gebruikelijk. In andere disciplines, zoals de 
geesteswetenschappen, wordt soms gekozen voor lokale 
visitaties. Hierbij speelt mee dat het voor sommige disci-
plines lastig is om een ‘evenknie’ elders in Nederland 
te vinden. De planning van alle onderzoeksvisitaties in 
Leiden (zowel extern als midterm) voor de hele periode 
van het SEP 2015-2021 staat op de universitaire website 
(zie: universiteitleiden.nl > onderzoek > kwaliteit en inte-
griteit > onderzoeksbeoordeling).

Interuniversitaire onderzoekscholen
De onderzoekers van de Universiteit Leiden nemen actief 
deel in landelijke interuniversitaire onderzoeksscholen. 
De kwaliteitsborging van deze onderzoeksscholen maakt 
deel uit van de onderzoeksvisitaties, die uitgevoerd 
worden volgens de richtlijnen van het SEP 2015-2021.
De financieringsafspraken voor de onderzoeksscholen 
zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling van 
de betreffende onderzoeksschool. In 2019 was Leiden 
penvoerder van de volgende onderzoeksscholen:
■■ EPOS (Experimenteel Psychologische Onderzoeks-

school – Faculteit Sociale Wetenschappen);
■■ MGC (Medical Genetics Centre South-West Nether-

lands – Faculteit Geneeskunde/LUMC);
■■ NOVA (Nederlands Onderzoeksschool voor Astro-

nomie – Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen).

Onderzoeksbeoordelingen
In 2019 heeft een aantal onderzoeksbeoordelingen – 
extern en midterm – plaatsgevonden. Een deel ervan 
werd georganiseerd in landelijk verband. 

Bij externe visitaties worden ook cijfers toegekend, bij 
tussentijdse beoordelingen doorgaans niet. De cijfers zijn 
te vinden in bijlage E van dit jaarverslag.

De externe beoordelingen van de volgende eenheden zijn 
in 2019 uitgevoerd respectievelijk afgerond:
■■ Bij de Faculteit Geesteswetenschappen: 

 – Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), 
inclusief het Leiden University Centre for the Study 
of Religion (LUCSoR)

 – Onderzoeksschool NISIS
■■ Bij de Faculteit Sociale Wetenschappen:

 – Pedagogische Wetenschappen

De beoordeling van LIAS, LUCSoR en NISIS waren stand 
alone visitaties, de beoordeling van Pedagogische Weten-
schappen vond plaats in samenwerking met de Univer-
siteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de 
Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de Open 
Universiteit en de Onderzoeksschool Interuniversity 
Centre for Educational Sciences (ICO).

Als de visitatieprocedure is afgerond, worden de visitatie-
rapporten, inclusief de bestuurlijke reactie van de univer-
siteit, gepubliceerd op de website (zie: universiteitleiden.
nl > onderzoek > kwaliteit en integriteit > onderzoeksbe-
oordeling).

In 2019 vonden de volgende midterm reviews plaats:
■■ Bij de Faculteit Governance and Global Affairs:

 – Institute of Security and Global Affairs (ISGA)
■■ Faculteit Rechtsgeleerdheid
■■ Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen:

 – Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)
 – Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde 

(LION)
■■ Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onder-

wijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

3.4 Wetenschappelijke Integriteit

De universiteit hecht, vanzelfsprekend, groot belang aan 
de wetenschappelijke integriteit van haar medewerkers. 
De belangrijkste verandering waarmee de universiteit 
en het LUMC sinds de samenvoeging van hun beider 
commissies wetenschappelijke integriteit te maken 
hadden, was de vaststelling van de nieuwe landelijke 
Code Wetenschappelijke Integriteit in 2018. Een belang-
rijke aanvulling op de oude code Wetenschappelijke 
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loopt nog. Van de overige ontvangen klachten bleek er 
één niet-ontvankelijk te zijn, de andere lopen nog. 

Integriteit is de expliciete aandacht voor de zorgplicht 
van de instelling. Om te voldoen aan de eisen die de 
code stelt, heeft het college in september 2018 een 
werkplan Zorgplicht code WI vastgesteld. Dit werkplan 
adresseert aspecten zoals voorlichting, cursussen en 
communicatie, datamanagement en het opzetten van 
facultaire ethische commissies. Op al deze onderdelen is 
vooruitgang geboekt. Zo heeft elke faculteit inmiddels 
een of meer ethische commissies. Ook namen in 2019 
147 promovendi deel aan de cursus Scientific Conduct en 
doorliepen 27 stafleden betrokken bij de begeleiding van 
promovendi, de training Supervising PhD Candidates. Ook 
in de onderzoeksbeoordelingen wordt expliciet aandacht 
besteed aan het thema wetenschappelijke integriteit.
 
Eenieder kan een klacht indienen tegen een (voormalig) 
medewerker van de universiteit wegens vermeende 
inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Ook kan 
het college van bestuur of de raad van bestuur van het 
LUMC een onderzoeksopdracht geven aan de Commissie 
Wetenschappelijke Integriteit. Na ontvangst van de 
klacht of de onderzoeksopdracht stelt de Commissie een 
onderzoek in. Dit resulteert in een advies, uit te brengen 
aan het college van bestuur of de raad van bestuur van 
het LUMC. Aan de hand van het advies neemt het betref-
fende bestuursorgaan een besluit omtrent de ingediende 
klacht of onderzoeksopdracht wegens vermeende schen-
ding van de wetenschappelijke integriteit, en over de te 
nemen (disciplinaire) maatregelen. Zowel de klager als de 
beklaagde kan dit besluit voor nader advies voorleggen 
aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit 
(LOWI), waarna het college van bestuur of de raad van 
bestuur een besluit neemt.
 
De Commissie Wetenschappelijke integriteit ziet het 
ook als haar taak om kennis over wetenschappelijke 
integriteit te delen. Zo hebben de voorzitters van deze 
commissie in 2019 tijdens de World Conference on 
Research Integrity in Hongkong een symposium verzorgd. 
 
In 2019 heeft de Commissie Wetenschappelijke Inte-
griteit vijf klachten wegens vermeende inbreuk op de 
wetenschappelijke integriteit ontvangen. Bij één klacht 
was sprake van ernstige inbreuk op de wetenschap-
pelijke integriteit. De beklaagde bleek zich hieraan op 
meerdere fronten schuldig te hebben gemaakt. Er is in de 
media de nodige aandacht aan deze kwestie besteed. De 
beklaagde heeft het besluit van het college van bestuur 
voorgelegd aan het LOWI; die procedure loopt nog. 
Ondertussen was de uitkomst van het onderzoek door 
de commissie voor het college van bestuur aanleiding om 
een opdracht te verstrekken voor onderzoek naar alle 
Leidse publicaties van deze beklaagde. Dit onderzoek 
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4.1 Profiel

Veel onderzoekers van de Universiteit Leiden en het 
LUMC werken structureel samen met maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven, of nemen deel aan het 
publiek debat. De universiteit wil een klimaat creëren 
waarin ruimte bestaat voor innovatie en waarin initi-
atieven voor ondernemerschap worden gestimuleerd. 
Structurele samenwerkingsrelaties met externe partners 
staan daarbij centraal, zoals met de Leiden Bio Science 
Park foundation, Biopartner, Kennisstad Leiden, de Stich-
ting Economie071 en de Economic Board Zuid-Holland 
(EBZ). Om de ontwikkelkansen voor de Campus Den 
Haag verder te benutten, werkt de universiteit samen 
met de gemeente Den Haag, en maakt ze deel uit van 
samenwerkingsverbanden met andere kennispartners in 
de stad, onder meer via The Hague Academic Coalition.

Veel onderzoek wordt verricht vanuit zuiver wetenschap-
pelijke nieuwsgierigheid. Het verleggen van de grenzen 
van de wetenschap is vaak een doel op zich, ongeacht 
eventuele maatschappelijke, economische of culturele 
effecten. Tegelijkertijd ontwikkelen wetenschappers 
daarbij vaak nieuwe, baanbrekende inzichten die – direct 
of op de langere termijn – veel kunnen opleveren voor de 
samenleving. Dat uitgangspunt, een door nieuwsgierig-
heid gedreven universiteit te zijn, blijven we koesteren.

4.2 Impact en innovatie: ambities en prestaties

In het strategisch plan Excelleren in vrijheid 2015-2020 
richt de Universiteit Leiden zich ook op het versterken 
van impact en innovatie. Daartoe is een open houding 
naar de samenleving essentieel. De universiteit geeft 
daar inhoud aan door het stimuleren van interactieve 
wetenschap (via open access en vrij beschikbare data), 
door samen te werken met partners in de regio, ruimte 
te creëren voor ondernemerschap (zoals in het Leiden 
Bio Science Park) en door het bevorderen van een leven 
lang ontwikkelen. Ook de ambities voor de verdere 
ontwikkeling van de Campus Den Haag dragen bij aan 
het genereren van impact. De universiteit bouwt gestaag 
voort aan de relatie met de gemeente Den Haag en de 
vele prominente organisaties in de stad, in zowel via haar 
onderwijs als in haar onderzoek. 

Impactmatrix
De universiteit heeft in 2015 de Impactmatrix ontwik-
keld, opgenomen in het Leiden Protocol for Research 
Assessments 2015-2021. Deze matrix is een hulpmiddel 

waarmee de impact van het onderzoek zichtbaar 
gemaakt kan worden, zowel kwantitatief als kwalitatief, 
en zowel retrospectief als prospectief. Om deze impact 
optimaal zichtbaar te maken hanteert de universiteit 
geen uniforme set van valorisatie-indicatoren voor alle 
wetenschapsgebieden, maar biedt zij ruimte aan de 
eigenheid van de afzonderlijke disciplines.

In dit jaarverslag worden de impactcijfers op het niveau 
van de universiteit gerapporteerd. De totale impact van 
het universitaire onderzoek en onderwijs kan worden 
ingedeeld aan de hand van de interactie met vier maat-
schappelijke sectoren: (1) het academisch veld, (2) het 
beroepenveld, (3) de commerciële en overheidssector, 
en (4) het brede publiek. De impactmatrix (zie pag. 52) 
is een schematische weergave van deze vier sectoren en 
hun onderverdeling.

De resultaten van de impact in het academisch veld staan 
vermeld in de hoofdstukken over onderwijs (hoofdstuk 
2) en onderzoek (hoofdstuk 3) van dit jaarverslag.

Luris
Luris (Leiden University research & innovation services) 
is het knowledge exchange office van de Universiteit 
Leiden. Luris helpt onderzoekers met het aanvragen 
van subsidies, met het realiseren en ondersteunen van 
samenwerking met maatschappelijke en commerciële 
partners, met juridische ondersteuning en met het 
ontwikkelen van ondernemerschap. Luris faciliteert 
verbindingen tussen onderzoekers en marktpartijen voor 
het benutten van wetenschappelijke kennis. 

CWTS
Het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies 
(CWTS), een instituut van de Faculteit Sociale Weten-
schappen, stelt zich ten doel nieuwe benaderingen te 
ontwikkelen om de waarde van kennis te beoordelen 
en te kwantificeren. Vanaf 1 januari 2019 werkt CWTS 
samen met KWR, een organisatie die kennis genereert 
ten behoeve van optimale inrichting en beheer van de 
watercyclus. CWTS en KWR doen samen onderzoek naar 
de mechanismen achter valorisatie en naar de methoden 
en indicatoren om maatschappelijke impact te evalueren. 
Deze kennis zal ook de watersector ondersteunen bij de 
effectieve en efficiënte inzet van kennis bij de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid en 
klimaat. 

4. Impact en maatschappelijke verantwoording
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Impactmatrix 2019

Interactie met

Uitkomsten Academisch veld Beroepsveld Commerciële en 
overheidssector 

Brede publiek 

Kennisproductie 
en -uitwisseling 
(resultaten)

Kennisoverdracht naar 
academici 
• Aantal wet. publicaties 

(6.438)
• Aantal promoties (433) 
• Aantal ingeschreven 

studenten (38.869) 
• Samenwerking in LDE 

in onderzoek en onder-
wijs (kwalitatief) 

Kennisoverdracht naar 
eigen beroepsgroepen 
• Student- ondernemer-

schap onderwijs en 
innovatie (kwalitatief) 

• Vakpublicaties (800) 

Productie van kennis 
voor of samen met 
bedrijven/overheden 
• Aantal gerapporteerde 

vindingen (47) 
• % universitaire- indus-

triële copublicaties 
(8,1%), waarvan met 
bedrijven gevestigd 
buiten NL (80,9%) 

• Samenwerking in LDE 
in valorisatie (kwali-
tatief)

Disseminatie van kennis 
naar een breed publiek 
• Het totaal aantal 

artikelen in gedrukte 
media (10.900) 

• 21% wet. art. open 
access goud 

• Bijzondere collecties 
UBL (kwalitatief) 

Gebruik van kennis 
(effecten)

Gebruik van kennis door 
peers 
• Aandeel LEI in 10% 

meest geciteerde publi-
caties (13,8%) 

• % publicaties in 
samenwerking met ≥ 1 
andere instelling (86%) 

• % publicaties in 
samenwerking met ≥ 1 
buitenlandse instelling 
(61%) 

Gebruik van kennis door 
beroepsgenoten 
• Deelname in maat-

schappelijke advies-
functies (kwalitatief) 

• Ontsluiting van onder-
zoeks- infrastructuur 
(kwalitatief) 

Gebruik van kennis door 
bedrijven/overheden 
• Aantal octrooi-

aanvragen (8) 
• % Leidse onderzoeks-

publicaties geciteerd 
in internationale 
octrooien (4,4%) 

• Samenwerking in 
Economie071 (kwali-
tatief) 

• Samenwerking in 
Leiden Kennisstad 
(kwalitatief) 

• Samenwerking in/met 
Den Haag (kwalitatief) 

Gebruik van kennis door 
breed publiek 
• Aantal geïnteres-

seerden bereikt met 
MOOCs (114.000 in 
2019, ca. 990.000 in 
totaal) en geografische 
herkomst (alle wereld-
delen)

Exploitatie van 
kennis (opbrengsten) 

Erkenning door peers 
• Positie LEI in de 4 grote 

wereldwijde universi-
taire rankings (ARWU: 
82, THE: 67, QS: 118, 
CWTS: 98) 

• Aantal toekenningen 
(ERC: 11, NWO-VI: 27) 
en marktaandeel LEI 
in persoonsgebonden 
NWO (14%) en 
EU-subsidies (11%) 

• Omzet onderzoeks-
budget 2e geldstroom 
/ NWO subsidies en 3e 
geldstroom/EU- subsi-
dies (M€ 94) 

Vermarkten van kennis 
voor professionals 
• Aantal ondernemer- 

schapsfondsen voor 
start-ups (7) 

• Aandeel contracton-
derwijs en bedrijven in 
baten uit werken voor 
derden (24%) 

Vermarkten van kennis 
voor bedrijven 
• Aantal spin-offs (2) 
• Aantal licenties (20), 

optie- en evaluatie- 
overeenkomst (1) 

• Aantal bedrijven (152 
bedrijven – dit is 
exclusief 11 onder-
wijsinstituten, 11 
onderzoeksinstituten, 
14 gezondheidsorga-
nisaties en 26andere 
organisaties) en werk-
gelegenheid LBSP 
(19.906 banen) 

• Aandeel bedrijven 
(18%) en nationale 
overheden (8%) 
in baten werk voor 
derden

• Opbrengsten van 
kennis voor de samen-
leving 

• Uitstroom naar werk-
sectoren van alumni 
(hoogste in sectoren: 
zorg/welzijn, onderwijs/
onderzoek, overheid, 
advocatuur) 

• Aantal bijzonder hoog-
leraren (69 in totaal, 9 
nieuw in 2019) 



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019 53

Brede publiek
Studium Generale is het platform van de universiteit waar 
wetenschap gepresenteerd wordt voor een breed, en 
niet noodzakelijkerwijs academisch, publiek. Datzelfde 
geldt voor HOVO, dat zich met name op 50-plussers richt. 
Daarnaast krijgt de impact in de interactie met het brede 
publiek gestalte in de alumni-uitstroom (zie pag. 28: 
Uitstroom alumni), de MOOCs (zie pag. 28: ICT & Onder-
wijs), en de gebruiksmogelijkheden van de Bijzondere 
Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De 
disseminatie van kennis naar, en het gebruik ervan door 
een breed publiek, en de opbrengsten van kennis voor 
de samenleving zijn ook (deels gekwantificeerd) opge-
nomen in de impactmatrix.

Leiden Bio Science Park
Met 300 bedrijven en instellingen, 19.000 professionals 
en 18.000 studenten is het Leiden Bio Science Park 
(LBSP) het grootste kenniscluster van Nederland op het 
gebied van life sciences & health, en een van de grootste 
bedrijvenparken in deze sector in Europa. De clustering 
van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfs-
leven trekt studenten, wetenschappers en ondernemers 
vanuit de hele wereld naar Leiden Kennisstad. 

Op het park zijn toonaangevende onderwijsinstellingen, 
internationaal geprezen onderzoeksinstituten en tal van 
grote en kleine bedrijven gevestigd. Daarnaast huisvest 
het LBSP ook het grootste aantal bioscience start-ups in 
Nederland. Het aantal life sciences-bedrijven en -instel-
lingen op het LSBP is in de afgelopen jaren gestaag 
gestegen. Eind 2019 telde het park 214 organisaties 
met in totaal ruim 18.000 medewerkers. Dit aantal zal 
naar verwachting doorgroeien tot circa 27.000 in 2025. 
De aanwezigheid van de Hogeschool Leiden, een mbo-
instelling en vier faculteiten brengt dagelijks duizenden 
studenten in het gebied, wat zorgt voor veel dynamiek. 

Het park beslaat circa 110 hectare. De komende jaren zal 
het LBSP fors groeien en zich verder ontwikkelen tot een 
toonaangevend centrum van innovatie, dat wereldwijd 
talent, bedrijven en investeringen aantrekt. De universi-
teit maakt samen met het LUMC, de gemeenten Leiden 
en Oegstgeest, de Ondernemersvereniging Bio Science 
Park en het InnovationQuarter deel uit van de Raad van 
Participanten van het Leiden Bio Science Park.

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2019 
waren:
■■ De Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en Yisheng 

Development hebben op 18 maart 2019 de definitieve 
overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van 
het entreegebied van het LBSP: het plan MORE. Het 

plan krijgt de komende vijf jaar gestalte; het nieuwe 
entreegebied is waarschijnlijk in 2023 klaar.

■■ De Raad van Participanten stelde het programma 
‘Van Science Park naar Innovatie District’ vast (maart 
2019).

■■ Het nieuwe Naturalis Biodiversity Center werd in mei 
2019 officieel opgeleverd.

■■ Ida Haisma werd per 1 september benoemd tot direc-
teur van het LBSP. Zij gaat leiding geven aan de trans-
formatie van het science park tot innovatiedistrict.

■■ LBSP en BioPartner Center Leiden vierden op 19 
september 2019 hun 35-jarig bestaan.

■■ Medio 2021 verhuist de hoofdvestiging van SRON, 
het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek, dat 
nu nog in Utrecht gevestigd is, naar het LBSP. Met de 
komst van SRON naar Zuid-Holland krijgen onderzoek 
en bedrijvigheid rond ruimtevaart en astronomie een 
flinke impuls. Op 18 oktober 2019 werd de eerste paal 
voor de nieuwbouw geslagen.

■■ De universiteit, het LUMC, de Ondernemersvereniging 
Leiden Bio Science Park ende gemeenten Leiden en 
Oegstgeest hebben op 31 oktober 2019 samen met 
Janssen Biologics de Stichting Leiden Bio Science 
Park opgericht. De stichting gaat LBSP in binnen- en 
buitenland bekend maken zetten als innovatiedis-
trict. Janssen Biologics is een internationaal bedrijf 
dat biofarmaceutische geneesmiddelen op ode markt 
breng.

■■ Biofarmaceutisch bedrijf HALIX opende op 22 
november 2019 een nieuwe productiefaciliteit op het 
LBSP.

■■ De universiteit presenteert een schetsontwerp voor 
een nieuw, groot Campusplein, het hart van het LBSP. 
Het plein wordt zo ingericht dat het een groene 
ontmoetingsplek wordt voor studenten en werk-
nemers, waar zij kunnen studeren en werken. Ook 
omwonenden, cultuurliefhebbers en sporters zijn 
welkom.

■■ De renovatie en nieuwbouw van het gebouw voor de 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, het 
Gorlaeusgebouw, vordert gestaag. In 2016 werd het 
eerste deel van het gebouw in gebruik genomen. In de 
komende jaren wordt het bestaande gebouw verder 
uitgebreid tot een duurzame werkomgeving, die in 
2026 gereed zal zijn. 

PLNT
PLNT Leiden Centre for Innovation and Entrepreneur-
ship is het centrum voor innovatie en ondernemerschap 
van de regio Leiden. Dat heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een steeds belangrijker onderdeel van het 
ecosysteem van stad en regio. Het centrum is een initia-
tief van de universiteit, de gemeente en de hogeschool, 
en is opgezet in het kader van de regionale samenwer-
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king in Economie071. Het doel van het centrum is de 
regionale economie en innovatiekracht te versterken.

De kracht van PLNT ligt in de diversiteit van de mensen 
en de activiteiten die er worden ontplooid. Studenten, 
afgestudeerden en onderzoekers van de universiteit en 
de Hogeschool Leiden, en (potentiële) ondernemers 
kunnen programma’s volgen over ondernemerschap 
en innovatie. Daarnaast kunnen studenten onderne-
mersvaardigheden opdoen. PLNT biedt studenten een 
netwerk en de kans te werken aan concrete projecten 
en maatschappelijk relevante vraagstukken, afkomstig 
van de gemeenten uit de Leidse regio of het (regionale) 
bedrijfsleven. De studenten komen door het werken aan 
real-life opdrachten beter beslagen ten ijs op de arbeids-
markt (zie ook verderop in dit hoofdstuk: Samenwerking 
Leiden Kennisstad, Leren met de stad). 

Het project ‘Leren met de stad’ (onderdeel van City 
Deal Kennis Maken) is een voorbeeld van zo’n real-life-
opdracht. Studenten gaan de wijken in om onderzoek te 
doen, en gebruiken de verworven kennis om initiatieven 
voor de wijk te ontwikkelen of maatschappelijke partners 
te ondersteunen. Het is de bedoeling dat deze vorm van 
samenwerking structureel wordt, en vorm krijgt in meer-
jarige plannen. Hierbij werken studenten aan opdrachten 
die goed in het curriculum passen en bouwen ze voort op 
eerder werk van anderen.

PLNT heeft op dit moment 45 bewoners: innovatieve 
start-ups, zelfstandige ondernemers die ondersteunende 
diensten verlenen, studentenorganisaties en andere part-
ners, waaronder Luris, Lugus (de ondernemersvereniging 
van Leidse studenten) en het National E-health Living 
Lab (NeLL; hierin wil het LUMC alle E-health-initiatieven 
samenbrengen).

De start-ups vormen de belangrijkste doelgroep van 
PLNT Leiden. Zij krijgen begeleiding om hun idee uit te 
werken tot het begin van een bedrijf. PLNT richt zich 
daarbij allereerst op (student-)ondernemers met een 
vernieuwende dienst of een vernieuwend product waar-
voor veel kennis nodig is. Wanneer start-ups de beginfase 
bij PLNT zijn ontgroeid, kunnen ze zich verder ontwik-
kelen bij vervolgcentra, zoals Biopartner, AREA071 of 
SBIC Noordwijk.

Biopartner Center Leiden
Het BioPartner Center Leiden is de incubator-organisatie 
van het Leiden Bio Science Park (LBSP). De stichting 
biedt bedrijfsruimte aan (door)startende life-sciences-
bedrijven die onderzoek verrichten. Biopartner kan 
gezien worden als de startmotor van het LBSP: veel 
bedrijven die ooit gehuisvest waren in Biopartner 

hebben inmiddels een zelfstandige vestiging op het LBSP. 
Biopartner levert een breed scala aan facilitaire diensten 
voor startende bedrijven, zoals kantoorruimte, labora-
toria, een netwerkomgeving en begeleiding in bredere 
zin. De universiteit heeft een vertegenwoordiger in de 
raad van toezicht van de Stichting Biopartner Leiden en 
fungeert tevens als financier van de stichting. Het finan-
ciële resultaat van Biopartner in 2019 was uitstekend. Dit 
biedt Biopartner de ruimte om startende ondernemingen 
nog beter van dienst te zijn (zie ook: biopartnerleiden.nl).

BioPartner beschikt momenteel over vier gebouwen, 
die een bezettingsgraad van 98 procent hebben. De 
behoefte aan nieuwe laboratoria en kantoren blijft echter 
groeien. Om hieraan tegemoet te komen wordt een 
nieuwe locatie gebouwd: BioPartner Center 5. Starters, 
opschalende bedrijven en ondernemingen met een tijde-
lijke ruimtebehoefte krijgen hierdoor betere kansen om 
hun ambities waar te maken. Op 8 november 2019 is de 
aannemingsovereenkomst getekend voor het nieuwe 
gebouw, dat gerealiseerd wordt op ontwikkellocatie 
Nieuw Rhijngeest-Zuid. Op 20 januari 2020 werd de 
eerste paal geslagen.

Ondernemerschapsfondsen
De universiteit biedt twee financieringsinstrumenten 
gericht op ondernemerschap: Enterprise Leiden Pre-seed 
Fund (ELF) en UNIIQ.

ELF is een startersfonds dat studenten en medewer-
kers die voor zichzelf willen beginnen de mogelijkheid 
biedt zich hierop voor te bereiden. Door laagdrempelige 
toegang te bieden tot financiering, coaching en een rele-
vant netwerk, krijgen potentiële ondernemers de kans 
zich verder te ontwikkelen en hun ambities te verwezen-
lijken. Dit fonds is een samenwerkingsproject van het 
LUMC, de universiteit en de Rabobank. ELF heeft in 2019 
acht aanvragen van start-ups gehonoreerd: All4Elevation/
RoadEO, Bonnie, Icebot, Keyn, Level Diagnostics, PixR-
dizz, Quantified en Tensail.

UNIIQ helpt beginnende startups hun levensvatbaarheid 
te bewijzen en potentiële financiers te overtuigen van de 
commerciële mogelijkheden van hun product of toepas-
sing. Het fonds helpt startups in de zogenoemde proof of 
concept-fase. Een lening van UNIIQ bedraagt maximaal 
300.000 euro per project. UNIIQ is een initiatief van de 
Universiteit Leiden met haar LDE-partners en de Zuid-
Hollandse ontwikkelingsmaatschappij Innovation-Quarter 
(IQ). Ze voorziet in een belangrijke regionale behoefte.
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Adviesfuncties, bijzondere posities en bijdragen aan 
het maatschappelijk debat
Eind 2019 waren er 69 bijzonder hoogleraren werk-
zaam aan de Universiteit Leiden (inclusief Genees-
kunde/LUMC). In het verslagjaar werden negen nieuwe 
bijzonder hoogleraren benoemd en 35 nieuwe gewoon 
hoogleraren. De universiteit telde eind 2019 564 gewoon 
hoogleraren (personen, geen fte’s), inclusief Genees-
kunde/LUMC, zowel bezoldigd als onbezoldigd.

Bijzonder hoogleraren worden benoemd door externe 
rechtspersonen en ontvangen van die organisaties salaris 
of een onkostenvergoeding. Een bijzonder hoogleraar 
wordt altijd voor een bepaalde periode benoemd, in de 
regel in deeltijd.

Cleveringaleerstoel
De universiteit kent daarnaast de prestigieuze Cleveringa-
leerstoel, een wisselleerstoel die sinds 1970 bestaat en 
steeds voor een jaar door een hoogleraar wordt bekleed. 
De Cleveringahoogleraar richt zich (afwisselend) op de 
Tweede Wereldoorlog en op internationale vraagstukken 
op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid. 
In 2019 werd de Duitse historicus Katja Happe Cleve-
ringahoogleraar. Zij doet onderzoek naar de Jodenvervol-
ging in Nederland en schreef daarover het veelgeprezen 
boek ‘Veel valse hoop’. Op 26 november sprak Happe 
de Cleveringa-oratie uit met de titel ‘Mensen maken 
verschil – persoonlijke perspectieven uit de bezettingstijd 
in Nederland’. In 2018/2019 werd de Cleveringaleerstoel 
bekleed door Corinne Dettmeijer. Zij was eerder Nati-
onaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld 
tegen Kinderen. Zij sprak over mensenhandel.

Ook in 2019 is weer een aantal Leidse onderzoekers lid 
geworden van maatschappelijke adviescommissies of 
-raden, onderzoekscommissies en raden van toezicht 
of besturen van externe partijen. Voorbeelden hiervan 
zijn: lid van de Commissie Parameters (pensioenverplich-
tingen), gast-conservator tentoonstelling India and the 
Netherlands in the Age of Rembrandt, voorzitter van 
de International Union for Quaternary Research, (in)
formateur in Zaanstad, secretaris van de Internationale 
Commissie van Deskundigen (interstatelijk gebruik van 
geweld en humanitaire interventie), lid van de raad 
van toezicht van de stichting ReumaNederland, lid van 
de Adviescommissie Belastingheffing van Multinatio-
nals, voorzitter van het Bach-Archiv Leipzig, lid van de 
Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW (twee 
hoogleraren), lid van het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg, lid van de raad van toezicht van het 
Museum van Oudheden en voorzitter van de Evaluatie-
commissie Wet veiligheidsregio’s.

Met behulp van de Media-index monitort, categoriseert 
en analyseert de universiteit de aandacht die zij in de 
media krijgt. Het instrument is een van de manieren om 
de resultaten op het gebied van kennisdeling en impact 
te meten; het geeft de publieke zichtbaarheid aan van 
het onderzoek en onderwijs van de Universiteit Leiden.

Online was de universiteit goed zichtbaar, zowel als 
instelling als op facultair niveau. Veel universitaire 
berichtgeving werd weergegeven op verschillende 
nieuwssites, en ook op de diverse socialmediakanalen 
was de universiteit goed vertegenwoordigd. De lijst van 
online mediaplatforms waarin artikelen over (algemeen 
nieuws van) de universiteit verschenen, werd in 2019 
aangevoerd door de Volkskrant (239 online artikelen), 
gevolgd door de websites van het Leidsch Dagblad (229 
online artikelen), NRC (227 online artikelen), NU.nl (150 
online artikelen), Trouw (136 online artikelen) en AD 
(131 online artikelen). De universiteit wordt ook veel 
besproken op social media, waarbij Twitter (42,7%) 
en Facebook (38,4%) het grootste aandeel hebben, 
gevolgd door blogs over de universiteit (15,7%), content 
op YouTube (1,7%), posts op internetfora (1,1%) en in 
commentaren (1%).

De procentuele spreiding naar faculteit van het aantal 
online artikelen is:
1. Geneeskunde (24,7%) 
2. Geesteswetenschappen (19%)
3. Rechtsgeleerdheid (16,8%)
4. Wiskunde en Natuurwetenschappen (15,8%)
5. Governance and Global Affairs (10,4%)
6. Sociale Wetenschappen (8,2%)
7. Archeologie (4,7%)

Leidse wetenschappers verschijnen ook op publiekspodia 
als de Universiteit van Nederland en Studium Generale, 
en leveren een bijdrage aan evenementen als Famelab, 
de Nacht van Ontdekkingen, de Museumnacht Leiden en 
het Weekend van de Wetenschap. Andere evenementen 
gericht op een breed publiek zijn activiteiten in samen-
werking met Leidse musea onder de noemer Leiden 
Global (leidenglobal.org) en Leiden Discoveries (leiden-
discoveries.nl). Maar ook buiten Leiden en Den Haag zijn 
de wetenschappers van de universiteit zeer zichtbaar. 

Het Taalmuseum Leiden heeft geen eigen gebouw, 
maar organiseert taalactiviteiten voor het grote publiek, 
zowel fysiek, in de stad, als digitaal. Het museum is een 
initiatief van de Universiteit Leiden en heeft de steun 
van de gemeente Leiden. Partners in het museum zijn 
het Genootschap Onze Taal, BplusC en Kennisland. De 
ambities van het Taalmuseum zijn: het versterken van de 
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impact van de geesteswetenschappen, een brug slaan 
tussen academie en samenleving, het bevorderen van de 
samenwerking tussen universiteit en stad en het popula-
riseren van taal (zie: taalmuseum.nl).

Het Taalmuseum zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij 
Leidse initiatieven. Zo deed het ook in 2019 weer graag 
mee aan een succesvol initiatief als het Leidse kennis- en 
cultuurfestival Nacht van Ontdekkingen. In 2020 wil het 
zich nadrukkelijker gaan richten op doelgroepen voor 
wie taal(kennis) een bijzondere urgentie heeft, zoals 
migranten. Ook voor scholieren worden extra activiteiten 
ontwikkeld.
 
Patenten, octrooien en licenties
Elk jaar verwerven Leidse onderzoekers octrooien en 
worden er commerciële overeenkomsten gesloten. In 
2019 werden twintig licenties verkregen en zijn er twee 
nieuwe spin-offs opgericht (zie figuur 14). Er zijn acht 
octrooiaanvragen ingediend. Het aantal gerapporteerde 
vindingen fluctueert sterk: in 2016 waren het er 42, in 
2017 103, in 2018 53 en 47 in 2019. Het merendeel van 
de vindingen komt op het conto van het LUMC.

Als onderzoekers een idee hebben waarvan zij 
vermoeden dat dit commerciële potentie heeft, kunnen zij 
terecht bij Luris. Als de vinding inderdaad het beschermen 
waard lijkt, kan octrooi worden aangevraagd. Vervol-
gens worden de mogelijkheden tot exploitatie van de 
vinding onderzocht. Als een derde partij interesse heeft, 
kan Luris een optie- of evaluatieovereenkomst afsluiten, 
die mogelijk uitmondt in een licentieovereenkomst. Een 

andere route om een vinding commercieel te exploiteren 
is het oprichten van een spin-off, een nieuw bedrijf dat 
een licentie neemt op de vinding van de onderzoeker. 
Luris heeft teams voor Business Development, Entrepre-
neurship en Legal Affairs. Die leggen het contact tussen 
Leidse wetenschappers en marktpartijen.

De omvang van de samenwerking met de industrie kan 
worden vastgesteld aan de hand van het aantal univer-
sitaire-industriële copublicaties (UICs) en het aantal 
citaties in octrooien van wetenschappelijk onderzoek. 
Van het aantal Leidse publicaties in 2019 was 8,1 procent 
afkomstig uit samenwerking met de industrie. Dat is ruim 
boven het gemiddelde van de zes algemene universi-
teiten (6,9 procent), en ook hoger dan het gemiddelde 
van alle dertien Nederlandse universiteiten gezamenlijk 
(7,1 procent – zie onderstaande tabel).

Het grootste deel, 80,9 procent, van de Leidse univer-
sitaire-industriële copublicaties is gerealiseerd door 
samenwerking met bedrijven die zijn gevestigd in het 
buitenland en/of een buitenlandse vestiging hebben. 
Dat ligt net iets onder het gemiddelde van de zes alge-
mene universiteiten (81,5 procent) en boven het gemid-
delde van alle Nederlandse universiteiten in totaal (78,1 
procent).

Samenwerking in Economie071
De Economische Agenda Leidse regio 2020 wordt uitge-
voerd door de Stichting Economie071, een samenwer-
kingsverband van zes regiogemeenten, verschillende 
koepels van ondernemersverenigingen en de regionale 
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Figuur 14
Aantal vindingen, octrooien, overeenkomsten en spin-offs, incl. LUMC
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onderwijs- en kennisinstellingen. De universiteit is lid 
van de stuurgroep. De inspanningen zijn erop gericht 
het investeringsklimaat in de regio te verbeteren en de 
werkgelegenheid te bevorderen. Economie071 reali-
seert projecten die worden uitgevoerd met meerdere 
samenwerkende partners en daarnaast investeert zij in 
de vorming van nieuwe netwerken en stimuleert zij de 
samenwerking in de regio (economie071.nl).

Het project Expat Centre Leiden (ECL) is in de afgelopen 
jaren succesvol geweest in het aantrekken, opvangen en 
behouden van internationaal talent. Alle founding part-
ners (waaronder de universiteit) hebben daarom in juni 
2019 ingestemd met de verzelfstandiging van het ECL.

Een van de nieuwe projecten van Economie071, gestart 
in 2019, is het Open Innovatie Lab op het Leiden Bio 
Science Park. Diverse partners uit het onderwijs en het 
bedrijfsleven zijn dit lab samen met Technolab begonnen. 
In maart 2019 werden een ontwerp en een businesscase 
gemaakt voor een circulair paviljoen, waarin het Open 
Innovatie Lab kan worden gehuisvest. De universiteit 
neemt het paviljoen op in de bouwplannen voor Nieuw 
Rhijngeest-Zuid en reserveert delen van het Gorlaeus-
gebouw voor het ontwerp (openinnovatielab.nl).

Samenwerking Leiden Kennisstad
De Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool Leiden 
en de gemeente Leiden werken in de Samenwerkings-
overeenkomst Leiden Kennisstad 2017-2021 samen aan 
vier thema’s:
Campusvorming;
■■ Versterking onderwijs/onderzoek;
■■ Internationalisering;
■■ De stad als lab. 

De samenwerking heeft als doel om Leiden optimaal te 
laten profiteren van de in de stad en kennisinstellingen 
aanwezige kennis. De belangrijkste resultaten en ontwik-
kelingen in 2019 waren: 

Leren met de stad
Dit samenwerkingsproject van de Universiteit Leiden, 
de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden, is de 
Leidse invulling van het landelijke programma City Deal 
Kennis Maken. Het project is erop gericht Leids talent 
te mobiliseren om te werken aan maatschappelijke 
problemen in de stad. Zo profiteert de stad van jonge 
denkers en doeners, en krijgen studenten de beschikking 
over een rijke leeromgeving. Studenten gaan de wijken 
in om onderzoek te doen, en gebruiken de verworven 
kennis om initiatieven voor de wijk te ontwikkelen of 
maatschappelijke partners te ondersteunen. De nieuwe 
subsidie voor 2020-2022 maakt het mogelijk deze vorm 

van samenwerking structureel te maken, en plannen voor 
de langere termijn te maken. Studenten kunnen werken 
aan grotere projecten, die goed in het curriculum passen 
en voortbouwen op eerder werk van anderen. 
Het project sluit goed aan bij drie van de acht ambities 
uit de universitaire onderwijsvisie: (4) Meer aandacht in 
het onderwijs voor vakoverstijgende vaardigheden die 
bijdragen aan de academische en persoonlijk vorming 
van studenten, (5) Versterking van de oriëntatie op de 
arbeidsmarkt en (6) Versterking van de oriëntatie op 
de samenleving (zie ook pag. 27: Implementatie van de 
onderwijsvisie). 

Leiden European City of Science
In 2022 is Leiden European City of Science. In juli vindt 
hier het EuroScience Open Forum (ESOF) plaats. Het 
ESOF is de grootste multidisciplinaire wetenschappelijke 
bijeenkomst van Europa; ruim 4.500 wetenschappers en 
technologische experts komen hier bijeen. ESOF biedt 
een unieke kans om enerzijds de verbinding tussen de 
kennisinstellingen en de stad verder te intensiveren, en 
anderzijds de Nederlandse wetenschap op een Leids 
platform onder de aandacht van Europa te brengen. De 
voorbereidingen hebben zich in 2019 vooral gericht op 
het aantrekken van een programmadirecteur, die sinds juli 
2019 aan de slag is gegaan, en op het vergroten van de 
betrokkenheid van relevante stakeholders op lokaal, regi-
onaal, nationaal en internationaal niveau, waaronder de 
Europese Commissie. Ook zijn in 2019 plannen ontwik-
keld om Leiden als European City of Science niet alleen in 
juli, maar ook de rest van het jaar onder de aandacht te 
brengen. 

Leiden Education Fieldlab (LEF)
Het Leiden Education Fieldlab (LEF) is een netwerk van 
Leidse onderwijsprofessionals. Het is een plek waar 
onderzoek, innovatie en kennisdeling op het gebied van 
onderwijs centraal staat. Sinds november 2019 beschikt 
het LEF ook over een fysieke locatie in een vrijstaand, 
oud schoolgebouw in het centrum van Leiden. Het ICLON 
is vanaf het begin betrokken bij het LEF en maakt deel uit 
van de stuurgroep en de werkgroep. 

PIT-aanpak op Leidse scholen
In 2019 heeft de Leidse gemeenteraad ingestemd met 
het inzetten van het Preventief Interventieteam (PIT) op 
Leidse scholen. Het PIT werkt in opdracht van de burge-
meester en de wethouder Jeugd. De interventieteams 
hebben de opdracht actief en preventief in te grijpen als 
zij signalen krijgen dat jongeren dreigen te ontsporen, 
en te doen wat nodig is om hen op het rechte pad te 
houden. De werkwijze van de teams is gebaseerd op de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
neuropsychologie, geïntegreerd in een praktische aanpak. 
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Het team werkt hiervoor samen met de afdeling neuro-
pedagogiek onder leiding van prof.dr. Hanna Swaab 
(Faculteit Sociale Wetenschappen). Zij ontwikkelde de 
werkwijze samen met de gemeente Amsterdam. 

Start onderzoek Leiden Law Park
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft in 2019 
samen met het LUMC, de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Leiden stappen gezet voor de oprichting van 
een ‘Leiden Law Park’. Het idee is dat juridische dienst-
verleners, legal start-ups, dependances van internatio-
nale bedrijven en kennisinstellingen zich in de relatieve 
nabijheid van de faculteit kunnen vestigen. Zij zullen zich 
richten op maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak 
van recht, ethiek en technologie. Studenten, hoogleraren, 
overheid, bedrijfsleven en burgers kunnen samenwerken 
aan innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken, via 
debat, onderwijs, onderzoek en toegepaste innovatie.

In november 2019 heeft de universiteit een kwartier-
maker gevraagd om het plan Leiden Law Park nader uit te 
werken, te toetsen op haalbaarheid, stakeholders uit de 
regio erbij te betrekken en te onderzoeken of een succes-
volle business case mogelijk is. 

De provincie Zuid-Holland is in een vroeg stadium 
betrokken bij de ontwikkeling, vanwege de versterking 
van de (kennisgerelateerde) economische structuur in de 
provincie. Leiden Law Park past ook goed in het innova-
tiebeleid van de provincie Zuid-Holland, omdat het een 
rol kan spelen in de samenwerking met de Technische 
Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
onder andere op het gebied van Artificial Intelligence.

Samenwerking in en met Den Haag
Zes faculteiten droegen in 2019 bij aan de groei van de 
Haagse onderwijs- en kennisinfrastructuur. In vervolg 
op het Kaderdocument Universiteit Leiden in Den Haag 
2015-2020 zijn in 2019 diverse interne en externe stake-
holders geconsulteerd over de strategie voor de Campus 
Den Haag van de Universiteit Leiden in de periode 2020-
2030. Deze strategie wordt naar verwachting in de zomer 
van 2020 definitief vastgesteld, en zal aansluiten bij de 
gebiedsagenda’s van het Central Innovation District (het 
economisch hart van Den Haag) en bij de Economische 
Visie 2030+ van Den Haag. De Haagse gebiedsagenda’s 
hebben betrekking op beide locaties van de Campus Den 
Haag: de Policy Campus (het gebied rondom het Centraal 
Station van Den Haag) en de Campusboulevard (tussen 
het Prins Bernhardviaduct en de Schedeldoekshaven).

In 2018 kreeg Den Haag een nieuw college van burge-
meester en wethouders, dat eind 2019 deels van 
samenstelling is gewijzigd. Om de nieuwe raadsleden 

en fractiemedewerkers van de Gemeente Den Haag 
kennis te laten maken met de universiteit en in het 
bijzonder met de Campus Den Haag werd op 17 januari 
2019 een roadshow georganiseerd. Op 4 september 
2019 opende in het Atrium van het Haagse stadhuis een 
(tijdelijke) tentoonstelling over twintig jaar Universiteit 
Leiden in Den Haag, onderdeel van de viering van het 
444-jarig bestaan van de universiteit. Daarnaast zijn er 
in 2019 diverse nieuwe activiteiten voor verschillende 
doelgroepen gestart in en met de stad Den Haag, zoals 
Meet the Professor voor basisschoolleerlingen (zie par. 
2.2: Ontwikkeling van het onderwijsaanbod). Ook organi-
seerde de Universiteit Leiden diverse activiteiten tijdens 
het Bevrijdingsfestival Den Haag, zoals Science Talks en 
pop-up colleges. De deelnemers aan de Haagse KLM 
Urban Trail liepen dit jaar ook door het Wijnhavengebouw 
van de Campus Den Haag. Op de Masterdag in Leiden 
en tijdens de Open Dag van de Universiteit Leiden voor 
aanstaande studenten in de Pieterskerk werd eveneens 
aandacht besteed aan de Campus Den Haag.

De universiteit werkt structureel samen met de Haagse 
Hogeschool; in 2019 tekenden beide colleges van 
bestuur een samenwerkingsovereenkomst. Ook werkt de 
universiteit, via haar Faculteit Geesteswetenschappen, 
vruchtbaar samen met de Hogeschool der Kunsten Den 
Haag – die bestaat uit het Koninklijk Conservatorium en 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten – in de 
gezamenlijke Academie der Kunsten (ACPA). ACPA doet 
onderzoek in en naar de kunsten, met name via promo-
tieonderzoek. Daarnaast biedt zij academisch (kunst)
onderwijs en kunstvakken voor academici, en organiseert 
zij culturele evenementen op het snijvlak van kunst en 
kennis.

Met de Gemeente Den Haag en met de andere instel-
lingen voor hoger onderwijs in Den Haag wordt samen-
gewerkt in het in 2019 gestarte Platform Student en 
Stad. In dit platform wordt in werkgroepen gezamenlijk 
gewerkt aan thema’s die van belang zijn om van Den 
Haag een studentenstad te maken die nog aantrekke-
lijker wordt, zoals studentenhuisvesting, de opvang en 
introductie van (internationale en nationale) studenten, 
studentenverenigingen, medische en psychische hulp, 
studentensport, communicatie, en debat en evene-
menten. 
De universiteit zoekt ook de samenwerking met partners 
in de stad via samenwerkingsverbanden zoals de Hague 
Academic Coalition (HAC), het International Community 
Platform (ICP) en de Stichting Binnenstad (StiBi).

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus (LDE) 
De samenwerking tussen deze drie universiteiten werd 
hierboven al besproken (zie de para. 1.3, 2.2 en 3.2). De 
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drie universiteiten vormen samen met bedrijven, andere 
kennisinstellingen en overheden ook een sterk kennis- en 
innovatiecluster dat bijdraagt aan de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling van de regio. 
De drie universiteiten werken niet alleen samen in 
Medical Delta (zie par. 1.3) maar ook in Cleantech Delta 
en The Hague Security Delta (leiden-delft-erasmus.nl/nl/
themes/zuid-holland). 
De thematische centres van LDE (uiteengezet in par. 3.2) 
werken ook actief samen met regionale partners. 
In 2019 sprak het LDE-bestuur met de burgemeesters 
en adviseurs van Rotterdam, Den Haag, Leiden en Delft 
over de nieuwe strategie van de alliantie en de regionale 
en lokale thema’s. Raakvlakken en overeenkomsten zijn 
verkend. Daarnaast is gesproken met de provincie Zuid-
Holland, de Economic Board Zuid-Holland en het Innova-
tion Quarter.
InnovationQuarter (IQ) is de Zuid-Hollandse ontwik-
kelingsmaatschappij die mede op initiatief van de drie 
universiteiten is opgericht (innovationquarter.nl). De 
universiteit is mede-aandeelhouder van IQ. De onder-
delen van de betrokken instellingen die zich richten op 
kennisvalorisatie (Luris voor de Universiteit Leiden en 
het LUMC) werken hierin nauw samen op basis van hun 
eigen kracht en competitie. Sinds november 2016 is IQ 
namens de Zuid-Holandse startup-hubs officieel partner 
van StartupDelta dat sinds juli 2019 doorgaat onder de 
naam TechLeap.nl.
Voorts zijn de LDE-universiteiten vertegenwoordigd in 
de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). De Universiteit 
Leiden trad In 2018 toe (economicboard-zuidholland.nl).

4.3 Activiteiten van en voor alumni

De Universiteit Leiden telt ruim 122.000 geregistreerde 
alumni in binnen- en buitenland. De universiteit hecht 
veel waarde aan de band met haar alumni. Alumni 
(bachelor, master en PhD) zijn een grote verrijking voor 
de universiteit en dragen op de meest uiteenlopende 
manieren bij aan haar welzijn.

Alumni zijn ambassadeurs voor hun opleidingen en voor 
de universiteit en ze leveren vaak waardevolle feed-
back op het onderwijs. Daarnaast geven velen van hen 
ook financiële steun en staan ze de universiteit, en de 
studenten en afgestudeerden met raad en daad bij. Op 
haar beurt zet de universiteit zich in om ook na het afstu-
deren bij te blijven dragen aan de persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling van haar alumni. Dit doet zij door 
hen te informeren en hen bij de universiteit te blijven 
betrekken door middel van communicatie, evenementen 
en netwerkactiviteiten.

De universiteit communiceert met haar alumni onder 
meer via het alumnimagazine Leidraad, de maandelijkse 
Alumni-nieuwsbrief, de internationale Alumni-nieuwsbrief 
en sociale mediakanalen gericht op alumni.

In 2019 zijn in het alumniprogramma diverse activiteiten 
georganiseerd, gericht op diverse doelgroepen: 
■■ Voor alumni tot circa 35 jaar: een programma op maat 

dat samen met het bestuur van het Jonge Alumni 
Netwerk georganiseerd werd, met onder meer een 
Coachcafé, een workshop over personal branding, een 
Jonge Alumni Dag met diverse lezingen, en een bezoek 
aan het Rijksmuseum Boerhaave, waar meerdere 
Leidse alumni werkzaam zijn.

■■ Een campagne voor een nieuw online mentornetwerk 
waarin ervaren alumni studenten en jonge alumni 
ondersteunden bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt.

■■ Aan mid-career alumni van 35 tot 55 jaar werden 
diverse masterclasses, workshops en een Carrièrecafé 
aangeboden.

■■ Voor internationale alumni werden diverse alumnibij-
eenkomsten in het buitenland georganiseerd, onder 
meer in Brussel, Helsinki, Praag, Washington, Jakarta, 
San Francisco, Sao Paulo en Rio de Janeiro. 

■■ Daarnaast was er een drukbezocht alumni-event 
gekoppeld aan de Nacht van Ontdekkingen op 21 
september.

Samenwerking met het Leids Universiteits Fonds
In 2019 is de samenwerking tussen het Leids Universi-
teits Fonds (LUF) en het Alumnibureau van de univer-
siteit verder uitgebouwd en zijn diverse initiatieven 
ontplooid die een impuls gaven aan de gezamenlijke 
benadering van alumni en donateurs, waaronder de 
ontvangst van de ELCID-deelnemers op Rapenburg 70 
en de gezamenlijke organisatie van Cleveringalezingen in 
binnen- en buitenland.

Fondsenwerving en crowdfunding
Het Alumnibureau en het LUF bundelen ook op het 
terrein van fondsenwerving hun krachten. In 2019 heeft 
deze samenwerking zijn vruchten afgeworpen en is de 
opbrengst uit fondsenwerving onder alumni significant 
gegroeid. Ook heeft het Alumnibureau bijgedragen aan 
de activiteiten van het LUF met advies en database-
ondersteuning.

In 2019 ontving de Stichting Praesidium Libertatis een 
totaalbedrag van 315.347 euro aan donaties. Een bedrag 
van 156.035 euro bestond uit bijdragen aan onder 
meer Arabische studies, filosofie, en een reisfonds voor 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Via het crowdfunding-
platform steunleiden.nl is een bedrag van 159.312 
euro verkregen als resultaat van succesvolle crowd-
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funding-acties, opgezet vanuit diverse faculteiten van de 
Universiteit Leiden, onder meer door sportieve prestaties 
van medewerkers en studenten, via acties.steun-leiden.nl.

4.4 Diversiteit en inclusiviteit

De universiteit wil een afspiegeling zijn van de samenle-
ving en ziet diversiteit en inclusiviteit als een belangrijke 
factor in het realiseren van excellentie in onderzoek en 
onderwijs. Sinds 2014 heeft de universiteit een diversi-
teits- en inclusiviteitsbeleid (D&I-beleid) en een Diversity 
Officer. De Diversity Officer is verantwoordelijk voor het 
stimuleren van het D&I-beleid binnen de organisatie 
en ondersteunt directies en faculteiten in de uitvoering 
ervan. 

In 2019 trad er een nieuwe Diversity Officer aan, die 
het D&I-beleid op basis van de Review Diversiteits- en 
Inclusiviteitsbeleid een nieuwe richting gaat geven. Het 
nieuwe beleidsplan wordt in 2020 vastgesteld. 

Het D&I-beleid in 2019 kende vijf doelstellingen:
Genderevenwicht bevorderen door middel van de opti-
malisering van het benoemingsbeleid en het streven naar 
etnische diversiteit in alle wetenschappelijke functies;
■■ Studiesucces bevorderen, met specifieke aandacht 

voor studenten met een migratieachtergrond en 
eerstegeneratiestudenten;

■■ Diversiteitsdeskundigheid bevorderen in alle gele-
dingen van de universiteit;

■■ Structurele inbedding van het D&I-beleid versterken 
door het aanstellen van facultaire diversiteitscoördina-
toren en medewerkers met D&I in het portfolio; 

■■ Verbeteren van beeldvorming en communicatie.

Genderevenwicht en etnische diversiteit bevorderen
Eind 2019 telde de Universiteit Leiden 564 hoogleraren 
(in personen, zowel bezoldigde als onbezoldigde, inclu-
sief Geneeskunde/LUMC), waarvan 26 procent vrouwen. 
Het percentage vrouwelijke hoogleraren onder het aantal 
hoogleraren is vergeleken met 2018 stabiel gebleven. De 
berekening op basis van aantal personen wijkt iets af van 
de op fte’s gebaseerde percentages vrouwelijke hoogle-
raren die we hierna gebruiken. 

De Universiteit Leiden hanteert een bestuursafspraak 
met betrekking tot het percentage bezoldigde vrou-
welijke hoogleraren. In vergelijking met het percentage 
eind 2014 (22,5 procent) zou het percentage eind 2019 
gestegen moeten zijn tot 27 procent. Deze doelstelling 
werd ruim gehaald: het percentage (bezoldigde) vrou-
welijke hoogleraren bij de Universiteit Leiden (inclusief 
Geneeskunde/LUMC) bedroeg 28,6 procent. Exclusief 
Geneeskunde/LUMC was het percentage eind 2018 29,7. 

Dit is het percentage dat wordt gebruikt in de Monitor 
Vrouwelijke Hoogleraren 2019 van het Landelijk Netwerk 
van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Leiden staat 
daarmee samen met de Universiteit Maastricht op de 
tweede plaats van de veertien algemene universiteiten in 
Nederland. 

In 2019 heeft een workshop inclusive recruitment 
plaatsgevonden met een team van externe experts 
uit de VS. In 2020 zal op basis van deze workshop 
een HR Toolkit inclusieve werving ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden. 

Cum laude bij promoties
In het najaar van 2018 werd in een artikel in NRC 
Handelsblad geconstateerd dat vrouwelijke promovendi 
bij Nederlandse universiteiten minder kans maken om 
cum laude te promoveren dan mannelijke promovendi. 
De universiteit onderzocht voor 2019 of dit ook in 
Leiden het geval was. In 2019 hebben 226 vrouwen en 
207 mannen hun proefschrift bij de Universiteit Leiden 
verdedigd. Van de dertien promoti die het predicaat ‘cum 
laude’ kregen waren er zeven vrouw. 

Studiesucces bevorderen
De kloof in studiesucces tussen studenten met een niet-
westerse migratie-achtergrond en de studenten met een 
westerse achtergrond, werd in 2019 nader onderzocht. 
Ook eerstegeneratiestudenten werden in het onderzoek 
betrokken. Het werd uitgevoerd door het RISBO-instituut 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van 
het Diversity Office van de Universiteit Leiden. 

Daarnaast wordt maatwerkondersteuning aangeboden in 
de vorm van propedeuseondersteuningspunten (POPcor-
ners). Het doel van de POPcorner is om de binding en 
het studiesucces van studenten te bevorderen, in het 
bijzonder bij eerstegeneratiestudenten en studenten met 
een migratieachtergrond. In 2019 is een voorstel goedge-
keurd om op de Campus Den Haag ook een POPcorner in 
te richten, in samenwerking met de bestaande POPcor-
ners bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale 
Wetenschappen. 

Diversiteitsdeskundigheid bevorderen
De deskundigheidsbevordering op het gebied van implicit 
bias (onbewuste vooroordelen) werd in 2019 uitgebreid 
naar de faculteiten. Om het genderevenwicht bij benoe-
mingen te vergroten, hebben meerdere faculteits- en 
instituutsbesturen trainingen gevolgd over onbewuste 
vooringenomenheid in wervings- en selectieprocedures. 
In 2019 werd concreet inhoud gegeven aan inclusief 
leiderschap door een diversiteitstraining toe te voegen 
aan de Leergang Academisch Leiderschap. 
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Verbeteren van beeldvorming en communicatie
in 2019 werd bewustwording op het gebied van D&I 
bevorderd over (onder andere) inclusive excellence en 
onderwijs, mensenrechten en de LGBTQI-gemeenschap, 
de aanhoudende ondervertegenwoordiging van etnische 
minderheden in het hoger onderwijs en toegankelijke 
architectuur. Dit gebeurde door het organiseren van 
evenementen en het schrijven van artikelen over D&I-
gerelateerde onderwerpen. 

Incidenten en omgaan met racisme 
In het najaar van 2019 heeft zich bij de Campus Den 
Haag een incident voorgedaan dat door studenten als 
racistisch ervaren werd. Het incident werd in samenwer-
king met de betrokken eenheden onderzocht. Op basis 
van dialogen met betrokkenen werd onderzocht hoe het 
incident werd ervaren en waarom het incident buiten-
sluiting en een gevoel van onveiligheid als gevolg had. 
Vervolgens werd besproken hoe dit in de toekomst voor-
komen zou kunnen worden. 

D&I-netwerken 
In 2019 zijn twee nieuwe D&I-netwerken opgericht: 
het Leiden University Diversity and Equality Network 
(LUDEN), dat zich richt op een inclusievere werk- en 
leeromgeving voor wetenschappelijk personeel, en 
de Middle East and North Africa Student Association 
(MENA), die kennis en bewustwording over de regio 
vanuit een intersectionele perspectief wil bevorderen. 
Met steun van het Diversity Office werden in 2017 al 
een universiteitsbreed vrouwennetwerk (Sophia) en een 
LGBT+-netwerk opgericht, evenals een netwerk voor 
internationale/studenten met een migratieachtergrond 
(STAR − space to talk about race) en een Afro Student 
Association (ASA).

4.5 Compliance

Universiteiten hebben te maken met een uitgebreid 
stelsel van regels en normen waar onderwijs en onder-
zoek aan moeten voldoen. Die regels vloeien in de 
eerste plaats voort uit de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Belangrijk zijn ook 
de codes die de universiteiten gezamenlijk in de VSNU 
hebben afgesproken, zoals de Gedragscode wetenschap-
pelijke integriteit en de Code goed bestuur. 
De Code goed bestuur is in VSNU-verband herzien in 
2019. Er is gekozen om de reikwijdte van de code uit 
te breiden. In de oude code werden enkel leden van 
de colleges van bestuur en van de raden van toezicht 
aangesproken op hun verantwoordelijkheden. In de 
nieuwe code worden ook decanen en faculteitsbesturen, 
die zowel wettelijk als in de praktijk een grote bestuur-
lijke verantwoordelijkheid hebben binnen de universi-

teit, aangesproken. De nieuwe code besteedt expliciet 
aandacht aan het belang van een open cultuur en een 
veilige omgeving. Beide zaken zijn van groot belang bij 
universiteiten, en er ligt daarom een belangrijke verant-
woordelijkheid bij bestuurders en toezichthouders om 
hieraan bij te dragen. De medezeggenschap heeft in de 
afgelopen jaren meer bevoegdheden gekregen. Zij krijgt 
daarom ook ruimer aandacht in de nieuwe code. Een 
goed functionerende medezeggenschap en een goede 
relatie tussen het college van bestuur en de mede-
zeggenschap zijn cruciaal voor een goed bestuur van 
universiteiten. Ook wordt meer aandacht besteed aan 
governance van samenwerkingsverbanden. De bestuurs-
structuur van de Universiteit Leiden voldoet al groten-
deels aan de principes van de herziene code maar op 
een aantal onderdelen moet het beleid nog aan worden 
aangepast. Deze aanpassingen vinden in 2020 plaats. 
Tevens zal er dan gericht aandacht besteed worden aan 
de principes die aan de code ten grondslag liggen, om zo 
de bewustwording in alle lagen de universiteit verder te 
versterken. 

De universiteit heeft sinds 2016 de nieuwe Gedragscode 
Integriteit opgesteld voor medewerkers. De code bevat 
de voornaamste bepalingen voor medewerkers op het 
gebied van onder meer integriteit, privacy, geheimhou-
ding, internetgebruik en belangenverstrengeling. Voor 
het wetenschappelijk onderzoek is er een regeling data-
management. Het programma datamangement zorgt 
ervoor dat de naleving ook in de parktijk gewaarborgd 
wordt. 

Regelgeving en codes zijn in toenemende mate gericht 
op maatschappelijke verantwoording. De Universi-
teit Leiden onderschrijft volledig de principes van het 
afleggen van rekenschap en transparantie in besluit-
vorming en informatievoorziening. Tegelijkertijd moet 
worden vastgesteld dat de regeldruk en de administra-
tieve lasten in de uitvoering van wetten en regels voort-
durend toenemen.

Accreditaties, visitaties en kwaliteitsbewaking in 
onderwijs en onderzoek
De WHW schrijft voor dat elke opleiding elke zes jaar 
opnieuw geaccrediteerd wordt door de NVAO. Basis 
voor de accreditatie is een externe visitatie, uitgevoerd 
door een commissie van peers en ondersteund door een 
gecertificeerd bureau, in het geval van het wetenschap-
pelijk onderwijs meestal QANU. Voor deze visitatie stelt 
de opleiding een kritische zelfreflectie op, die goedkeu-
ring behoeft van het faculteitsbestuur en het college van 
bestuur. De uitkomst van de visitatie leidt tot een NVAO-
besluit en bij de universiteit tot een ‘Plan van aanpak’ 
met concrete acties en een tijdpad.
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Halverwege de accreditatietermijn van zes jaar voert 
de opleiding, volgens een interne Leidse procedure, een 
midterm review uit. Hierin wordt teruggeblikt op het 
Plan van aanpak en wordt in kaart gebracht welke actie-
punten nog open staan voor de volgende visitatie.

Evenals bij de visitatie zijn bij de midterm review externe 
peers betrokken. In het recent herziene ‘Protocol voor 
de midterm review-procedure’ is afgesproken om, naast 
een vakinhoudelijke peer, ook Leidse deskundigheid op 
het terrein van kwaliteitsbeoordeling van onderwijs bij 
de evaluatie te betrekken. Het volledige proces wordt 
jaarlijks gevolgd via het opleidingsjaarverslag en het jaar-
verslag van de examencommissie.

Kwaliteitsborging van onderzoek vindt plaats in onder-
zoeksbeoordelingen volgens het landelijke SEP en het 
Leidse Protocol voor onderzoeksbeoordelingen (zie het 
eerder genoemde Leiden Protocol for Research Asses-
ments). In dit laatste document zijn de verantwoorde-
lijkheden van college van bestuur, faculteitsbestuur en 
instituut in het beoordelingsproces vastgelegd. Elke 
onderzoekseenheid dient eens in de zes jaar beoordeeld 
te worden door een externe visitatiecommissie volgens 
de standaarden van het SEP. Daarnaast vindt drie jaar 
na de onderzoeksvisitatie een interne midterm review 
plaats. 

In voorbereiding op de externe visitatie stelt het betref-
fende onderzoeksinstituut een zelfstudie op. De visita-
tiecommissie legt vervolgens een site visit af van een of 
meerdere dagen en spreekt dan onder anderen met het 
instituutsbestuur, de leiders van de onderzoeksprogram-
ma’s en een aantal promovendi. Na de visitatie stelt de 
commissie het visitatierapport op, dat vervolgens wordt 
aangeboden aan het college van bestuur. Het college 
vraagt het betrokken instituut en de faculteit om schrif-
telijk te reageren op de bevindingen van de commissie. 
De rector, de decaan en de wetenschappelijk directeur 
bespreken het visitatierapport en de reacties daarop 
vervolgens in een bestuurlijke hantering. In dit gesprek 
worden afspraken gemaakt over de follow-up van de 
visitatie.

Wetenschappelijke integriteit is een onderdeel van 
compliance en staat permanent onder de aandacht van 
de universiteit. Aspecten van wetenschappelijke inte-
griteit zijn geïntegreerd in de onderwijsprogramma’s, 
en bij oraties en promoties worden nieuwe hoogleraren 
en gepromoveerden gewezen op hun verantwoordelijk-
heid dienaangaande. Naleving naar letter en geest wordt 
bevorderd door een reeks van maatregelen, zoals het 
organiseren van verplichte bijeenkomsten voor promo-
vendi en het beschikbaar stellen van laagdrempelige 

voorzieningen om mogelijke schendingen aan de orde te 
stellen. Op de universitaire website staat informatie over 
de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening, 
de Klachtregeling wetenschappelijke integriteit en de 
functie van vertrouwenspersonen.

Bedrijfsvoering
In de bedrijfsvoering heeft de universiteit onder meer te 
maken met de cao Nederlandse Universiteiten, de Richt-
lijnen voor de jaarrekening, Europese en Nederlandse 
regelgeving rond inkoop en aanbesteding, en regelgeving 
rond bouw- en omgevingsvergunningen. De aandacht die 
de afgelopen jaren is besteed aan het op orde brengen 
van procedures rond Europese aanbestedingen heeft 
geleid tot de aanzienlijke versterking van de planmatige 
inregeling en monitoring van de inkoopopdrachten en 
aanbestedingstrajecten. In 2018 was het bedrag aan 
inkoop (exclusief LUMC) dat niet volgens de aanbeste-
dingsregels was verlopen nog 1.355.000 euro, in 2019 
zijn de procedures volledig volgens de normen verlopen.
Bijzondere verplichtingen vloeien voort uit de vergun-
ningen die nodig zijn bij risicovolle handelingen met 
gevaarlijke stoffen, straling, genetisch gemodificeerde 
organismen en proefdieren. De Universiteit Leiden en het 
LUMC hebben een gezamenlijke Kernenergiewetvergun-
ning. Jaarlijks wordt een Rapport Stralingsbescherming 
opgesteld voor het college van bestuur en de overheids-
instanties die betrokken zijn bij de verlening en de hand-
having van deze vergunning. De universiteit heeft verder 
een groot aantal vergunningen vanwege de biologische 
veiligheid en het Besluit genetisch gemodificeerde orga-
nismen.

De vergunningen en het interne toezicht op het werken 
met genetisch gemodificeerd materiaal zorgen voor een 
veilige werk- en woonomgeving. Dit blijkt ook uit de peri-
odieke inspecties door de Inspectie voor Leefomgeving 
en Transport. De Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA) heeft in 2019 aan de Universiteit Leiden 
een vergunning verleend voor gebruik van dierlijke bijpro-
ducten. 

In biomedisch wetenschappelijk onderzoek zijn dier-
proeven soms noodzakelijk. In het kader van de Wet op 
de dierproeven is de universiteit in het bezit van een 
vergunning voor zowel het uitvoeren van dierproeven als 
het fokken van proefdieren. 

Dierexperimenten worden uitsluitend uitgevoerd nadat 
duidelijk is gebleken dat er geen mogelijkheden bestaan 
voor vervanging, vermindering of verfijning van de 
voorgenomen proeven. Projectaanvragen voor dierex-
perimenten verlopen volgens een zorgvuldig traject; ze 
worden bij de Universiteit Leiden eerst afgestemd met de 
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Instantie voor Dierenwelzijn (IvD), en daarna ingediend 
bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD 
is het zelfstandig bestuursorgaan dat de projectvergun-
ningen voor dierexperimenten verstrekt. Voor de CCD een 
vergunning verstrekt, vraagt het eerst advies aan de dier-
experimentencommissie Leiden (DEC Leiden). De DEC 
weegt het belang van de proef af tegen het ongerief voor 
de dieren. Na het verkrijgen van een projectvergunning, 
die de CCD aan de instellingsvergunninghouder verstrekt, 
mogen experimenten worden uitgevoerd. De uitvoering 
van de experimenten beschreven in de projectvergunning, 
wordt afgestemd met de IvD en de aangewezen dieren-
arts. Op deze manier worden gedurende de uitvoering 
van een project steeds mogelijkheden tot verbetering op 
het gebied van verfijning, vermindering en vervanging 
geïdentificeerd. Ook kan op deze manier de competentie 
van de bij de experimenten betrokken personen geverifi-
eerd worden. 

De universiteit heeft in 2019 drie projectvergunningen bij 
de CCD aangevraagd (in 2018: zeven). Er zijn in 2019 vier 
vergunningen verleend. Een daarvan was aangevraagd in 
2018.

De universiteit rapporteert over dierproeven in een open-
baar Dierexperimenteel jaarverslag conform de afspraken 
in VSNU-verband (‘publieksjaarverslag’). Maar de 
omgang met dierproeven komt ook aan bod via publica-
ties over het proefdierbeleid op internet en door middel 
van de rapportage van de gegevens over dierproeven en 
proefdieren aan de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming van kracht geworden. Om de universiteit 
compliant te krijgen is het gegevensbeheer van de 
universiteit aangepast, en zijn de privacyrechten van 
studenten, medewerkers en bezoekers versterkt en 
uitgebreid. De universiteit vindt het van essentieel belang 
dat de persoonlijke gegevens van deze betrokkenen met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld 
en beschermd.

Governance, transparantie
De verantwoordelijkheid voor compliance is waar moge-
lijk langs de reguliere lijnen van de organisatie belegd. 
De faculteiten dragen zorg voor de kwaliteitsbewaking 
van het onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur 
bewaakt de universitaire kalender met name waar het 
gaat om externe visitaties en de follow-up daarvan. De 
bewaking van de compliance in de bedrijfsvoering wordt 
intern ondersteund door audits van de afdeling Audit en 
Interne Controle op basis van het Audit Charter, en extern 
door de Audit Commissie van de raad van toezicht. De 

voorbereiding en naleving van milieuvergunningen wordt 
ondersteund door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu, een gezamenlijke dienst van de universiteit en het 
LUMC.
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan transpa-
rantie. Dit jaarverslag bevat daarom veel feitelijke infor-
matie, waaronder complete overzichten van visitaties 
met de uitgebrachte externe oordelen. Op de website 
staat veel aanvullende informatie met betrekking tot 
compliance, waaronder uitspraken van de Commissie 
voor Wetenschappelijke Integriteit, het Jaarverslag dier-
proeven en de registratie van nevenwerkzaamheden van 
de wetenschappers van de universiteit.

4.6 Duurzaamheid

De universiteit heeft in 2016 haar Milieubeleidsplan 
2016-2020 vastgesteld, waarin verdere invulling gegeven 
wordt aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering en 
het incorporeren van vraagstukken rond milieu en duur-
zaamheid in onderwijs en onderzoek. Studenten dragen 
bij aan de totstandkoming van het Milieubeleidsplan en 
zijn actief betrokken bij de uitvoering ervan.

Doelstellingen van het milieubeleidsplan zijn:
■■ Verbeteren van de milieu- en duurzaamheidsprestaties 

via zes relevante en meetbare thema’s: 1) huisvesting; 
2) energie; 3) water; 4) inkoop en beleggen; 5) afval 
en 6) mobiliteit;

■■ Verder realiseren van duurzaamheid in onderwijs en 
onderzoek, de kerntaken van de universiteit;

■■ Stimuleren, implementeren en borgen van initiatieven 
waardoor activiteiten en resultaten van het milieu- 
en duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, 
gedragen en erkend worden.

In het Milieubeleidsplan zijn 35 subdoelstellingen opge-
nomen die ertoe moeten leiden dat de CO2-footprint 
in de komende jaren met vijftig procent afneemt en de 
bewustwording van duurzaamheid onder medewerkers 
en studenten groter wordt. De realisatie van de doelstel-
lingen ligt goed op koers. De universiteit publiceert over 
het jaar 2019 voor de derde keer een duurzaamheids-
verslag, dat in 2020 verschijnt en waarin een overzicht 
wordt gegeven van de ambities en resultaten van het 
duurzaamheidsbeleid. 

Om de voortgang van de acties te monitoren is een 
Uitvoeringsprogramma opgesteld, dat is afgestemd met 
de bestuurders van de faculteiten en de centrale dien-
sten, en met de Universiteitsraad. Een verdere verdieping 
van de resultaten op duurzaamheidsgebied is te vinden in 
het duurzaamheidsverslag (universiteitleiden.nl/over-ons/
feiten-en-cijfers/jaarverslag#duurzaamheidsverslag)
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Leiden University Green Office
Om studenten meer te betrekken bij het milieubeleid van 
de universiteit is in 2016 het Leiden University Green 
Office (LUGO) opgericht. Een jaarlijks wisselend team 
van student-assistenten werkt in LUGO samen met 
universitaire medewerkers aan de betrokkenheid van 
studenten en medewerkers bij het verduurzamen van de 
universiteit. Het LUGO is gestart met zes studenten, maar 
inmiddels gegroeid en uitgebreid met een groot vrijwil-
ligersnetwerk van members. Resultaten in 2018 waren 
het bevorderen van het drinken van kraanwater (en het 
terugdringen van plastic wegwerpflesjes) door middel 
van de Join-the-pipe tappunten, de Funky Phone Chal-
lenge, de veganistische week en een symposium over 
duurzaam consumeren. De samenwerking met Green 
Keys, een ander studenteninitiatief voor de bevordering 
van duurzaamheid, is geïntensiveerd. Het LUGO heeft 
een eigen website waarop de activiteiten zijn te volgen 
(leidenuniversitygreenoffice.nl).
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5.1 Organisatie

De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke instelling 
op grond van de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW). De bestuurlijke structuur 
is vastgelegd in de WHW en in het daarop gebaseerde 
Bestuurs- en Beheersreglement. De universiteit onder-
schrijft de Code goed bestuur van de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU).

Bestuursstructuur
De formele bestuursstructuur van de universiteit is in 
2019 niet gewijzigd. Onderzoek en onderwijs vinden 
plaats in de zeven faculteiten: Geesteswetenschappen, 
Rechtsgeleerdheid, Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
Geneeskunde, Archeologie, Sociale Wetenschappen 
en Governance and Global Affairs. De faculteiten zijn 
opgebouwd uit 29 instituten. Daarnaast zijn er twee 
interfacultaire instituten. De Faculteit Geneeskunde is 
geïntegreerd in het LUMC, en kent geen structuur met 
instituten. Een organogram is te vinden op pagina 16 en 
een overzicht van faculteiten en instituten in bijlage A.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het 
bestuur en beheer van de instelling als geheel, en bestaat 
uit de rector magnificus/voorzitter, de vicerector en de 
vicevoorzitter. De leden van het college van bestuur 
worden voor een periode van vier jaar benoemd door de 
raad van toezicht.

De faculteiten worden bestuurd door een faculteits-
bestuur, onder voorzitterschap van een decaan. Een 
overzicht van de besturen in 2019 staat in bijlage D. De 
decaan en de overige leden van een faculteitsbestuur, 
waaronder ook een student-assessor, worden voor een 
vaste, verlengbare termijn benoemd door het college 
van bestuur. De decanen dragen bij aan het bestuur van 
de universiteit, in het bijzonder door hun deelname aan 
het Bestuursberaad, het overleg van de decanen met het 
college. Het college neemt besluiten pas na goed overleg 
in het Bestuursberaad. Het onderzoek is georganiseerd 
in instituten, die deel uitmaken van een faculteit. Deze 
instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk 
directeur. Hij of zij is een hoogleraar van het instituut en 
wordt door het faculteitsbestuur benoemd, eveneens 
voor een vaste, verlengbare periode. De universiteit hecht 
er belang aan dat leidinggevende functies in onderwijs en 
onderzoek worden vervuld door actieve wetenschappers, 
volgens het principe professionals in the lead.

De raad van toezicht verleent goedkeuring aan majeure 
besluiten van de universiteit – zoals de vaststelling van 
het strategisch plan, de begroting en de jaarrekening 
– en ziet toe op de vormgeving van het systeem van 
kwaliteitszorg. Ook stemt de raad van toezicht in met de 
nevenfuncties van de collegeleden. De leden van de raad 
van toezicht worden door de minister van OCW benoemd 
voor een periode van vier jaar. De raad heeft gedragsre-
gels vastgesteld voor het verkeer tussen raad en college. 
De raad heeft uit zijn midden een Auditcommissie en een 
commissie Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek inge-
steld.

De expertisecentra van de universiteit verzorgen de 
dienstverlening op het terrein van studentenadministratie 
en -voorzieningen, ICT-infrastructuur, bibliotheken, huis-
vesting en facilitair beheer. Het Bestuursbureau onder-
steunt het college van bestuur in de uitvoering van haar 
taken, en heeft daarnaast ook dienstverlenende taken ten 
behoeve van de faculteiten, bijvoorbeeld op het terrein 
van financiële en personele administratie, en van strategi-
sche communicatie en marketing.

De universiteit heeft een systeem van ongedeelde mede-
zeggenschap. Dat betekent dat zowel studenten als 
medewerkers zitting hebben in de Universiteitsraad (op 
universitair niveau) en in de faculteitsraden (op facultair 
niveau). De Faculteit Geneeskunde/LUMC heeft vanwege 
haar bijzondere aard een gedeeld systeem met een 
ondernemingsraad en een studentenraad. De student- 
assessor in het faculteitsbestuur van Geneeskunde is 
toehoorder.

De zeven expertisecentra en het Bestuursbureau hebben 
elk een dienstraad. De bevoegdheden van de dienstraden 
zijn deels geregeld in de wet, deels in het Bestuurs- en 
beheersreglement.

In het Lokaal Overleg wordt overleg gevoerd met de 
werknemersorganisaties (zie pag. 73: Overleg met de 
werknemersorganisaties).

Besturingsprincipes en organisatiecultuur
De visie, de missie en de kernwaarden van de univer-
siteit zoals vastgelegd in het strategisch plan, zijn de 
leidraad voor het bestuurlijk handelen. Een belangrijk 
uitgangspunt in de universitaire bestuursfilosofie is dat 
onderzoekers en docenten hun werk het beste zelf 
kunnen bepalen, inrichten en organiseren. Vertrouwen 
in de professionaliteit van zowel de wetenschappelijke 

5. Organisatie en bedrijfsvoering
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als de ondersteunende staf, staat daarbij voorop. De 
interne regeldruk en controle worden zo beperkt mogelijk 
gehouden. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
voor het primaire proces, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de mandaatregelingen, worden daarom waar moge-
lijk decentraal in de organisatie belegd, in toenemende 
mate ondersteund door shared services. Een goede 
governance vraagt periodiek om bewuste reflectie en is 
permanent in ontwikkeling. 

De universiteit hecht veel belang aan een organisatiecul-
tuur waarin integriteit, transparantie en sociale veilig-
heid voor studenten en medewerkers vanzelfsprekend 
zijn. Dit komt onder meer tot uiting in de activiteiten 
van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, het 
Fraudeprotocol, de Regeling nevenwerkzaamheden, het 
Audit Charter, een klachtenregeling voor studenten, een 
laagdrempelig stelsel van vertrouwenspersonen en een 
meldpunt voor ongewenst gedrag. Op 29 november 
2019 vond een universitaire conferentie over een veilig 
werkklimaat plaats, als vervolg op de maatregelen die 
in 2018 zijn genomen om het bouwwerk van vertrou-
wenspersonen te versterken. Op basis van de discussie 
in de conferentie zijn drie speerpunten vastgesteld: (1) 
meer inzetten op preventie, in het bijzonder via het 
leiderschapsprogramma en door de versterking van de 
begeleidingsstructuur van promovendi, (2) laagdrempe-
lige toegang tot voorzieningen en (3) de inrichting van 
een onderzoeksfunctie die ingezet kan worden bij (een 
vermoeden van) een onveilig werkklimaat. 

Planning en control
Een efficiënte planning- & controlcyclus draagt bij aan 
een heldere koppeling van beleid en uitvoering, en aan 
een integrale benadering van beleidsvraagstukken. De 
jaarlijkse bestuursmonitor geeft inzicht in de realisatie 
van de ambities van de universiteit, zoals onder meer 
vastgelegd in het strategisch plan en de bestuursaf-
spraken met de faculteiten. Bestuurlijk-financiële rappor-
tages per vier maanden geven inzicht in onder meer de 
financiële ontwikkelingen in het lopende jaar, en leiden 
waar nodig tot bijsturing. In nauwe samenspraak met de 
faculteiten en de medezeggenschap wordt in de plan-
ning- & controlcyclus ook de uitvoering van de kwali-
teitsafspraken onderwijs bewaakt (zie ook paragraaf. 
2.5), overeenkomstig het door de minister van OCW, de 
studentenbonden en de VSNU overeengekomen sector-
akkoord. 

De universiteit wordt grotendeels met publiek geld 
bekostigd. De samenleving mag verwachten dat zorg-
vuldig en effectief met deze middelen wordt omgegaan. 
Het interne financieringsmodel voorziet in een basis-
bekostiging om de continuïteit van kennis en weten-

schappelijke infrastructuur te waarborgen, en in een flexi-
bele component op basis van de prestaties in onderwijs 
en onderzoek. Het model is er daarnaast op gericht om 
de kosten van de ondersteunende diensten te beheersen.

Ontwikkeling van de organisatie
Als vervolg op de strategische conferentie is in 2019 
gestart met een ambitieus programma voor de verster-
king van het leiderschap binnen de universiteit. Het 
programma besteedt aandacht aan vijf verschillende 
aspecten: leiderschap in het onderwijs, leiderschap bij 
de begeleiding van jong talent (promovendi en post-
docs), leiderschap en bestuur, leiderschap in ondersteu-
nende rollen en leiderschap in onderzoeksprojecten en 
-programma’s. 

De universiteit werkt aan versterking van interdiscipli-
naire samenwerking. De in 2019 gestarte stimulerings-
programma’s onderzoek spelen hierbij een belangrijke 
rol. Ze zijn gericht op versterking van interdisciplinaire 
samenwerking en sluiten bovendien aan bij actuele maat-
schappelijke vraagstukken en agenda’s. Bij de invulling 
van de leidinggevende posities in het programma wordt 
niet alleen gekeken naar inhoudelijke kwaliteiten, maar 
ook naar het vermogen om wetenschappers uit verschil-
lende disciplines te verbinden, en om een leidende rol te 
spelen bij het aantrekken van middelen uit de tweede en 
derde geldstoom.

In 2019 is opnieuw vooruitgang geboekt bij het effici-
enter maken van universitaire processen. In het kader 
van het programma HR Next Level zijn alle personeels-
processen in de universiteit geharmoniseerd en vergaand 
gedigitaliseerd. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 
daarbij alle facultaire administraties samengevoegd in 
één universitair Personeel Shared Service Centre (PSSC). 
Sinds september 2019 worden bij vrijwel alle faculteiten 
gelijke start- en eindtijden van colleges gehanteerd (zie 
ook par. 2.3). In beide projecten was het reduceren van 
de administratieve lasten voor onderzoekers en docenten 
een belangrijke doelstelling.

In 2019 ging het programma Leiden Research Support 
van start. Dit programma gaat Leidse wetenschappers 
ondersteunen bij het verwerven van externe financie-
ring, het administratief beheer van hun projecten en het 
voldoen aan de externe eisen op het gebied van datama-
nagement en gegevensverwerking. Het programma 
kwam tot stand op basis van de aanbevelingen van de 
Werkgroep wetenschappelijke excellentie en talentbeleid. 
Er is op dit gebied al veel infrastructuur beschikbaar bij 
faculteiten en instituten, en bij Luris en het Center for 
Digital Scholarship van UBL. Toch zijn er ook lacunes en 
het is voor onderzoekers nog altijd niet eenvoudig om de 
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juiste informatie te vinden. Het realiseren van een onder-
zoekportal is daarom een van de speerpunten.

5.2 Medewerkers

Omvang en opbouw van het personeelsbestand en 
loopbaanbeleid
Het personeelsbestand, exclusief Geneeskunde/LUMC, is 
in 2019 met 3,1 procent gegroeid van 4.274 fte (ultimo 
2018) naar 4.408 fte (ultimo 2019). Dat is een grotere 
toename dan in 2018 (1,9 procent). 

Het Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel (Richt-
lijn 2015, in 2018 geactualiseerd) geeft richting aan de 
samenstelling van het wetenschappelijk personeels-
bestand van de universiteit. De belangrijkste uitgangs-

punten van het Loopbaanbeleid wetenschappelijk perso-
neel zijn vertaald naar bestuursafspraken tussen het 
college van bestuur en de faculteitsbesturen. Hieronder 
vergelijken we de realisatie in 2019 met de oorspron-
kelijke afspraak voor 2019. Goed om te weten is dat de 
bestuursafspraken zijn verlengd t/m 2020 en de doelen 
aangepast.

Actief talentmanagement is een voorwaarde voor een 
goede en evenwichtige samenstelling van het hele 
universitaire personeelsbestand. Faculteiten maken 
daarom jaarlijks een inventarisatie van hun zittende 
personeelsbestand (de ‘vlootschouw’), en een perso-
neelsplanning voor de toekomst. De strategie van de 
faculteit of het instituut geeft aan in welke richting het 
personeelsbestand zich moet ontwikkelen.

Omvang en opbouw van het personeelsbestand

Personeel in dienst 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal fte in dienst (ultimo) 3.847 4.020 4.193 4.274 4.408

Waarvan wetenschappelijk personeel 1.416 1.535 1.606 1.638 1.692

Waarvan promovendi 767 770 774 774 776

Waarvan onderwijs- en onderzoeksondersteuning 417 406 440 431 442

Waarvan overig ondersteunend personeel 1.202 1.265 1.323 1.382 1.447

% Vrouwen in hogere functies (alleen wp) 27% 28% 31% 32% 33%

% Vrouwelijke hoogleraren 23% 24% 26% 29% 29%

% Tijdelijk wp 1e geldstroom 38% 38% 36% 32% 31%

% BKO-certificaten 87% 89% 93% 90% 89%

% Vrouwelijke hoogleraren en % BKO zijn incl. Geneeskunde/LUMC. Overige personeelscijfers zijn excl. Geneeskunde/LUMC.

Figuur 15
Kerncijfers personeel 2015-2019, excl. Geneeskunde/LUMC
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Figuur 16
Personeel in dienst in fte (ultimo cijfers, excl. LUMC)
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Een van de kernpunten van het loopbaanbeleid wp is dat 
het wetenschappelijk personeel in vaste dienst taken op 
het gebied van onderwijs en onderzoek combineert. Om 
deze reden wordt het aantal personeelsleden dat alleen 
een onderwijstaak heeft en geen onderzoek verricht, 
teruggebracht ten gunste van functies waarin onderwijs 
en onderzoek wel gecombineerd kunnen worden. De 
daartoe gemaakte bestuursafspraak houdt in dat het 
percentage docenten – zij die uitsluitend onderwijs-
taken verrichten – een dalende lijn vertoont. In 2019 is 
dit percentage gedaald tot 17 procent van het wp. De 
ambitie is om het in 2020 verder terug te brengen tot 
onder de 15 procent.

Een van de bestuursafspraken gaat over het doen 
verminderen van het aandeel tijdelijke aanstellingen 
van wetenschappelijk personeel dat betaald wordt uit 
de eerste geldstroom. De Universiteit Leiden heeft dit 
percentage in 2019 opnieuw verder teruggebracht, van 
30 procent van het totale bestand wp en obp in 2018 
naar 28 procent in 2019.

Een andere bestuursafspraak heeft betrekking op het 
aandeel ondersteunend en beheerspersoneel (obp) op 
het totale universitaire personeelsbestand, exclusief 
beheerspersoneel dat ondersteunend is in het onderwijs- 
of onderzoeksproces (obp O&O). De ambitie is dat dit 
percentage gemiddeld niet hoger is dan 20 procent van 
het totale personeelsbestand. In 2019 bedroeg het 18 
procent.

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken
Jaarlijks heeft een resultaat- en ontwikkelingsgesprek 
(R&O-gesprek) tussen leidinggevende en medewerker 
plaats. In dit gesprek worden de resultaten van het voor-
gaande jaar beoordeeld en worden afspraken gemaakt 
voor het komende jaar. Deze afspraken hebben zowel 
betrekking op de werkinhoud als op de (persoonlijke) 
ontwikkeling van de medewerker. In 2019 heeft 73 
procent van de medewerkers een jaarlijks R&O-gesprek 
gevoerd; de universiteit streeft naar 80 procent.

R&O-gesprekken

2015 2016 2017 2018 2019

Aantal te voeren 
gesprekken

4.520 4.732 4.910 4.993 5.165

Aantal gevoerde 
gesprekken

3.291 3.461 3.679 3.753 3.759

% gehouden 
gesprekken

73% 73% 75% 75% 73%

Personeelsmonitor
In 2018 heeft de universiteit het meest recente drie-
jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder medewerkers 
uitgevoerd: de Personeelsmonitor. 57,1 procent van 
de medewerkers heeft aan dit onderzoek meegewerkt 
(53,6% in 2015). Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de 
Universiteit Leiden als werkgever en dat zij hun werk met 
veel genoegen doen. Promovendi zijn over het algemeen 
tevreden over hun begeleiding; buitenlandse promovendi 
zijn tevreden tot zeer tevreden over de keuze voor de 
Universiteit Leiden.

In de opvolging van de uitkomsten van de Personeels-
monitor is er aanleiding om onder meer aandacht te 
besteden aan de sociale veiligheid op de werkvloer in 
relatie tot leidinggevenden, maar ook aan werkdruk, 
doorgroeimogelijkheden en aan het verder faciliteren van 
promovendi. Ook wordt gekeken naar mogelijke verbe-
teringen op het gebied van infrastructuur (universitaire 
voorzieningen) en arbeidsvoorwaarden.

Sociale veiligheid en leiderschap
Ook in 2019 stond sociale veiligheid hoog op de agenda, 
mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Perso-
neelsmonitor. Er zijn concrete voorstellen gedaan op het 
gebied van de invulling van leiderschap: er is een visie op 
leiderschap geformuleerd en er zijn praktische voorstellen 
gedaan om leiderschap te versterken en leidinggevenden 
beter te ondersteunen. 

In 2019 is de functie van de vertrouwenspersoon 
nadrukkelijker onder de aandacht van de medewerkers 
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gebracht. Alle algemene universitaire vertrouwensper-
sonen hebben zich in 2019 voorgesteld met interviews 
op de universitaire website en in de nieuwsbrieven voor 
medewerkers en studenten. In deze nieuwsbrieven wordt 
regelmatig verwezen naar het stelsel van vertrouwens-
personen. Ook bij faculteiten zijn initiatieven genomen 
om de functie van de vertrouwenspersoon beter onder 
de aandacht te brengen, via interne berichtgeving of door 
vertrouwenspersonen uit te nodigen bij werksessies naar 
aanleiding van de Personeelsmonitor. De formele positie 
van vertrouwenspersonen is verstevigd, ze krijgen een 
betere ondersteuning en meer training. Op de medewer-
kerswebsite is een zogenoemde landingspagina ‘Veilig 
werkklimaat’ toegevoegd: een gemakkelijk te vinden 
transitiepagina die de bezoeker doorverwijst naar werk-
klimaat-gerelateerde onderwerpen zoals leiderschap, 
medewerkerstevredenheid, integriteit en inclusiviteit.

In 2019 vond ook de werkconferentie ‘Veilig werk klimaat’ 
plaats, waarop twee vragen centraal stonden: 
1. Hoe kunnen we de drempel om melding te doen van 

ongewenst gedrag of een ander probleem verlagen? 
en 

2. Welke bijdrage zou een ombudsfunctionaris kunnen 
leveren aan een veiliger werkklimaat? Inmiddels heeft 
de universiteit besloten om een onderzoeksfunctie aan 
het stelsel van vertrouwenspersonen toe te voegen; 
in 2020 wordt dit verder vormgegeven. Ook worden 
de suggesties om melden laagdrempeliger te maken 
verder onderzocht. Bijvoorbeeld door een loket in te 
richten waar mensen informatie kunnen krijgen over 
de stappen die ze kunnen ondernemen als ze over-
wegen een klacht in te dienen. 

De samenwerking tussen de algemene universitaire 
vertrouwenspersonen en de speciale vertrouwensper-
sonen voor promovendi is in 2019 voortgezet, evenals de 
collegiale uitwisseling in de vorm van intervisie. In 2019 
spraken de vertrouwenspersonen en het college van 
bestuur drie keer met elkaar.

Leiderschap en leiderschapsontwikkeling
Leiderschap was het centrale thema van de Strategische 
Conferentie van juni 2018. De destijds geformuleerde 
wensen en voornemens hebben vorm gekregen in vijf 
windows: 1) Leiderschap in het onderwijs, 2) Leiderschap 
aan jong talent. 3) Leiderschap en Bestuur, 4) Leider-
schap in ondersteunende rollen en op ondersteunende 
terreinen en 5) Leiderschap in (onderzoeks)projecten 
en programma’s. Het accent heeft in 2019 gelegen op 
window 3, waarover hierna meer.

In het kader van window 1 is intussen een Leergang 
Onderwijskundig leiderschap ontwikkeld. Window 2 

richt zich op de professionalisering van begeleiders van 
promovendi en postdocs. Hiervoor worden cursussen 
ontwikkeld: één voor startende en één voor meer gevor-
derde promotoren.

Voor window 4 zijn twee brainstormsessies georgani-
seerd. Hierin zijn een aantal hoofdthema’s benoemd: 
ontwikkeling, mobiliteit, cultuur en visieontwikkeling. 
Voor window 3, Leiderschap en Bestuur zijn de volgende 
doelen geformuleerd:
■■ Vergroten van het ‘wij-gevoel’;
■■ Versterken van de sociale veiligheid;
■■ Vergroten van de interesse voor het vervullen van 

bestuurlijke taken en rollen bij faculteiten;
■■ Vergroten van de bestuurlijke vaardigheden van 

bestuurders en leidinggevenden. Hiertoe zal onder 
meer het bouwwerk van leiderschapsleergangen (zie 
hierna bij leiderschapsontwikkeling) verder worden 
uitgebouwd.

Voor elk van de doelen zijn een reeks voorstellen en 
aanbevelingen geformuleerd, die zijn uitgewerkt in het 
advies van de Stuurgroep Leiderschap en Bestuur dat 
begin 2020 door het Bestuursberaad is overgenomen. 
Daarnaast is een visie op Leiderschap geformuleerd die 
in 2020 verder wordt uitgewerkt naar leiderschapsstijlen 
en -competenties. Voor de nog uit te werken activiteiten 
in de verschillende onderdelen wordt in 2020 een frame-
work opgesteld. Hierin wordt de verbinding gelegd met 
het recent gestarte organsatieontwikkelingstraject voor 
bedrijfsvoering.

Er zijn verschillende opleidingen voor (toekomstige) 
leidinggevenden om zich te bekwamen op het gebied 
van leiderschap. Aanstaande wetenschappelijk direc-
teuren kunnen de leergang Academisch Leiderschap 
volgen. Veertien personen namen hier in 2019 aan deel; 
de leergang is zeer positief geëvalueerd. Voor ervaren 
ud’s en uhd’s is er de leergang Bestuurlijke Vaardig-
heden. Deze leergang is ontwikkeld om de deelnemers 
te ondersteunen bij, of voor te bereiden op (toekom-
stige) bestuurlijke verantwoordelijkheden. Voor onder-
wijsbestuurders is er de LDE-leergang Onderwijskundig 
Leiderschap, waarin aandacht wordt besteed aan het 
implementeren van innovaties, en aan het politieke spel 
van het verwerven van steun en draagvlak dat daarvoor 
nodig is. In aanvulling daarop is een leergang voor onder-
wijsdirecteuren en opleidingsvoorzitters ontwikkeld, die 
in 2020 van start gaat. Deze richt zich op versterking van 
de rol en invloed van deze groep in de aansturing van het 
reguliere onderwijsproces. In 2019 is voor de tweede 
keer de leergang voor instituutsmanagers aangeboden.
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Werkdruk
In gesprekken tussen het college van bestuur met de 
faculteiten is aandacht besteed aan maatregelen om 
te komen tot werkdrukverlaging. Het college heeft 
sommige faculteiten extra ruimte gegeven om hier iets 
aan te doen. Zo zou een deel van de algemene facultaire 
reserves voor investeringen kunnen worden ingezet voor 
vermindering van de werkdruk in het onderwijs. Daar-
naast wordt in het programma ‘Harmonisatie onderwijs-
logistiek’ gewerkt aan de terugdringing van regeldruk in 
het onderwijsdomein, onder meer door automatisering 
en de ontwikkeling van systemen om handmatig adminis-
tratief werk te verminderen.

Faculteiten en eenheden zijn in gesprek gegaan met 
medewerkers over de onderliggende oorzaken van te 
hoge werkdruk. Dit heeft geresulteerd in plannen om 
deze te verminderen. Het bespreekbaar maken van de 
werkdruk maakt deel uit van de plannen. Voorbeelden 
van maatregelen die teams zelf hebben genomen, zijn: 
een interne afspraak om vóór een bepaald tijdstip in de 
ochtend geen bijeenkomsten te agenderen; het opstellen 
van een e-mail-communicatieprotocol voor studenten; 
proberen processen efficiënter te laten verlopen. 

Aantrekken van talent
In 2019 werden meer vacatures aangemeld: 600 tegen 
544 in 2018. Deze 600 vacatures bestonden uit 348 
obp-functies, 70 PhD-functies en 182 wp-functies. Wat 
opvalt is dat het aantal wp-functies flink is gestegen 
(144 in 2018), dat het aantal PhD-vacatures gelijk is 
gebleven (70 in 2018) en dat het aantal obp-functies 
licht gestegen is (332 in 2018). De krappe arbeidsmarkt 
van de laatste jaren vraagt om meer aandacht voor 
arbeidsmarkcommunicatie, met name op het gebied van 
de werving voor obp-vacatures. De universiteit heeft in 
2019 een eerste aanzet gedaan om haar arbeidsmarkt-
communicatie verbeteren. Verdere uitwerking volgt in 
2020. Ook zal zij zich sterker richten op de inzet van 
sociale media/middelenmix, met (meer) aandacht voor 
employer branding.

De universiteit biedt talentvolle afgestudeerden samen 
met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(LDE-samenwerking) een tweejarig traineeship aan in 
combinatie met een opleidingsprogramma. Getalenteerde 
afgestudeerden krijgen hiermee de kans relevante werk-
ervaring op te doen bij faculteiten en/of ondersteunende 
diensten van de drie universiteiten. De deelnemende 
instellingen kunnen op deze manier jong talent aan zich 
binden. Het traineeship krijgt steeds meer bekendheid, 
waardoor het aantal sollicitanten toeneemt. In 2019 zijn 
negentien trainees van start gegaan bij de drie deelne-
mende universiteiten. 

Erkennen en waarderen
Talentbeleid is een speerpunt. Het gaat dan om de vraag 
hoe de universiteit het beste talent kan aantrekken, en 
hoe zij dit talent vervolgens de beste ontwikkelings-
kansen kan bieden. Een universiteitsbrede stuurgroep 
formuleerde hierover in 2017 een reeks van aanbeve-
lingen. In de afgelopen jaren is veel aandacht gegaan 
naar realisering van deze aanbevelingen.

In 2018 zijn al verscheidene aanbevelingen uitgevoerd. 
In 2019 is de Young Academy Leiden van start gegaan en 
wordt via Leiden Research Support de ondersteuning van 
onderzoekers verbeterd (zie ook pag. 70). De universiteit 
biedt haar medewerkers een uitgebreid intern opleidings-
aanbod. Hiermee wil ze bijdragen aan de inzetbaarheid, 
de talentontwikkeling, de leiderschapsontwikkeling en de 
loopbaanontwikkeling van haar medewerkers, en tevens 
de community building bevorderen. De deelname aan 
interne opleidingen is in 2019 iets gedaald: 1.672 mede-
werkers namen deel aan 32 uiteenlopende trainingen. 
Reden voor de daling in deelnemers was een wijziging 
in de financiering van de opleidingen voor promovendi. 
Deze wijziging is met ingang van 2020 weer terugge-
draaid. De gemiddelde waardering voor de opleidingen 
was in 2019 een 8,2 (in 2018 een 8).

Het opleidingsaanbod werd in 2019 gestructureerd langs 
verschillende lijnen: aanbod voor jonge onderzoekers 
(promovendi en postdocs), aanbod voor leidinggevenden 
en bestuurders, en thematische workshops die passen 
bij de strategische doelen van de organisatie, zoals inclu-
siviteit en sociale veiligheid. In 2019 is ingezet op de 
ontwikkeling van een online trainingsaanbod en blended 
learning. Zo zijn diverse online microlearnings gemaakt 
over de interne organisatie van de universiteit. En verder 
is een online learning platform aangeschaft. Beide geven 
de mogelijkheid om online learning te introduceren in de 
bestaande leergangen en opleidingen.

Promovendi
Het University Training Programma PhD’s biedt promo-
vendi verschillende trainingen. De trainingen sluiten aan 
bij de drie fasen van de loopbaan van een promovendus: 
Get started in het eerste jaar, Keep going and tell the 
world in het tweede en derde jaar, en Manage your 
career in de laatste fase. De training van timemanage-
ment en die van effectieve communicatie worden het 
meest bezocht.

Het online loopbaanportal voor promovendi, dat in 2018 
is opgezet, blijkt zeer succesvol. In 2019 hebben 1850 
unieke bezoekers het platform bezocht. Ze gebruiken 
het bij de voorbereiding van hun volgende stap op de 
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arbeidsmarkt, als aanvulling op individuele gesprekken en 
sollicitatietraining. 
 
Docentontwikkeling 
De Universiteit Leiden hecht veel belang aan goed 
onderwijs en aan de professionele ontwikkeling van haar 
docenten. Goed onderwijs is in Leiden nauw verweven 
met het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er veel 
aandacht voor de individuele student en voor contact 
met diverse culturen. Ook worden vernieuwende leerme-
thodes geïntroduceerd.

De onderwijscertificaten – Basiskwalificatie Onderwijs 
(BKO) en Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) – vormen 
belangrijke pijlers onder de ontwikkeling als docent. In 
2019 zijn voorbereidingen getroffen voor een deelcertifi-
caat BKO voor promovendi. Dit certificaat, dat met ingang 
van januari 2020 kan worden behaald, biedt promovendi 
een bewijs van erkenning voor de kennis en ervaring 
op het gebied van onderwijs, opgedaan gedurende hun 
promotieperiode. De SKO bestaat sinds 2018. In 2019 
hebben twintig docenten hun SKO behaald. Dit certifi-
caat is bestemd voor docenten die niet alleen didactisch 
en onderwijskundig sterk zijn, maar zich ook bewezen 
hebben als coördinator en innovator van het onderwijs. 
Hun onderwijsactiviteiten hebben niet alleen impact op 
hun eigen specifieke vakgebied of vakgroep, maar ook 
daarbuiten.
 
Interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling 
Het personeelsbeleid is gericht op het aantrekken, 
behouden en belonen van een kwalitatief sterke staf in 
onderwijs, onderzoek en de ondersteunende diensten. 
Het doel van het mobiliteitsbeleid is dat medewer-
kers zich breed ontwikkelen, zodat zij inzetbaar zijn op 
verschillende plaatsen in de organisatie. Nu de arbeids-
markt krapper wordt, is het aantrekken van nieuwe 
medewerkers voor sommige functies moeilijker, waar-
door het belang van een brede loopbaanontwikkeling 
toeneemt.

Medewerkers in hogere functiegroepen, met name 
degenen die obp-functies in schaal 11 en hoger vervullen, 
kunnen vaak in meerdere functies goed functioneren. De 
universiteit zet daarom in op bredere inzetbaarheid van 
deze medewerkers. Wanneer ze in dienst komen, worden 
ze in principe voor vier jaar op hun functie geplaatst. 
In 2019 is een eerste aanzet gegeven voor concrete 
beleidsmaatregelen die interne mobiliteit bevorderen. In 
2020 wordt een programmacoördinator aangetrokken 
die dit praktisch gaat vorm geven.
 

Aanstellen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 
De Universiteit Leiden wil meer structurele werkplekken 
creëren voor mensen die, bijvoorbeeld door een verstan-
delijke, psychische of fysieke beperking, een afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben. In VSNU-verband zijn in 2019 
afspraken gemaakt in een werkagenda Banenafspraak, 
waarvan verdere uitwerking nog zal plaatsvinden. Ultimo 
2019 was het resultaat, totaal, 48,88 fte (omgerekend in 
banen van 25,5 uur) is 72,84 banen. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met inzet door derden via inkoopaf-
spraken. Ook zij zullen meetellen, waardoor de deelname 
hoger uitkomt.

Vluchtelingen
In een inclusieve academische gemeenschap is ruimte 
voor vluchtelingstudenten en gevluchte wetenschappers. 
De universiteit zet zich samen met de Stichting Vluchte-
ling Studenten UAF in om deze studenten en weten-
schappers een tijdelijke, veilige studie- of werkplek te 
bieden in het kader van het Scholars at Risk-programma. 
In 2019 zijn de twee promotietrajecten voortgezet die 
in 2017 van start zijn gegaan. In januari 2019 is er een 
nieuwe UAF-kandidaat gestart, maar aan het eind van 
het jaar is besloten het traject te stoppen. De start van 
twee andere nieuwe kandidaten was voor 2019 voorzien, 
maar is uitgesteld tot 2020.

Gezondheid en vitaliteit
Het ziekteverzuimcijfer bedroeg in 2019 3,7 procent. Dat 
is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (3,6 procent) 
en 2017 (3,1 procent). In 2018 en 2019 is samen met de 
arbodienst VGM het vigerende gedragsmodel waarin de 
medewerker, de leidinggevende, de P&O-afdeling en de 
bedrijfsartsen ieder een eigen rol en verantwoordelijk-
heid hebben, opnieuw onder de aandacht gebracht. In 
2019 zijn trainingen aangeboden aan leidinggevenden 
en adviseurs om zieke medewerkers adequaat te bege-
leiden. Training en ondersteuning worden vraaggericht 
aangeboden, op basis van de behoefte van de faculteit of 
de eenheid. 

Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl 
blijft in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 
medewerker zelf. De universiteit stimuleert en onder-
steunt dit. In het R&O-gesprek kunnen de vitaliteit en de 
fitheid van de medewerker onderwerp van gesprek zijn.

In 2018 heeft de universiteit zich aangesloten bij het 
internationale netwerk Healthy Universities. De aange-
sloten universiteiten wisselen best practices uit op het 
gebied van gezondheid, welzijn en duurzaamheid. In 
2019 is het Dutch Healthy University Network opgericht 
waarbij verschillende universiteiten en hogescholen 
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aangesloten zijn, zo ook de Universiteit Leiden. Een 
Healthy University streeft naar een leeromgeving en een 
organisatiecultuur die de gezondheid en het welzijn van 
studenten en medewerkers stimuleert en bevordert. In 
het voorjaar van 2019 heeft de Universiteit Leiden een 
taskforce opgericht om de activiteiten en acties rond 
Healthy University verder vorm te geven. Bij het ontwik-
kelen van initiatieven worden de achterban en andere 
relevante in- en externe netwerken betrokken.

Evenals in oktober 2018 werd ook in oktober 2019 een 
Healthy University-week gehouden. Op diverse locaties 
werden verschillende workshops aangeboden, gericht op 
lichaamsbeweging, ontspanning en gezonde voeding.

Arbeidsomstandigheden en risicobeheersing
Goede en veilige studie- en werkomstandigheden voor 
studenten en medewerkers staan bij de universiteit hoog 
in het vaandel. Aandacht voor deze zorg is geborgd via 
een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus), bestaande 
uit risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), plannen 
van aanpak, uitvoeringsactiviteiten, jaarrapportages en 
directiebeoordelingen. De jaarlijkse audit op het functi-
oneren van de decentrale zorgsystemen werd in 2019 
uitgevoerd door middel van een documentenaudit. 
Daaruit bleek dat de faculteiten en expertisecentra niet 
alleen hun verplichtingen nakomen, maar ook actief 
werken aan goede arbeidsomstandigheden.

Risicobeheersing is gericht op het voorkómen van inci-
denten en ongevallen. In 2019 hebben geen meldings-
plichtige arbeidsongevallen plaatsgevonden.

De jaarlijkse evaluatie van de centrale crisisorganisatie 
heeft aangetoond dat de universiteit goed voorbereid is 
op calamiteiten. In 2019 hebben het Centraal Crisisteam, 
het Internationaal Incidenten Team en enkele decentrale 
crisisteams geoefend.

In het Platform Veiligheid wordt door de relevante 
partijen maandelijks gesproken over (mogelijke en 
daadwerkelijk plaatsgevonden) veiligheidsincidenten 
en oplossingen hiervoor. Veiligheidsincidenten worden 
centraal geregistreerd. Deze registratie wordt gebruikt bij 
de ontwikkeling van veiligheidsbeleid.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 
het najaar van 2017 onderzoek gedaan naar de psycho-
sociale arbeidsbelasting van medewerkers. De belang-
rijkste conclusie was toen dat het instrumentarium van 
de universiteit op dit gebied weliswaar op orde was, 
maar dat een systematisch overzicht van instrumenten en 
activiteiten ontbrak. Ook werd vastgesteld dat het formu-
lier om (gewelds)incidenten te melden niet voldoende 

eenvoudig te vinden is op de website. In 2018 is de 
informatie op de website herzien. De acties uit het met 
de vakbonden opgestelde ‘Plan van aanpak werkdruk’ 
zijn conform de planning uitgevoerd. De uitvoering loopt 
door in 2020 en volgende jaren.

In 2019 heeft een herinspectie plaatsgevonden. De 
Inspectie heeft het gevoerde beleid met betrekking tot 
voorlichting over agressie en geweld, het opgestelde plan 
van aanpak en de genomen maatregelen met betrekking 
tot werkdruk als voldoende beoordeeld.

Pensioenen
De universiteit is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). De pensioenen worden opge-
bouwd op basis van een middelloonregeling, waarbij 
de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het 
gemiddelde verdiende loon. Sinds 1 januari 2015 wordt 
de pensioenopbouw berekend met als uitgangspunt 
dat het pensioen zal ingaan op de AOW-leeftijd. Het 
huidige opbouwpercentage voor het ouderdomspen-
sioen bedraagt 1,875 procent per jaar, tot een inkomen 
van 110.111 euro. Het partnerpensioen is 70 procent 
van het ouderdomspensioen. Het bestuur van het ABP 
beoordeelt per jaar of indexatie van ingegane pensioenen 
mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie; 
de beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Sinds 2010 
heeft geen indexatie meer plaatsgevonden. Per 1 januari 
2019 is de premie voor het ouderdomspensioen en het 
nabestaandenpensioen 24,9 procent (per 1 januari 2018 
was dit 22,9 procent). De verdeling werkgever/werk-
nemer bedraagt 70/30.

Internationalisering
Van het wetenschappelijk personeel heeft 38,6 procent 
(inclusief promovendi) een niet-Nederlandse nationa-
liteit. In 2019 heeft het Service Centre International 
Staff (SCIS) voor 310 nieuwe medewerkers van buiten 
de EU een aanvraag voor een verblijfsvergunning inge-
diend bij de IND. Dat is een toename van 16,5 procent 
ten opzichte van 2018. Het SCIS zorgt voor een ‘zachte 
landing’ van internationals in hun nieuwe werkomgeving. 
Het biedt ondersteuning aan op het gebied van visa en 
verblijfsvergunningen, huisvesting, fiscale problematiek 
en Dual Career Services. In 2019 is de aanvraag van de 
30%-regeling aan de dienstverlening toegevoegd. Deze 
regeling houdt in dat een werkgever werknemers die 
in Nederland komen werken, een onbelaste vergoeding 
van 30% van het loon mag geven voor extra kosten. 
Voor deze regeling moet de belastingdienst toestemming 
geven. 

Het jaar 2019 was het laatste jaar dat het SCIS, dat in 
2017 van start ging, uit het vernieuwingsfonds werd 
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gefinancierd en er een officieel besluit over voortgang 
genomen moest worden. Ter ondersteuning van deze 
beslissing is er een evaluatie onder zowel internationals 
als onder P&O- diensten en instituutsmanagers uitge-
voerd. De internationals hebben de dienstverlening van 
het SCIS met een 9,1 beoordeeld, de P&O-diensten en 
instituutsmanagers gaven een 8,3. De toegankelijkheid 
en de efficiëntie van de dienstverlening worden duidelijk 
gewaardeerd. Als obstakel wordt vooral de krapte op de 
woningmarkt genoemd. De mogelijkheden van het SCIS 
om te bemiddelen bij het vinden van woonruimte zijn 
beperkt. Er wordt nauw contact onderhouden met lokale 
makelaars en via advertenties wordt contact gezocht met 
particuliere aanbieders van woningruimte.

Overleg met werknemersorganisaties 
In het Lokaal Overleg wordt overlegd met de werkne-
mersorganisaties. Het overleg vindt plaats tussen de 
werkgever (het college van bestuur) en de delegatie van 
medewerkers die de vakbonden vertegenwoordigen: 
de FNV, het CNV, de VAWO en het Ambtenarencentrum. 
Deze vier vakbonden nemen ook deel aan de onderhan-
delingen over de cao Nederlandse Universiteiten.

Met de delegatie van werknemersorganisaties wordt 
jaarlijks gesproken over de algemene gang van zaken bij 
de universiteit en over de toekomstverwachtingen, zoals 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de uitvoering 
van de gemaakte cao-afspraken en het universitaire 
sociale beleid. Dit laatste heeft betrekking op het creëren 
van arbeidsplaatsen voor medewerkers uit de doelgroep 

van de Participatiewet, en op het beleid met betrekking 
tot opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, 
werkdruk en werksfeer.

Op 31 december 2019 is de ‘Wet normalisering rechts-
positie ambtenaren’ in werking getreden. De werknemers 
van openbare universiteiten zijn met ingang van 1 januari 
2020 geen ambtenaar meer, en vallen onder het regime 
van het Burgerlijk Wetboek (BW). De lokale uitvoerings-
regelingen zijn waar nodig aangepast aan het bepaalde 
in het BW. De delegatie heeft ingestemd met deze wijzi-
gingen.

In het verslagjaar is het Lokaal Overleg op de hoogte 
gehouden van de ontwikkeling van het Personeel Shared 
Service Centrum (PSSC, zie pag. 66: Ontwikkeling van de 
organisatie). Om de gevolgen van deze reorganisatie voor 
de betrokken medewerkers in goede banen te leiden is, 
in aanvulling op de cao Nederlandse Universiteiten, een 
Sociaal plan afgesproken. Conform de reorganisatiecode 
is hierbij een klankbordgroep van twee leden van de 
delegatie ingesteld. 

Het ‘Plan van aanpak werkdruk’, opgesteld conform cao-
afspraak, is begin 2018 vastgesteld. De delegatie wordt 
regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering van dit plan. Ook de verbeteracties op grond 
van de uitkomsten van de Personeelsmonitor 2018 zijn 
met de delegatie besproken.
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Op aandringen van de werknemersdelegatie is het 
gesprek over de inventarisatie van het personeelsbestand 
(‘vlootschouw’) in relatie tot de R&O-gesprekken voort-
gezet. Dit heeft geresulteerd in meer duidelijkheid over 
inzet en doel van de inventarisatie. Op verzoek van de 
delegatie is ook in het overleg met de decanen aandacht 
aan dit onderwerp besteed, om een voor alle faculteiten 
vergelijkbare wijze van werken te bevorderen.

Naar aanleiding van het jaarverslag van de afdeling 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft de delegatie haar 
zorgen uitgesproken over de stijging van het verzuim en 
de gemiddelde duur van het verzuim. Ook is het jaarver-
slag van de ‘Vertrouwenspersoon personeel’ besproken. 
Hetzelfde geldt voor de rapportage Van Werk Naar Werk, 
de rapportage Participatiebanen en de kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse van de R&O-gesprekken. Mede 
in het licht van de cao-afspraak over een pilot met de 
functie van ombudsfunctionaris is gesproken over het 
stelsel van vertrouwenspersonen bij de universiteit.

De delegatie heeft het gebruik van zogenaamde ‘draai-
deurconstructies’ besproken, aan de hand van een inven-
tarisatie onder medewerkers. Met draaideurconstructies 
wordt gedoeld op mensen die afwisselend bij de univer-
siteit in dienst zijn en werken via een uitzendbureau, of 
mensen die meerdere tijdelijke dienstverbanden hebben 
met een tussenpoze van meer dan zes maanden. 

5.3 Bezwaar, beroep en klachten

De universiteit hecht veel belang aan een goede 
rechtsbescherming. Studenten, medewerkers, en in 
bepaalde gevallen ook derden, die het niet eens zijn 
met een besluit van de Universiteit Leiden dat hen 
rechtstreeks raakt en dat gericht is op rechtsgevolgen, 
kunnen bezwaar maken tegen dat besluit. Dat kan bij de 
Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (CBB). 
Studenten kunnen daarnaast ook in beroep gaan bij het 
College van Beroep voor de Examens (CBE). Deze rechts-
bescherming is verankerd in de Algemene wet bestuurs-
recht en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek.

Het CBB brengt een advies uit aan het college van 
bestuur, dat een beslissing op het bezwaar neemt. Als de 
medewerker of de derde het niet eens is met deze beslis-
sing kan hij of zij in beroep gaan bij de Rechtbank en 
daarna nog bij de Centrale Raad van Beroep respectieve-
lijk de Raad van State. Een student kan in beroep gaan bij 
het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Het aantal bezwaarschriften bij de CBB is de afgelopen 
jaren gedaald, maar vertoonde in 2019 weer een stijging. 

Het CBB ontving in het verslagjaar 78 bezwaren; in 2018 
waren dat er nog 63. De stijging is mogelijk te verklaren 
door de decentrale selectie bij een aantal opleidingen. 
Ook het feit dat studenten steeds beter geïnformeerd 
worden over hun rechten zou een verklaring kunnen zijn. 

Het CBE doet uitspraken in door studenten ingestelde 
beroepen tegen besluiten van toelatingscommissies, 
examencommissies, examinatoren en faculteitsbesturen. 
Een hoorzitting maakt deel uit van de beroepsprocedure. 
Een student kan tegen een uitspraak van het CBE in 
beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs.

In 2019 ontving het CBE 357 beroepen, in 2018 
waren dat er 310. Het stijgende aantal heeft meerdere 
oorzaken: het toenemend aantal buitenlandse studenten 
dat toegelaten wil worden tot een masteropleiding van 
de universiteit, beperking van het aantal hertentamen-
kansen, en de strengere controle op fraude gepleegd 
door studenten. 

Zie voor een overzicht van de ingediende beroepen en 
bezwaren bijlage G.

Klachtencommissie ongewenst gedrag
Sinds 2009 kent de universiteit de Klachtenregeling 
ongewenst gedrag. De Klachtencommissie ongewenst 
gedrag spreekt zich uit over klachten betreffende 
(seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discri-
minatie. In 2008 is ook de Gedragscode omgangsvormen 
docenten en studenten in werking getreden. De Klach-
tencommissie ontving in 2019 één klacht.

Commissie Klokkenluiders
De universiteit kent sinds 2005 de ‘Regeling melding 
onregelmatigheden’. Eind 2017 is deze regeling, als 
gevolg van de ‘Wet Huis voor klokkenluiders’, gewijzigd 
in de ‘Regeling Klokkenluiders’. De Commissie Klok-
kenluiders onderzoekt meldingen van (vermoedelijke) 
misstanden en adviseert vervolgens het college van 
bestuur. De commissie ontving in 2019 één klacht (inge-
trokken na de hoorzitting).

5.4 ICT

In 2019 is uitvoering gegeven aan de in 2018 vastge-
stelde ICT-strategie. Verbetering van de ICT in het onder-
wijs en onderzoek, en in de bedrijfsvoering en basisin-
frastructuur stond hierbij centraal. Bijzondere aandacht 
ging uit naar het waarborgen van privacy en security. De 
ICT-projectenkalender wordt jaarlijks geactualiseerd.
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Projecten ICT & Onderzoek
De Universiteit Leiden wil de mogelijkheden voor excel-
lent onderzoek optimaliseren door wetenschappers 
uitstekende onderzoeksfaciliteiten te bieden. In 2018 
heeft de universiteit besloten een Computing Facility for 
Excellent Research (CFER) te realiseren die op termijn 
in het gerenoveerde datacenter wordt geplaatst. Voor-
uitlopend hierop wordt een eerste installatie van deze 
CFER geplaatst in het datacenter van het LUMC. Zodra 
het datacenter van de universiteit klaar is, kan dit ook 
gebruikt worden voor het hosten van de HPC van het 
LUMC. Ook andere faculteiten en externe partijen, zoals 
LDE en SURF, zijn betrokken bij het CFER-project.

Studenten moeten eveneens kunnen profiteren van 
goede voorzieningen. Binnen het CFER-project zullen 
daarom ook opleidingen en trainingen worden ontwik- 
keld om studenten in staat te stellen te werken met de 
zeer grote rekenkracht van de supercomputer. Hier wordt 
in 2020 verder invulling aan gegeven. Voor dit project is 
samenwerking gezocht met faculteiten, het LUMC en met 
externe partijen waaronder LDE en SURF.

Er is een Research-IT Competence Center (RICC) opge-
richt om de ondersteuning van de onderzoekers met 
ICT-voorzieningen te verbeteren. Dit wordt stapsgewijs 
geïmplementeerd.

Projecten ICT & Onderwijs
De voornaamste digitaliseringsprojecten ten behoeve 
van het onderwijs die in 2019 werden ondernomen, 
staan beschreven in paragraaf 2.3 (pag. 25 e.v.: Onder-
wijsambities en -prestaties; ICT en Onderwijs en Nieuw 
Learning Management System). In 2019 zijn de digitale 
voorzieningen voor studenten verder verbeterd door het 
beschikbaar stellen van voorzieningen voor samenwerken 
in Office-documenten. Dit was ook een randvoorwaarde 
voor de implementatie van het nieuwe LMS BrightSpace.

Projecten ICT & Bedrijfsvoering en de 
ICT-basisinfrastructuur
De digitalisering van de bedrijfsvoeringsprocessen op het 
gebied van personeel is in 2019 voortgezet. Ten behoeve 
van verdere digitalisering van het documentbeheer nam 
de universiteit deel aan een gezamenlijke aanbesteding 
in SURF-verband voor papierloos vergaderen en werd 
een proof-of-concept voor het archiveren in Office 365 
succesvol afgerond.

In 2019 is verder de uitrol van Windows 10 gerealiseerd 
en zijn de eerste onderdelen van Office 365 in gebruik 
genomen. Veel lokale applicaties zijn in 2019 gemigreerd 
naar het cloud-platform LUCI. Hierbij zijn de applicaties 
geactualiseerd en voorzien van de laatste beveiligings-

updates. De realisatie van een fysiek datacenter is een 
onderdeel van de campusontwikkeling.

Privacy en security
Het aantal datalek-meldingen in 2019 is toegenomen, 
maar ze hadden allemaal een beperkte impact. Eind 
december werden de digitale systemen van de Univer-
siteit Maastricht getroffen door een cyberaanval. De 
impact van dit incident was zo groot dat alle Neder-
landse universiteiten, ook de Universiteit Leiden, zich 
genoodzaakt zagen het bestaande digitale veilig-
heidssysteem opnieuw te bezien. Er is een actieplan 
opgesteld waarmee reeds geplande maatregelen nu 
versneld worden uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij op 
het vergroten van bewustwording, het reduceren van 
digitale toegangsrechten en het invoeren van twee-factor 
authenticatie.

5.5 Campusontwikkeling

In 2016 heeft de universiteit de Langetermijnhuisves-
tingsvisie 2016-2025 vastgesteld met als speerpunten: 
(1) community building door de ontwikkeling van drie 
campussen: de Campus Binnenstad, de Campus Den Haag 
en de Campus Leiden Bio Science Park, (2) investeren in 
duurzaamheid, en (3) intensiveren van het gebruik van de 
gebouwen.

Campus Binnenstad 
De grootste ontwikkeling in de binnenstad is de trans-
formatie van de oude gebouwen aan het Witte Singel-
Doelencomplex tot een moderne Humanities-campus. 
Een belangrijke mijlpaal werd bereikt toen de gemeente-
raad van Leiden in oktober 2019 het stedenbouwkundig 
plan en het beeldkwaliteitsplan voor het gebied vast-
stelde. 

In 2019 is ook het Arsenaal volledig vernieuwd en voor 
de verbouwing van de gebouwen aan de Van Eyckhof-
Van Wijkplaats is een ontwerp gemaakt en is de aanbe-
steding voorbereid. Voor de medewerkers en studenten 
wordt tijdelijke huisvesting gecreëerd, onder andere in 
het Lipsiusgebouw.

In de Leidse binnenstad zijn ook enkele verbeterprojecten 
uitgevoerd, namelijk in het Kamerlingh Onnesgebouw en 
in Plexus.

Campus Den Haag 
Medio 2019 is de conceptvisie voor de ontwikkelingen 
in Den Haag tot 2030 vastgesteld. Op basis daarvan is 
in het najaar een business case doorgerekend voor de 
daarbij behorende nieuwe huisvesting. Besluitvorming 
over deze nieuwe huisvesting, een ‘tweede Wijnhaven-
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gebouw’, vindt in 2020 plaats. Eind 2019 heeft ook een 
verbouwing van de zesde verdieping van het Wijnhaven-
gebouw plaatsgevonden. 

Campus Leiden Bio Science Park 
In 2019 is verder gewerkt aan het ontwerp van fase 2A 
van de Campus Leiden Bio Science Park (LBSP) en is 
gestart met de voorbereiding van de aanbesteding. Ook 
is de Gorlaeushoogbouw gesloopt en zijn er ontwerpen 
gemaakt voor een grote fietsenstalling, een nieuw 
campusplein en een nieuw sport- annex tentamencen-
trum. Voor het onderwijsgebouw wordt een grote reno-
vatie voorbereid. In het Snelliusgebouw is extra kantoor-
ruimte gecreëerd en in het Pieter de la Courtgebouw 
van de Faculteit Sociale Wetenschappen is in 2019 een 
nieuwe bibliotheek opgeleverd.

In het LBSP is in 2019 veel grond uitgegeven aan nieuwe 
bedrijven en een aantal bedrijven is begonnen met de 
bouw van hun pand. Het Schilperoortpark is aange-
legd en er zijn ontwerpen gemaakt voor de bouw van 
honderden nieuwe (studenten)woningen.

Intensiveren van de bezetting van de gebouwen 
In 2018 is gestart met een programma ‘Gericht huis-
vesten’ met als doel de bezetting van de universitaire 
gebouwen te intensiveren. In 2019 is verder gewerkt 
aan een aantal pilots: in het Snellius voor het ISSC, in het 
Pieter de la Courtgebouw voor diverse onderdelen van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen en in de Oude UB voor 
diverse afdelingen van het Bestuursbureau.

5.6 Financiën

Financieel resultaat 2019
Op hoofdlijnen kan het boekjaar 2019 (geconsolideerd) 
als volgt worden weergegeven:
■■ De baten stegen met 33,0 miljoen euro naar 685,8 

miljoen (2018: 652,3 miljoen). De rijksbijdrage en de 
collegegelden namen toe met 17,1 respectievelijk 
2,9 miljoen. De opbrengsten uit werken voor derden 
(tweede- en derdegeldstroomonderzoek en contract-
onderwijs) stegen met 7,2 miljoen naar 194,9 miljoen. 
De overige baten stegen met 6,3 miljoen naar 44,5 
miljoen.

■■ De lasten stegen met 41,0 miljoen naar 690,5 miljoen 
(2018: 649,5 miljoen). De personeelslasten namen 
toe met 27,9 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk 
veroorzaakt door de stijging van de bezetting met 180 
fte naar 6.333 fte. De materiële lasten namen toe met 
13,1 miljoen.

■■ Het resultaat 2019 kwam, inclusief het saldo van de 
financiële baten en lasten, en na de verwerking van 

het aandeel derden (LUMC), uit op 3,8 miljoen nega-
tief.

■■ Het totaal aan activa bleef op hetzelfde niveau met 
een omvang van 580,5 miljoen (2018: 580,7 miljoen). 

■■ Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan het 
eigen vermogen, dat afneemt naar 229,3 miljoen 
(2018: 233,0 miljoen). De solvabiliteit (aandeel eigen 
vermogen in totaal vermogen) daalt naar 39,5 procent 
(2018: 40,1 procent). 

Een belangrijk deel van de baten bestaat uit de zoge-
noemde eerste geldstroom, de rijksbijdrage, die is 
samengesteld uit de modelmatig berekende rijksbijdrage 
voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast ontvangt de 
universiteit collegegelden en baten van derden. Bij deze 
laatste categorie gaat het veelal om Europese subsidies, 
subsidies afkomstig van NWO en de opbrengsten uit 
contractonderwijs. De ontwikkeling van deze bijdragen 
zijn weergegeven in de tabel op pagina 77.

Begroting 2019 en realisatie 2019 en 2018 (enkel-
voudig)
In de tweede tabel op pagina 77 wordt het enkelvoudig 
resultaat over 2019 vergeleken met de begroting voor 
2019 en de realisatie over 2018. De begroting voor 2019 
is eind 2018 vastgesteld door het college van bestuur. 
In deze cijfers zijn niet inbegrepen de baten en lasten 
van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de 
Faculteit Geneeskunde/LUMC (maar wel de subsidie aan 
het LUMC voor deze activiteiten) en de baten en lasten 
van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
verbonden partijen Libertatis Ergo Holding BV (LEH) en 
de Stichting Praesidium Libertatis. 

Het nettoresultaat (enkelvoudig) over het verslagjaar 
bedraagt 4,6 miljoen euro negatief, dat is 4,9 miljoen 
hoger dan het begrote resultaat van 9,5 miljoen negatief. 
Het verschil tussen de begroting en realisatie bij de baten 
en lasten is als volgt:

Baten 
■■ Rijksbijdrage: deze post komt 2,1 miljoen euro hoger 

uit dan begroot. Voornaamste reden hiervoor is de 
verwerking van de Sectorplangelden van 3,6 miljoen 
euro als bate.

■■ Collegegelden: de collegegelden komen hoger (4,6 
miljoen) uit dan het niveau van de begroting als gevolg 
van een hoger aantal ingeschreven (internationale) 
studenten. 

■■ Baten werk i.o.v. derden: deze post komt 10,8 miljoen 
hoger uit dan het niveau van de begroting, dit betreft 
een stijging van de opbrengst werken voor derden bij 
diverse eenheden (inclusief contractonderwijs). 
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■■ Overige baten: deze baten komen 8,3 miljoen hoger 
uit dan het niveau van de begroting, onder meer door 
de verkoop van grond aan de gemeente voor de vesti-
ging van SRON en overige ontvangen subsidies en 
bijdragen. 

Lasten
■■ Personeelslasten: de personele lasten komen ruim 3,5 

miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door een stijging van de kosten voor personele voor-

zieningen (o.a. wachtgeldvoorziening) en door een 
toename van inhuur bij diverse eenheden. 

■■ Afschrijvingen: de afschrijvingslasten komen 4,4 
miljoen hoger uit dan het niveau van de begroting. 

■■ Huisvestingslasten: deze lasten komen 10,2 miljoen 
hoger uit dan het niveau van de begroting, met name 
door hogere huur- en schoonmaakkosten en het ten 
laste van de exploitatie brengen van de voorberei-
dingskosten van enkele investeringsprojecten.

■■ Overige lasten: deze lasten komen 1,0 miljoen hoger 
uit dan begroot, vooral door een stijging van de 

Baten 2019

(bedragen in M€) 2015 2016 2017 2018 2019

Rijksbijdragen 319 325 337 358 375

Collegegelden 57 61 64 68 71

NWO (incl. ZonMW) en KNAW 52 54 52 51 57

EU (incl. ERC) 34 38 37 40 36

Andere derden (incl. contractonderwijs) 87 87 90 97 102

Overige baten 41 36 42 38 45

Totaal baten 590 601 623 652 691

Aandeel werk voor derden in totale baten 29% 30% 29% 29% 28%

Enkelvoudig resultaat over 2019 vergeleken met de begroting voor 2019 en de realisatie over 2018

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 375,2 373,1 358,1

3.2 Collegegelden 71,3 66,7 68,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 105,2 94,9 99,0

3.4 Overige baten 41,5 33,2 35,5

Totaal baten 593,2 567,9 561,0

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 363,0 359,5 339,8

4.2 Afschrijvingen 36,3 31,9 31,9

4.3 Huisvestingslasten 47,0 36,8 45,6

4.4 Overige lasten 150,4 149,4 144,1

Totaal lasten 596,6 577,6 561,5

Saldo baten en lasten -3,4 -9,7 -0,6

5 Financiële baten en lasten -1,3 -1,3 -1,4

Resultaat voor belasting -4,7 -11,0 -2,0

Belastingen 0,0 0,0 0,0

6 Resultaat deelnemingen 0,1 1,5 0,4

Nettoresultaat -4,6 -9,5 -1,5
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uitgaven in samenhang met de toename van de baten 
bij diverse eenheden. 

Financiële baten en lasten
■■ Het saldo van de financiële baten en lasten komt min 

of meer uit op het niveau van de begroting. 

Deelnemingen
■■ Onder deze post wordt de verandering van de waarde 

van Libertatis Ergo Holding BV (LEH) verantwoord. Er 
is een positief resultaat van 0,1 miljoen. 

Het verschil tussen het begroot resultaat en gerealiseerd 
resultaat (enkelvoudig) kan ook op de volgende manier 
worden verklaard: 

De voorgeschreven wijze van verwerking van de sector-
plangelden leidt tot een extra opbrengst en dito resultaat 
in 2019. Het ministerie van OCW heeft in de loop van 
2019 sectorplanmiddelen verstrekt voor versterking van 
het wetenschappelijk onderzoek. Deze middelen zijn 
toegevoegd aan de lumpsum van iedere universiteit. 
Ze zijn gekoppeld aan inhoudelijke sectorplannen en 
concrete begrotingen van de universiteiten. Het minis-
terie van OCW zal de inhoudelijke voortgang van de 
planrealisatie monitoren. In goed overleg met het minis-
terie was, mede vanuit een perspectief van matching 
van kosten en opbrengsten, een verwerking van deze 
bedragen beoogd op de balans in de jaarrekening 2019. 

Recent oordeelde de Commissie Onderwijs van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving echter, tegen eerdere verwach-
tingen in, dat een dergelijke verwerking niet mogelijk is 
op basis van de huidige regelgeving. Door toepassing van 
deze regels ontstaat onbedoeld een vertekend financieel 
beeld ter grootte van 3,6 miljoen euro. Tegenover deze 
vrijval van middelen in 2019 staan even zo grote tekorten 
in latere jaren. In de Commissie Onderwijs van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving is geconcludeerd dat het 
wenselijk is de regels jaarverslaggeving hiervoor aan te 
passen om te voorkomen dat in komende jaren wederom 
sprake zal zijn van een vertekening van het financiële 
beeld. OCW zal hiertoe het initiatief nemen en hierover 
overleg voeren met de accountants en de universiteiten.

Verdeling onderwijs, onderzoek en indirecte lasten
De Universiteit Leiden is zich bewust van de 
maatschappelijke druk om zo transparant mogelijk te 
zijn als het gaat om de besteding van publieke middelen. 
In dit kader wordt sinds 2013 in het jaarverslag inzicht 
gegeven in zowel het onderscheid tussen de directe en 
de indirecte lasten als de lasten die betrekking hebben op 
onderwijs en onderzoek. Dit wordt in de tabel hieronder 
weergegeven.

De verdeling tussen ‘direct’ en ‘indirect’ is als volgt tot 
stand gekomen:
■■ Het grootste deel van de lasten (M€ 316,8) betreft 

salarislasten. De salarislasten van het Wetenschappe-

Ontwikkeling resultaat t.o.v. begroting

(bedragen in M€) Realisatie 2019

Begroot resultaat -9,5
Resultaatverbetering eenheden en werkbudgetten 4,7
Verwerking sectorplangelden (FWN en FdR) 3,6
Collegegeld (per saldo) 3,3
Toename rijksbijdrage (resultaateffect door toename macrokader) 1,7
Extra bijdrage SEO-middelen van NWO 1,4
Resultaatmutatie op vernieuwingsmiddelen 0,6
Afdracht 3e geldstroom 0,2
Aanpassing pro rata-regeling BTW 0,2
Resultaatmutatie gebiedsontwikkeling -0,1
Dotatie asbestvoorziening -0,3
Afrekening onderwijs TU Delft -0,7
Overige mutaties -1,1
Resultaat deelnemingen -1,4
Dotatie personeelsvoorziening -2,6
Ontwikkelkosten vastgoed t.l.v. exploitatie -4,7
Resultaat -4,6
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lijk personeel (wp) en het Ondersteunend personeel 
(obp) bij de faculteiten zijn aangemerkt als direct. 
De salarislasten van het wp zijn verdeeld over onder-
wijs en onderzoek op basis van de door faculteiten 
ingeschatte tijdsbesteding per personeelscategorie 
(resulterend in 45 procent onderwijs en 55 procent 
onderzoek hetgeen in lijn is met vorige jaren). De 
salarislasten van het obp van de faculteiten zijn toege-
rekend naar onderwijs en onderzoek op basis van 
de betreffende fte-verhouding bij het wp (circa 40 
procent onderwijs, 60 procent onderzoek. Het percen-
tage onderzoek is dan wat groter dan op basis van 
de salarislasten vanwege het relatief grote aandeel 
promovendi die een relatief lage salarislast hebben in 
vergelijking met ander wetenschappelijk personeel). 
Het overige obp, werkzaam bij de ondersteunende 
diensten, wordt als indirect beschouwd.

■■ Ook de overige lasten van de faculteiten worden 
als directe lasten beschouwd. De lasten zoals gead-
ministreerd in de tweede en derde geldstroom zijn 
ingedeeld bij onderzoek (met uitzondering van het 
postacademisch onderwijs: de betreffende lasten 
hiervan zijn ingedeeld bij onderwijs). De lasten zoals 
geadministreerd in de eerste geldstroom zijn verdeeld 
over onderwijs en onderzoek op basis van de betref-
fende fte-verhouding bij het wp. 

■■ Bij de inkomensoverdrachten is ook de subsidie aan 
het LUMC opgenomen. Deze subsidie is eveneens 
verdeeld naar onderwijs en onderzoek op basis van de 
betreffende fte-verhouding bij het wp van de (andere) 
faculteiten van de Universiteit Leiden.

De verdeling van de middelen Kwaliteitsafspraken is 
toegelicht in paragraaf 2.5.

5.7 Continuïteitsparagraaf

Met de continuïteitsparagraaf geeft het college van 
bestuur inzicht in het voorgenomen beleid in de jaren 
volgend op het verslagjaar 2019, de verwachte gevolgen 
van dit beleid voor de financiële positie en hiermee 
samenhangende risico’s. Deze paragraaf bevat de door 
OCW in de ‘Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs’ voor-
geschreven inhoud. De rapportage van het toezichthou-
dend orgaan is apart in dit jaarverslag opgenomen. Op de 
(mogelijke) financiële effecten van de coronacrisis wordt 
ingegaan in de paragraaf Belangrijkste risico’s en onze-
kerheden (met invloed op financieel resultaat en finan-
ciële positie) op pagina 87.

Uitgangspunten
Het financieel beleid van de universiteit is gericht op het 
realiseren van het strategisch beleid van de universiteit bij 
een structureel evenwicht tussen de baten en de lasten. 
Zodoende kan het eigen vermogen zoveel mogelijk op 
peil worden gehouden, zodat er ruimte is om optredende 
risico’s op te vangen en om ambities en investeringen in 
huisvesting te financieren.

Dat evenwicht wordt bereikt door als vertrekpunt uit 
te gaan van een allocatieresultaat van minimaal nul: 
het college van bestuur stelt niet méér aan universi-
taire bijdrage ter beschikking aan de eenheden dan er 
beschikbaar is uit de rijksbijdrage en de collegegelden. De 

Verdeling lasten 2019

(bedragen in M€) Directe lasten Subtotaal
Direct

Indirecte
lasten

Totaal
Onderwijs Onderzoek

Salaris- en sociale lasten 110,8 145,7 256,4 60,4 316,8

Waarvan salaris en sociale lasten WP 84,3 103,4 187,7

Inhuur personeel 5,9 13,5 19,5 16,4 35,8

Overige personele lasten 0,9 0,2 1,1 9,3 10,4

Subtotaal personele lasten 117,6 159,4 276,9 86,1 363,0

Afschrijvingen 2,0 9,7 11,7 24,6 36,3

Waarvan afschrijvingen gebouwen 20,3

Huisvestingslasten 2,5 4,3 6,8 40,2 47,0

Overige – Reis- en verblijfskosten 2,1 8,7 10,8 0,8 11,6

Overige – Overige lasten 6,4 17,0 23,4 31,8 55,2

Overige – Inkomensoverdrachten 27,7 46,0 73,7 10,0 83,6

Subtotaal materiële lasten 40,7 85,6 126,3 107,4 233,7

Totaal lasten 158,3 245,0 403,3 193,4 596,7
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stijging van het aantal studenten leidt tot een groei van 
de rijksbijdrage en collegegelden, die wordt ingezet om 
de toename van de universitaire bijdrage bij groeiende 
faculteiten te financieren. Het college acht het daarnaast 
van groot belang te kunnen beschikken over een budget 
voor vernieuwingsmiddelen die ingezet kunnen worden 
voor het realiseren van de ambities uit het instellings-
plan Excelleren in vrijheid 2015-2020. De beschikbare 
vernieuwingsmiddelen in de jaren na 2020 zullen vooral 
worden benut voor het realiseren van de ambities uit 
het nieuwe instellingsplan 2021-2026. Het door het 
college gebruikte AEG-model voor het vaststellen van de 
allocatie aan de faculteiten, wordt door middel van de 
zogenoemde budgetfactor afgeregeld op de beschikbare 
middelen.

De afzonderlijke eenheden worden geacht jaarlijks een 
begroting in te dienen waarbij baten en lasten in even-
wicht zijn. Alleen met toestemming van het college 
van bestuur kan een begroting met een tekort worden 
vastgesteld. Een aantal faculteiten heeft in de begroting 
2020-2023 toestemming gekregen een beroep te doen 
op de in voorgaande jaren opgebouwde reservepositie. 
Het inzetten van een deel van de facultaire reserves is 
mede gericht op het verlagen van de werkdruk.

Als de reserve van een faculteit door een gerealiseerd 
tekort daalt onder de beoogde omvang van 5 procent 
van de jaarlijkse baten, wordt de faculteit geacht deze in 
de komende jaren weer op peil te brengen. Met uitzon-
dering van de Faculteit Archeologie voldeden alle facul-
teiten eind 2019 aan de eis van 5 procent.

De ondersteunende diensten worden geacht een slui-
tende exploitatie te realiseren. De universitaire bijdrage 
voor het expertisecentrum Studenten- en Onderwijs-
zaken (SOZ) en de werkbudgetten Bedrijfsvoering en 
Automatisering bewegen mee met de ontwikkeling van 
de studentenaantallen en het aantal medewerkers. De 
omvang van het werkbudget Huisvesting wordt jaarlijks 
geactualiseerd op basis van een doorrekening van het 
investeringsplan en de verwachte ontwikkeling van de 
overige baten en lasten uit huisvesting. De universiteit 
hanteert voor de hoogte van de huisvestingskosten de 
volgende norm: het aandeel van de huisvestingslasten 
(inclusief afschrijvingen) in de totale lasten is maxi-
maal 12 procent. De allocaties aan de ondersteunende 
diensten (inclusief de werkbudgetten en exclusief het 
werkbudget Huisvesting) mogen niet meer zijn dan 35 
procent van de allocaties aan de faculteiten en instituten. 
Deze normen blijven voor de komende jaren onvermin-
derd van kracht. Het aandeel universitaire overhead zal 
als gevolg van de inhaalslag op ICT-gebied in 2020 boven 
de norm uitkomen. Verwacht wordt dat het aandeel 

in 2021 en volgende jaren weer op, of iets onder, de 
35%-norm ligt.

Het resultaat van de vastgoedontwikkeling dient in ieder 
geval positief te zijn (zowel in de exploitatie als in de 
kasstromen) en wordt gebruikt om het eigen vermogen 
en de liquiditeit te versterken. Daarbij wordt zorgvuldig 
omgegaan met investeringen voorafgaand aan gronduit-
gifte. Zolang niet zeker is welke belangstelling er bestaat 
voor uit te geven grond, wordt de investering in het 
bouwrijp maken van die grond getemporiseerd.

Begroting 2020-2023
De (enkelvoudige) begroting van de universiteit, zoals 
opgenomen in de Meerjarenbegroting 2020-2023, is 
overeenkomstig de hiervoor beschreven uitgangspunten 
opgesteld. De begroting gaat uit van een horizon van vier 
jaar. Bij de toelichting op de investeringen in de komende 
jaren is een langere periode gehanteerd. Op de website 
staat de volledige begroting. De cijfers in deze paragraaf 
zijn ontleend aan deze begroting, tot stand gekomen op 
basis van de door de eenheden ingediende begrotingen 
2020-2023. 

De raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd 
in haar vergadering van 10 december 2019. De Univer-
siteitsraad heeft, in aanvulling op het bestaande advies-
recht, instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begro-
ting, en op de bestemming van de kwaliteitsmiddelen. 
De hoofdlijnen van de begroting worden vastgelegd in 
de Kadernota, die in het voorjaar voorafgaand aan het 
betreffende kalenderjaar door het college van bestuur 
wordt vastgesteld. Na constructief overleg heeft de 
Universiteitsraad in mei 2019 ingestemd met de hoofd-
lijnen in de Kadernota 2020, en op 9 december 2019 met 
de wijzigingen op de hoofdlijnen van de begroting, alsook 
met de beoogde inzet van de kwaliteitsmiddelen in het 
jaar 2020 en de indicatieve inzet van deze middelen in de 
jaren 2021-2023.

De Universiteit Leiden stelt geen begroting op waarin de 
baten en lasten van de Stichting Praesidium Libertatis en 
Libertatis Ergo Holding BV integraal worden verwerkt. 
Gezien de oorsprong van de middelen in beheer bij de 
Stichting Praesidium Libertatis en de oormerking die 
is meegegeven door de donateurs, dient de financiële 
exploitatie gescheiden te worden gehouden van die van 
de universiteit. In Libertatis Ergo Holding zijn activiteiten 
ondergebracht die vanwege de aard van de activiteit 
separaat worden aangestuurd, en waar het consolideren 
van de begroting niet bijdraagt aan de kwaliteit van de 
financiële aansturing. Uiteraard wordt in het kader van 
de financiële sturing wel de bijdrage van Libertatis Ergo 
Holding aan het resultaat van de universiteit gemonitord. 
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De begroting die in deze continuïteitsparagraaf wordt 
gepresenteerd, wordt dan ook alleen vergeleken met 
de realisatie op grond van de enkelvoudige jaarrekening 
2019.

Kernpunten uit de begroting 2020 zijn:
1. In de loop van 2019 is een nieuw stimuleringspro-

gramma onderzoek van start gegaan, waarvoor in 
de jaren tot en met 2023 4,5 miljoen euro per jaar is 
uitgetrokken.

2. Voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onder-
wijs zijn in het kader van de voorbereiding van deze 
begroting met de faculteitsraden en de Universiteits-
raad afspraken gemaakt over de inzet van de kwali-
teitsmiddelen in 2020 van totaal 7,7 miljoen euro. In 
de jaren na 2020 lopen deze door OCW toegekende 
middelen op naar een bedrag van 19,3 miljoen euro in 
2024.

3. Excellent onderzoek en onderwijs vragen ook excel-
lente ondersteuning en infrastructuur. In 2020 worden 
nieuwe stappen gezet, onder meer via de verdere 
uitvoering van de programma’s HR Next Level, Leiden 
Research Support, het programma Harmonisatie 
onderwijslogistiek en de investering in faciliteiten 
zoals ‘high performance computing’, het nieuwbouw-
programma voor de Science Campus, renovatie van de 
Faculteit Geesteswetenschappen en renovatie van het 
huidige datacenter in het Snellius.

4. Er wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in ICT-
projecten en ICT-infrastructuur. In 2021 is op concern-
niveau een extra bedrag van 3,5 miljoen euro en in de 
jaren daarna jaarlijks 2,5 miljoen gereserveerd voor de 
uitvoering van de projectenkalender ICT.

5. Via een groeibijdrage krijgen faculteiten met sterk 
toenemende studentenaantallen de beschikking over 
extra middelen (groeibijdrage). In 2020 gaat het om 
een bedrag van 4,7 miljoen.

6. Een deel van de algemene facultaire reserves wordt 
ingezet voor investeringen ter vermindering van de 
werkdruk in het onderwijs.

7. In de meerjarenbegroting is bij de raming van de rijks-
bijdrage rekening gehouden met het verwachte effect 
van de besluitvorming naar aanleiding van de adviezen 
van de Commissie van Rijn, waarbij op de reguliere 
financierring vanaf 2022 een korting plaatsvindt van 
jaarlijks circa 3 miljoen euro. Het college van bestuur 
heeft naar aanleiding van de commissie van Rijn het 
standpunt ingenomen dat intern geen verschuivingen 
worden aangebracht in het budgettair kader voor 
2020. Inmiddels heeft het college besloten ook in 
het jaar 2021 bij de verdeling van middelen naar de 
faculteiten geen wijziging aan te brengen naar aanlei-
ding van de besluitvorming over de adviezen van de 
Commissie van Rijn.

De uitwerking van de bovengenoemde kernpunten heeft 
geleid tot een begroting in 2020 met een positief resul-
taat van 1,3 miljoen euro. Het begrote resultaat bestaat 
uit een tekort in de reguliere bedrijfsvoering van circa 12 
miljoen euro en een verwachte eenmalige opbrengst uit 
de gebiedsontwikkeling van ongeveer 13 miljoen. Het 
tekort in de reguliere bedrijfsvoering is het gevolg van 
de inzet van geoormerkte en niet geoormerkte reserves 
van faculteiten en ondersteunende diensten. De inzet van 
niet geoormerkte reserve bij een aantal faculteiten, hangt 
vooral samen met werkdrukverlaging. 

Bij het vaststellen van de financiële ruimte voor 2020 
en daarna, heeft het college van bestuur, mede op 
verzoek van het ministerie van OCW, en na afstemming 
in VSNU-verband, wederom besloten minder conserva-
tief te begroten. Dit betekent dat bij de raming van de 
rijksbijdrage in deze begroting rekening wordt gehouden 
met te verwachten extra middelen vanwege de bijstel-
ling van het macrokader (als gevolg van de groei van het 
aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs) 
en het opnemen van middelen voor het instituut Nimar 
in Marokko. Tevens worden in voorgaande jaren opge-
bouwde reserves ingezet. Minder conservatief begroten 
en het inzetten van reserves is, gezien de financiële 
positie van de universiteit, verantwoord maar vergt extra 
alertheid in het kader van ontwikkelingen in de bekos-
tiging van de Nederlandse universiteiten. Met de maat-
regelen in deze begroting neemt de Universiteit Leiden 
meer risico, maar het college van bestuur acht het pakket 
maatregelen noodzakelijk en verantwoord. De bestaande 
mechanismes voor planning & control, waaronder in het 
bijzonder die voor de aanstelling van personeel en de 
temporisering van investeringen in huisvesting, bieden 
voldoende ruimte voor bijsturen indien de omstandig-
heden – bijvoorbeeld fluctuaties in aantallen studenten 
– dit zouden vereisen. Wel wordt de ruimte om het risico 
van een wijziging van het bekostigingssysteem op te 
vangen steeds kleiner.

Hoe de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-
2023 er op grond van deze uitgangspunten uitzien, staat 
in de tabel op pagina 81. 

Het resultaat 2020 in de reguliere bedrijfsvoering is 
door de inzet van de in voorgaande jaren opgebouwde 
reserves negatief. De rentabiliteit (resultaat/totale baten) 
blijft beneden de signaleringswaarden die de Inspectie 
van het Onderwijs hanteert. In de jaren 2020-2023 zijn 
de nu geraamde resultaten in de reguliere bedrijfsvoe-
ring negatief. Door de bijdrage uit de gebiedsontwikke-
ling (verkoop Entreegebied) is sprake van een positieve 
nettoresultaten. 
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In de begroting 2020-2023 is uitgegaan van een stijging 
van de rijksbijdrage in de komende jaren. Dit als gevolg 
van een beperkte stijging van het marktaandeel in de 
bekostiging, die weer het gevolg is van de toename van 
het aantal ingeschreven (bekostigde) studenten – zoals 
hiervoor toegelicht. Het aantal ingeschreven studenten 
is in het studiejaar 2019/2020 opnieuw gestegen ten 
opzichte van voorgaande jaren. De toename heeft zich 
zowel voorgedaan bij de opleidingen in Leiden als bij 
die in Den Haag. Verwacht wordt dat het aantal inge-
schreven studenten de komende jaren verder toeneemt 
(zie volgende tabel). Uiteraard is dit een verwachting 
met de nodige onzekerheden. In de raming van het aantal 
studenten is in de tabel nog geen rekening gehouden met 
de voorgenomen groei van het aanbod aan opleidingen in 
Den Haag en de hiermee samenhangende groei van het 
aantal studenten. Ook in de begroting 2020-2023 is met 
de hiermee samenhangende baten en lasten geen reke-
ning gehouden.

De collegegelden nemen de komende jaren toe als gevolg 
van de in de tabel aangegeven groei van het aantal 
studenten en de jaarlijkse indexatie van het collegegeld. 
In de raming is rekening gehouden met de halvering van 
het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten. Deze 
maatregel is met ingang van het studiejaar 2018/2019 
ingevoerd. Compensatie voor de hierdoor wegvallende 
inkomsten is verkregen door een verhoging van de rijks-
bijdrage.

De omvang van de post Baten werk in opdracht van 
derden zal naar verwachting in 2020 wat lager uitkomen 
ten opzichte van dan het realisatieniveau van 2019. 
Met name bij de faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen is de realisatie in 2019 hoger uitgekomen 
dan oorspronkelijk begroot. Onderdeel van deze post 
is de tweede geldstroom (NWO). Deze geldstroom is 
een belangrijk onderdeel van de financiering van onder-
zoek. Financieel gezien is de tweede geldstroom de 
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de 
toename van beschikbare middelen, onder andere door 
de overheveling in 2009 van 100 miljoen van de eerste 
naar de tweede geldstroom. De universiteit voert een 
actief beleid gericht op het verwerven van tweede- en 
derdegeldstroombaten, en verleent daaraan ook onder-
steuning. De verwerving van NWO-baten en EU-baten 
is een belangrijk aandachtspunt bij de huidige bestuurs-
afspraken. Ook in de verlengde bestuursafspraken is deze 
aandacht behouden.
In het interne universitaire verdeelmodel AEG (is een 
component opgenomen om de bijkomende kosten 
(‘matching’) van tweedegeldstroomsubsidies en 
EU-subsidies op te kunnen vangen. De bijdrage van 
NWO in het kader van de ‘Regeling Stimulering Europees 
Onderzoek’ (SEO-regeling) is tot en met 2019 gebruikt 
om deze component in de interne bekostiging aan te 
vullen. Vooruitlopend op de definitieve toekenning van de 
SEO-middelen voor het jaar 2019 is een bijdrage opge-
nomen van 3,4 miljoen euro. De minister van OCW heeft 
aangegeven dat de SEO-middelen in 2020 worden over-

Staat van baten en lasten

(bedragen in M€) JR 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Baten      

Rijksbijdragen OCW 375,2 388,4 402,3 403,7 405,2

Collegegelden 71,3 74,6 75,2 75,7 76,3

Baten werk i.o.v. derden 105,2 95,1 92,9 90,0 85,6

Overige baten 41,5 54,1 37,9 52,1 37,4

Totaal baten 593,6 612,1 608,4 621,5 604,5

Lasten

Personeelslasten 363,0 375,5 380,6 380,6 379,0

Afschrijvingen 36,3 31,9 32,2 32,1 33,9

Huisvestingslasten 47,0 48,4 45,5 49,2 47,0

Overige lasten 150,4 156,7 153,5 150,3 149,8

Totaal lasten 596,6 612,5 611,8 612,2 609,7

Financiële baten en lasten -1,3 0,7 0,6 0,6 0,6

Resultaat deelnemingen 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Nettoresultaat -4,6 1,3 -1,8 10,8 -3,6
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Ingeschreven studenten

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Leiden

Archeologie 424 460 500 547 601 634

Geesteswetenschappen 5.413 5.562 5.638 5.397 5.342 5.286

Rechtsgeleerdheid 5.199 5.251 5.336 5.385 5.445 5.454

Sociale Wetenschappen 4.975 5.027 4.931 4.673 4.572 4.569

Wiskunde en Natuurwetenschappen 3.842 4.064 4.534 4.269 4.132 4.121

Lerarenopleiding ICLON 228 229 225 225 225 225

Geneeskunde/LUMC 2.620 2.633 2.729 2.633 2.633 2.633

Totaal Leiden 22.701 23.226 23.893 23.128 22.950 22.922

Den Haag

Archeologie 0 0 0 0 0 0

Governance and Global Affairs 2.132 2.405 2.672 3.209 3.357 3.583

Geesteswetenschappen 1.499 1.488 1.540 1.592 1.651 1.679

Rechtsgeleerdheid 0 0 0 0 0 0

Sociale Wetenschappen 366 722 922 954 944 980

Wiskunde en Natuurwetenschappen 196 201 241 315 376 408

ICLON 0 0 0 0 0 0

Geneeskunde/LUMC 0 0 0 0 0 0

Totaal Den Haag 4.193 4.816 5.381 6.069 6.328 6.649

Totaal EER*-studenten 26.894 28.042 29.274 29.197 29.278 29.571

Totaal niet-EER-studenten 825 1.016 1.160 1.059 1.088 1.092

Waarvan in Leiden 533 647 776 631 651 651

Waarvan in Den Haag 292 369 384 428 437 441

Studenten niet-bekostigde opleidingen 393 479 450 476 476 476

Waarvan in Leiden 270 352 279 352 352 352

Waarvan in Den Haag 123 127 171 124 124 124

Totaal aantal ingeschreven studenten 28.112 29.537 30.884 30.732 30.842 31.139

* EER is de Europese Economische Ruimte: de EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

geheveld vanuit NWO naar de universiteiten. Het Leids 
aandeel hierin is niet bekend, omdat de besluitvorming 
over de verdeling in de loop van 2020 zal plaatsvinden. 

De overige baten zijn in 2020 (en in 2022) hoger dan 
normaal in verband met de verkoop van kavels in het 
entreegebied.

Zoals te zien is in de tabel op pagina 84 stijgt in 2020 het 
aantal fte, zowel bij het wp als obp. De toename van het 
aantal fte en hiermee samenhangende personele lasten 
hangt voor een deel samen me de stijging van het aantal 
studenten, maar ook met de toename van de kwaliteits-
middelen en de aan de faculteiten toegekende middelen 
voor de stimulering van onderzoek. Bij het wp nemen 

vooral het aantal uhd’s en ud’s toe. Dit is mede een 
gevolg van het in 2015 vastgestelde loopbaanbeleid. Met 
dit beleid wordt beoogd het aandeel van docenten in het 
wp te laten afnemen en het aantal hoogleraren, univer-
sitaire hoofddocenten (uhd’s) en universitaire docenten 
(ud’s) te doen toenemen. Verder is het beleid gericht op 
het verminderen van het aantal tijdelijke dienstverbanden 
bij de functies van hoogleraar, uhd, ud en docent.

De daling van het aantal fte na 2020 hangt vooral samen 
met de begrote posten Nog te alloceren en met vernieu-
wingsmiddelen die nog niet aan de eenheden zijn toege-
kend. Omdat op voorhand lastig in te schatten valt tot 
welk aantal fte (in welke personeelscategorieën) de nog 
te alloceren middelen en vernieuwingsmiddelen zullen 
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leiden, is er in de begroting voor gekozen de hiermee 
samenhangende fte’s niet mee te nemen in het begrote 
aantal fte. Het omzetten van deze middelen in extra allo-
caties, zal er naar verwachting toe leiden dat het aantal 
fte na 2020 zal stijgen. Voor een beperkt deel heeft de 
afname van fte’s te maken met het feit, dat faculteiten op 
de iets langere termijn wat voorzichtig zullen zijn met het 
ramen van de baten uit nog niet binnengehaalde onder-
zoeksprojecten.

In de begroting 2020-2023 is rekening gehouden met het 
niveau van de salaris- en sociale lasten per 1 februari 2019. 
Hierin zijn de verhogingen uit de huidige CAO in meege-
nomen. In 2020 zullen naar verwachting als gevolg van 
een nieuwe CAO de salarissen gaan stijgen. Deze stijging is 
niet in de cijfers verwerkt, evenmin is rekening gehouden 
met de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2020. 
Verwacht wordt dat deze stijgingen door het ministerie van 
OCW worden gecompenseerd.

De afschrijvingen blijven de komende jaren op hetzelfde 
niveau. In 2019 is het effect verwerkt van een afboeking 
van de voorbereidingskosten van een aantal huisvestings-
projecten. Vanaf 2024 zullen de afschrijvingen flink gaan 
stijgen als gevolg van de voorziene investeringen in huis-
vesting, waarop zal worden ingegaan bij de toelichting op 
de ontwikkeling van de balans. 
De huisvestingslasten schommelen in de periode 2020-
2023 rond de 47 miljoen euro, met in enkele jaren extra 
kosten als gevolg van verhuisoperaties. 

De overige lasten, waarin opgenomen de subsidie voor 
het LUMC voor het onderwijs en onderzoek van de Facul-
teit Geneeskunde, bedragen ca 150 miljoen euro. 

Op basis van de begroting 2020 en meerjarenraming 
2021-2023 is de verwachte ontwikkeling van de finan-
ciële positie als weergegeven in bovenstaande balans. De 
ontwikkeling wordt vooral beïnvloed door de uitvoering 
van het investeringsprogramma voor huisvesting. De post 
Materiële activa neemt met ongeveer 180 miljoen euro 
toe en de liquide middelen nemen door de investeringen 
af met bijna 160 miljoen euro (zie de tabel op pag. 85).
Het investeringsprogramma leidt tot de in de figuur 
op pagina 85 weergegeven investeringsbedragen in 
miljoenen euro’s tot en met 2030. 

Binnen dit investeringsprogramma is sprake van twee 
projecten die voldoen aan de kenmerken van een 
‘majeure’ vastgoedinvestering volgens de minister van 
OCW. Daarvan is sprake als de totale omvang van een 
project meer dan 15 procent van de totale inkomsten (op 
jaarbasis) van een instelling bedraagt (bij de Universiteit 
Leiden een bedrag van circa 92 miljoen euro).

In 2021 zal naar verwachting worden begonnen met 
de tweede fase van de nieuwbouw voor de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, de Science Campus. 
In 2019 is de sloop van het oude Gorlaeusgebouw afge-
rond. In de loop van 2020 wordt de nieuwbouw aanbe-
steed. In de binnenstad wordt gewerkt aan de renovatie 

Gemiddeld aantal fte 

JR 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Wp

Hoogleraar 270 298 299 292 289

Uhd 168 187 196 198 197

Ud 625 695 716 731 728

Docent 242 206 200 195 193

Onderzoeker 353 361 337 326 310

Promovendus 763 794 789 776 739

Subtotaal wp 2.421 2.541 2.537 2.518 2.455

Obp

Obp O&O 428 405 391 385 379

Obp 1.429 1.530 1.507 1.503 1.499

Student-assistent 50 32 28 27 26

Subtotaal obp 1.907 1.967 1.926 1.915 1.905

Totaal 4.328 4.508 4.463 4.433 4.359

Obp overig/totaal fte 33% 34% 34% 34% 34%

Aandeel docent (hlg + uhd + ud + d) 18% 15% 14% 14% 14%
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Ontwikkeling financiële positie (enkelvoudig)

(bedragen in M€) JR 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Activa      

Materiële vaste activa 316,4 352,5 412,9 470,3 497,3

Financiële vaste activa 40,4 41,4 42,9 44,4 46,0

Voorraden 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Vorderingen 36,6 35,8 34,5 34,0 33,9

Liquide middelen 167,3 139,5 80,2 31,6 10,0

Totaal active 561,6 570,2 571,6 581,4 588,3

Passiva

Eigen vermogen 211,8 217,7 215,9 226,7 223,1

Voorzieningen 28,7 24,3 22,9 21,6 18,8

Vooruitontvangen erfpacht 35,5 43,2 48,9 50,2 53,0

BNG (lening + rekening courant) 30,0 30,0 30,0 30,0 41,0

SWAP 4,0 3,7 3,0 2,3 1,8

Kortlopende schulden 251,6 251,2 250,9 250,6 250,6

Totaal passiva 561,6 570,2 571,6 581,4 588,3

Solvabiliteit 37,7% 38,2% 37,8% 39,0% 37,9%

Liquiditeit (current ratio) 81,4% 70,2% 46,2% 26,6% 18,0%

en nieuwbouw van huisvesting voor de Faculteit Gees-
teswetenschappen, de Humanities Campus. Inmiddels is 
het vernieuwde PJ Veth gebouw in gebruik genomen en 
wordt het Arsenaal gerenoveerd. De voorbereiding van 
de renovatie van ‘Cluster Zuid’ (het gebouw ten zuiden 
van de Universiteitsbibliotheek) is ver gevorderd. In 
2020/2021 wordt deze renovatie aanbesteed. Daarna 

volgen de renovatie/nieuwbouw van Cluster Noord, de 
Reuvensplaats en het Lipsius. 
Daarnaast wordt de komende vier jaar een nieuw data-
center gerealiseerd in het Snellius, wordt een nieuw 
sport- en tentamengebouw gerealiseerd en vindt een 
renovatie plaats van het Collegezalengebouw (de 
‘Schotel’). 

Figuur 18
Investeringen per jaar (in M€)
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Deze investeringen dragen bij aan de strategische doel-
stellingen van de universiteit, en zijn nodig om de onder-
wijs- en onderzoeksactiviteiten van deze faculteiten ook 
in de toekomst optimaal te kunnen blijven faciliteren. 
Het aandeel van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
van gebouwen en terreinen in de totale lasten blijft de 
komende jaren beneden de signaleringswaarde van 15 
procent die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.
Om het effect van al deze investeringen op de liquidi-
teitspositie en de exploitatie in beeld te brengen, is een 
financieel model ontwikkeld om de baten en lasten, en 
uitgaven en ontvangsten door te rekenen. Als onderdeel 
van de planning- & controlcyclus wordt het financieel 
model één keer per jaar ingezet om te beoordelen of 
de voorgenomen investeringen op de korte en lange 
termijn inpasbaar zijn in de exploitatie en de 100 miljoen- 
kredietfaciliteit. De investeringen en de gevolgen daarvan 
voor de exploitatie worden jaarlijks door het college van 
bestuur besproken aan de hand van het Meerjaren Inves-
teringsplan (MIP) / Meerjaren Business Plan (MBP) Huis-
vesting. Uit de doorrekeningen is tot dusver gebleken 
dat de investeringen in de komende vier jaar grotendeels 
kunnen worden gefinancierd uit afschrijvingen en het per 
ultimo 2019 aanwezige liquiditeitssaldo van circa 167 
miljoen euro. Op grond van de huidige inzichten wordt 
verwacht dat in de loop van 2023 voor het eerst weer 
een beroep gedaan zal worden op het bij de BNG Bank 
beschikbare kredietarrangement. Vanwege de risico’s 
wordt uit veiligheidsoverwegingen een bedrag van 70 
miljoen euro als maximum leenplafond aangehouden. In 
de jaren dat een beroep gedaan wordt op de RC-faciliteit, 

is tot dusver als beleidslijn een liquiditeitssaldo van mini-
maal 10 miljoen euro aangehouden. Gelet op de toename 
van een aantal risico’s wordt overwogen om het mini-
maal aan te houden liquiditeitssaldo op te trekken naar 
een bedrag van 30 miljoen euro.
Uiteraard is het van belang om de vinger aan de pols te 
houden en met enige regelmaat te bekijken of de inves-
teringsplannen financierbaar zijn, en in welk tempo en 
onder welke condities ze kunnen worden uitgevoerd. 
Met de Universiteitsraad is afgesproken dat, als onder-
deel van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van 
de begroting, door het college van bestuur instemming 
wordt gevraagd op investeringen in huisvesting die de 
exploitatie voor meer dan 1 miljoen euro beïnvloeden. 
Investeringen met een omvang van 5 miljoen euro of 
meer worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
van toezicht.
In de grafiek hieronder zijn de verwachte liquiditeitsont-
wikkeling en leenbehoefte voor de jaren tot en met 2030 
zichtbaar gemaakt. De doorrekening is omgeven met veel 
onzekerheid. De liquiditeitsraming wordt mede beïnvloed 
door externe factoren en regelmatig bijgesteld. Bij de 
liquiditeitsraming is het van belang om een aantal risico’s 
aan te geven, die van invloed kunnen zijn op de ontwik-
keling van de beschikbare liquiditeit in de komende jaren:
■■ In de raming is geen rekening gehouden met het een 

daling van de Onderhandenwerkpositie (OHW). Het 
risico bestaat dat minder onderzoeksprojecten worden 
binnengehaald, hetgeen kan leiden tot een daling van 
de OHW-positie en een extra beslag op de liquide 
middelen. Ook wijzigingen in de bevoorschotting van 

Figuur 19
Verloop Liquide middelen & lening BNG
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tweede- en derdegeldstroomprojecten hebben invloed 
op de liquiditeitsraming.

■■ Er is slechts ten dele rekening gehouden met tegen-
vallers bij de uitvoering van de investeringsprojecten. 
Een mogelijke tegenvaller is een verhoging van het 
investeringsbudget als gevolg van een verdere stijging 
van de prijzen in de bouwsector.

■■ In de liquiditeitsraming is rekening gehouden met 
de verkoopopbrengsten uit de gebiedsontwikkeling. 
De realisatie van de geraamde opbrengsten is niet 
zeker en sterk afhankelijk van economische omstan-
digheden. Het eventueel wegvallen van een deel van 
deze opbrengsten, kan leiden tot een daling van de 
beschikbare liquide middelen. 

■■ In de raming van de liquide middelen is geen rekening 
gehouden met een eventuele wijziging van de huidige 
bekostigingssystematiek van OCW. Als er wijzigingen 
worden aangebracht in de verdeling van de rijksbij-
drage OCW ten nadele van het hoger onderwijs in het 
algemeen dan wel in het bijzonder ten nadele van de 
Universiteit Leiden, kan dit leiden tot een daling van 
de beschikbare liquiditeiten. 

Verloop Liquide middelen & lening BNG
De liquide middelen nemen door de investeringen af. 
In 2023 zal het nodig zijn gebruik te maken van het 
rekening courant krediet bij de BNG; om uit te komen 
op een banksaldo van 10 miljoen euro zal 11 miljoen 
euro geleend worden (bovenop de 30 miljoen euro die 
al geleend is). In de jaren daarna zal deze lening verder 
oplopen. Vanaf 2026 kan de lening weer worden afgelost. 
De waarde van de current ratio (vlottende activa/kort 
vreemd vermogen), die aangeeft of de liquiditeit in orde 
is, ligt met 0,8 ultimo 2019 boven de door de inspectie 
gehanteerde signaleringswaarde van 0,5. De current 
ratio zal de komende jaren dalen als gevolg van de 
voorgenomen investeringen en in 2021 uitkomen onder 
de signaleringswaarde van 0,5. Vanwege de rekening 
courant kredietfaciliteit bij de BNG van 70 miljoen euro, 
die op ieder gewenst moment kan worden ingezet, acht 
het college van bestuur het niet nodig om dit moment 
nadere maatregelen te nemen om boven deze signale-
ringswaarde uit te komen. 

Het eigen vermogen is in 2019 iets gedaald, evenals de 
solvabiliteit (van 38,4 procent naar 37,7 procent). De 
solvabiliteitsratio zal de komende jaren naar verwachting 
rond de 38 procent blijven, ruim onder het gemiddelde 
van de Nederlandse universiteiten, en iets boven het 
minimum van 35 procent dat wordt gehanteerd door 
het college van bestuur. De Inspectie van het Onderwijs 
gebruikt een solvabiliteitsratio waarbij ook de voorzie-
ningen worden meegeteld (‘solvabiliteit 2’). Met 43 
procent ultimo 2019 en 41 procent verwacht ultimo 

2023 zit de universiteit ruim boven de signalerings-
waarde van minimaal 30 procent die de Inspectie van het 
Onderwijs hanteert. Het weerstandsvermogen (eigen 
vermogen/totale baten) ligt en blijft ruim boven de signa-
leringswaarde (0,05) van de inspectie. 
De omvang van de voorzieningen neemt de komende 
jaren af, met name vanwege de onttrekking aan de voor-
zieningen voor huisvesting (sloop en asbestverwijdering).

Belangrijkste risico’s en onzekerheden (met invloed op 
financieel resultaat en financiële positie)
In de financiële planning- & controlcyclus wordt bij het 
opstellen van Kadernota, begroting en Bestuurlijk Finan-
ciële Rapportage (BFR) expliciet aandacht besteed aan 
de financiële risico’s. Er is voldoende ruimte ingebouwd 
om de negatieve gevolgen van financiële tegenvallers 
te kunnen opvangen. Met de financiële effecten van 
de coronacrisis is bij het opstellen van de begroting 
2020-2023 uiteraard geen rekening gehouden. Naast 
alle menselijke en maatschappelijke effecten heeft de 
coronacrisis ook impact op de financiële huishouding 
van de universiteit. De universiteit maakt aanzienlijke 
kosten voor een pakket maatregelen waaronder in het 
bijzonder de grote inspanning om alle onderwijs op 
afstand te organiseren. Daarnaast is de vraag welke 
effecten er zijn op de instroom van Nederlandse en 
buitenlandse studenten, en de voortgang van onderzoek. 
Aard en omvang van de effecten zijn op dit moment niet 
of nauwelijks in te schatten, maar worden op basis van 
mogelijke scenario’s in kaart gebracht. Bij de 1e BFR 
2020 zullen de eenheden rapporteren over de financiële 
effecten (extra kosten, wegvallende opbrengsten) die 
in de eerste viermaandsperiode van 2020 duidelijk zijn 
geworden. Er zullen voor de korte termijn geen compen-
serende maatregelen worden genomen, het resultaat 
2020 zal daarom naar alle waarschijnlijkheid negatiever 
uitkomen dan geraamd bij het opstellen van de begroting. 
Het college van bestuur acht het van belang om duidelijk-
heid te geven over de financiële kaders voor 2021, en wil 
daarbij een maximale inzet doen om de continuïteit van 
onderwijs en onderzoek te waarborgen. De uitgangs-
punten gehanteerd bij het opstellen van de Kadernota 
2021, zoals voor de raming van rijksbijdrage en colle-
gegelden, zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de bepaling van 
de universitaire bijdrage (allocatie) voor de faculteiten 
en expertisecentra. Waar in normale tijden al geldt dat 
de ramingen voor de latere jaren van de planperiode 
indicatief zijn, geldt dat nu in versterkte mate. Voor de 
jaren 2021 en 2022 is een reservering gemaakt voor 
bijzondere maatregelen noodzakelijk door de coronacrisis 
of andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld rond Brexit of 
cybersecurity). 
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Gezien de financiële positie van de Universiteit Leiden is 
er geen aanleiding om op dit moment bijzondere maat-
regelen te treffen. Bij het voorbereiden van de begroting 
2021 in het najaar van 2020 zullen naar verwachting 
de financiële effecten duidelijker zijn in te schatten, en 
kunnen zo nodig maatregelen worden getroffen om te 
blijven voldoen aan de uitgangspunten van het financieel 
beleid. 
Een belangrijk deel van de baten (63%) bestaat uit de 
rijksbijdrage. Het college van bestuur gaat ervan uit dat 
de rijksbijdrage niet nadelig wordt beïnvloed door de 
coronacrisis. In de begroting 2020-2023 is ook besloten 
bij de raming van de rijksbijdrage rekening te houden met 
een mogelijke bijstelling van het Macrokader. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is een op nul slui-
tend allocatieresultaat en evenwicht in beschikbare 
middelen en te verdelen middelen (allocaties). Resultaat 
uit vastgoedontwikkeling – gelet op de moeilijke voor-
spelbaarheid – blijft buiten beschouwing. Bij de toede-
ling van middelen aan de faculteiten is in het huidige 
allocatiemodel AEG een budgetfactor ingebouwd om de 
allocaties in evenwicht te brengen met de voor allocatie 
beschikbare middelen. Verder worden de universitaire 
budgetten alleen gecompenseerd voor loon- en prijsont-
wikkelingen als OCW hiervoor extra rijksbijdrage toekent. 
Als er vanuit OCW geen compensatie komt, moeten de 
universitaire eenheden de hogere kosten in de eigen 
budgetruimte opvangen. In 2019 heeft de minister van 
OCW besloten de gehele prijsbijstelling niet door te 
geven aan de universiteiten. 

Het negatieve effect op de rijksbijdrage met ingang 
van 2023 als gevolg van overheveling van rijksbijdrage 
naar Bèta en Techniek bedraagt voor de universiteit 
circa 3 miljoen euro. Deze bezuiniging is nog niet door 
vertaald naar de interne financiering, in afwachting van 
de compenserende maatregelen die de minister van OCW 
heeft beloofd. Het college van bestuur heeft besloten in 
2020 en 2021 geen veranderingen aan te brengen in het 
allocatiemodel AEG. 

Mede naar aanleiding van de adviezen van de Commissie 
van Rijn heeft de minister van OCW besloten om een 
onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de toerei-
kendheid van het macrobudget voor het mbo, hbo en 
wo in relatie tot de kwaliteit en doelmatige besteding. 
Bijkomend doel is om meer inzicht te verkrijgen in de 
bekostigingsniveaus van de verschillende opleidingen. 
De minister mikt erop dat het onderzoeksbureau de 
definitieve rapportage over de drie genoemde sectoren 
in december 2020 oplevert. Mogelijk heeft de besluitvor-
ming over het rapport gevolgen voor de verdeling van de 
beschikbare middelen tussen de genoemde onderwijs-

sectoren. Verder brengt de kabinetswisseling in 2021 de 
nodige onzekerheden met zich mee.

Het vastgoedbeheer is centraal georganiseerd. Zoals 
eerder aangegeven heeft de universiteit een ambitieus 
huisvestingsprogramma voor de komende jaren. In het 
programma zijn twee ‘majeure’ investeringsprojecten 
opgenomen. Hoe groter de omvang van het project, hoe 
groter het financiële risico. Een risico zou kunnen zijn dat 
de behoefte aan ruimte niet goed meer aansluit op de 
bestaande vastgoedportefeuille vanwege een lager of 
hoger aantal studenten en medewerkers dan geraamd.
Om een dergelijk risico zoveel mogelijk te ondervangen 
worden de grote projecten opgeknipt in fasen. Een ander 
risico bij omvangrijke projecten is het effect van meer/
minder werk, voor, tijdens of na de oplevering. Bij de 
uitvoering van de projecten houdt de universiteit dit dan 
ook scherp in de gaten. Eventuele extra (exploitatie)
kosten kunnen opgevangen worden binnen de gehele 
universitaire exploitatie en de aanwezige liquiditeits-
ruimte.
Het college van bestuur heeft bij het nemen van een 
besluit over de huisvesting van het University College 
The Hague vanwege de situatie op dat moment gekozen 
voor het huren van een gebouw. Daarbij is een huur/
financieringsconstructie tot stand gekomen, waarvan de 
risico’s naar het oordeel van de universiteit beheersbaar 
zijn. Onder meer is afgesproken dat de universiteit garant 
staat voor een door de projectinvesteerder met de BNG 
Bank afgesloten hypothecaire lening. De constructie is 
beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. De 
Inspectie spreekt van een verhoogd risico, maar gegeven 
de kapitaalkracht van de universiteit en de zekerheden 
die door de universiteit zijn bedongen, beschouwt de 
Inspectie het risico niet als een gevaar voor de continuï-
teit.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem
Naast de aandacht voor de beheersing van risico’s die 
een nadelig effect kunnen hebben op de financiële positie 
en/of het financieel resultaat, gaat veel aandacht uit naar 
een goede beheersing van de financieel-administratieve 
processen. Het interne risicobeheersings- en controle-
systeem omvat naast de financiële planning- & control 
cyclus ook de regels en voorschriften zoals vastgelegd in 
het Handboek Financiën die worden gehandhaafd door 
de controllers bij de eenheden en het Financial Shared 
Service Centre (FSSC) van de universiteit. De afde-
ling Audit en Interne Controle (AIC) toetst jaarlijks de 
werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. 
Op basis van het jaarlijks vastgestelde Auditplan voert 
AIC audits uit op de opzet en werking van de verschil-
lende administratieve processen. De uitkomsten van deze 
audits worden besproken met het college van bestuur, 
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waarna zo nodig verbeteringen worden aangebracht. De 
Management Letter van de externe accountant, waarin 
met name wordt ingegaan op de opzet en werking van 
de (financiële) interne risicobeheersings- en controlesys-
temen, wordt jaarlijks besproken in de Auditcommissie 
van de raad van toezicht en in de raad van toezicht zelf. 
De aanbevelingen opgenomen in de Management Letter 
worden zoveel als mogelijk uitgevoerd. Het college van 
bestuur monitort de opvolging van de aanbevelingen.
In de afgelopen jaren zijn verbeteringen aangebracht in 
een aantal belangrijke onderdelen van de risicobeheer-
sings- en controlesystemen, te weten het afsluitproces, 
(onderzoeks)projecten, declaraties, belastingen en 
(financiële) rechtmatigheid. Belangrijke wet- en regelge-
ving waaraan in dit kader voldaan moet worden, zijn de 
Europese aanbestedingsregels, de regels voor beleggen 
en belenen en de scheiding publiek/privaat.

Voor de periodieke afsluiting wordt gebruikgemaakt van 
Runbook. Dit systeem is uitgerold in de hele organisatie. 
Het aan de financiële administratie (SAP) gekoppelde 
systeem voorziet in een stapsgewijs afsluitproces met 
vastlegging en documentatie van alle bijbehorende 
interne controlewerkzaamheden. In combinatie met de 
hierop volgende controle door AIC, wordt zo een volle-
dige audit-trail in het systeem vastgelegd. Het systeem 
heeft geleid tot een verdere uniformering van het afsluit-
proces. In 2019 is verder gewerkt aan de beheersing 
van belangrijke risico’s door middel van continuous 
control monitoring. In het FSSC is in 2019 een volgende 
stap gezet door de workflow van de afhandeling van de 
signalen te digitaliseren; in 2020 zal deze afhandeling 
door de eenheden ook worden gedigitaliseerd. 
Per 1 januari 2019 is het Personeel Shared Service Center 
(PSSC) van start gegaan. De personeelsadministratie 
is daarmee gecentraliseerd, waarbij tegelijkertijd de 
administratieve processen zoveel als mogelijk zijn gedi-
gitaliseerd, zodat de workflow efficiënter en met minder 
risico’s op fouten kan worden afgehandeld. 

Aan de ‘General IT Controls’ (GITC) is in 2019 verder 
vormgegeven. Het systeem Topdesk wordt nu gebruikt 
door Functioneel Beheer voor het vastleggen en docu-
menteren van de programmatische wijzigingen.

De beheersing van de processen om te komen tot een 
aanvaardbare aangifte van de btw en de (eind)loonhef-
fing was net als voorgaande jaren op orde. Op verzoek 
van de Belastingdienst is in het kader van Horizontaal 
Toezicht in 2019 gestart met het opstellen van een ‘Tax 
Control Framework’. In dit raamwerk worden de risico’s 
in de diverse processen die moeten leiden tot aangifte 
beschreven, evenals de maatregelen die zijn getroffen om 
deze risico’s te beheersen. In 2019 zijn nieuwe afspraken 

gemaakt met de belastingdienst over de pro rata-regeling 
voor de aftrek van de btw op indirecte kosten. 
Het beleid inzake beleggen en lenen is gebaseerd op het 
Treasury Statuut. In de toelichting op de jaarrekening is 
zichtbaar over welke soorten beleggingen, leningen en 
derivaten de universiteit (inclusief de geconsolideerde 
Stichting Praesidium Libertatis I en Libertatis Ergo 
Holding BV) beschikt, wat er in 2019 is veranderd en wat 
de looptijden zijn van verschillende financieringen. 

De beschikbare liquide middelen (zonder onderscheid 
tussen publieke en private middelen) worden aange-
houden op de rekening-courant bij de huisbankier en op 
een aantal spaarrekeningen bij de grote Nederlandse 
banken. Sinds begin 2017 worden de liquide middelen 
van de universiteit aangehouden bij het ministerie van 
Financiën onder het regime van het schatkistbankieren. 
Vooralsnog worden, gezien de rentecurves, de liquide 
middelen aangehouden op de rekening-courant.

Giften en legaten waarvan de vermogensopbrengsten 
gebruikt dienen te worden om activiteiten op het gebied 
van onderwijs en onderzoek te financieren, worden 
bij voorkeur ondergebracht in de Stichting Praesidium 
Libertatis. Deze stichting heeft het vermogensbeheer 
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. De vermo-
gensbeheerder hanteert daarbij voor de beleggingen 
een neutraal beleggingsprofiel (60%-70% in obligaties, 
40%-30% in aandelen). Ontwikkelingen op de rente- en 
kapitaalmarkt en op de beurs kunnen dus effect hebben 
op het resultaat. 

De universiteit verstrekt in principe alleen financiering 
aan andere partijen voor zover passend bij de uitvoering 
van de wettelijke taak, via de dochteronderneming Liber-
tatis Ergo Holding BV. Slechts bij uitzondering stelt de 
universiteit zelf financiering beschikbaar.
Gezien de ontwikkeling van de leenbehoefte is het de 
eerstkomende jaren niet nodig om rentederivaten af te 
sluiten. Regelmatig wordt bekeken of het verantwoord 
is het in 2007 afgesloten rentederivaat, nu dit niet effec-
tief is en voorlopig ook niet zal worden, af te wikkelen. 
Aangezien in de in 2007 geldende ‘Regeling beleggen en 
belenen’ niet was aangegeven dat een open positie niet 
was toegestaan, is de universiteit van mening dat een 
eventuele afkoop van het rentederivaat alleen gebaseerd 
dient te worden op een bedrijfseconomische afweging.

Omdat de liquide middelen worden aangehouden op 
spaarrekeningen en op de rekening-courant, is het rente-
risico gering. Wel zijn door de aanhoudend lage rentever-
goedingen de renteopbrengsten gering. De universiteit 
loopt een groter renterisico op het met de BNG afge-
sloten rentederivaat. Door middel van het rentederivaat 
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De bijbehorende tarieven worden vastgesteld door het 
faculteitsbestuur of het college van bestuur; ze zijn in 
principe kostendekkend en niet-marktverstorend. Onder-
wijstarieven worden jaarlijks vastgesteld als onderdeel 
van de begrotingsvaststelling of in het kader van het 
retributiebeleid. Postacademisch onderwijs wordt in 
rekening gebracht tegen minimaal de integrale kostprijs.

Jaarlijks stelt het college van bestuur op basis van de 
begroting de uurtarieven voor contractonderzoek vast. 
Voor de overige activiteiten stelt het college voor het 
begin van het jaar de tarieven vast (bijvoorbeeld voor 
catering, het gebruik van het Universitair Sportcentrum 
en voor studentenhuisvesting).

De interne accountant beoordeelt jaarlijks bij de inte-
rimcontrole de opzet en werking van de administratieve 
organisatie ten aanzien van de opbrengsten van deze 
activiteiten. Zo nodig besteden de eenheden nadere 
aandacht aan de toerekening van indirecte kosten. 
Binnen de universiteit is verder de aandacht gevraagd 
voor het risico van ‘oneerlijke concurrentie’ door om niet 
of tegen een te laag tarief faciliteiten en/of diensten 
vanuit de universiteit ter beschikking te stellen.

De financieringsactiviteiten van de universiteit lopen in 
principe via de 100 procent-dochteronderneming Liber-
tatis Ergo Holding BV (LEH). LEH investeert in nieuwe 
ondernemingen die voortkomen uit de universiteit, of 
neemt deel in fondsen die financiering verzorgen. De 
universiteit heeft bij de oprichting in 1996 158.000 euro 
geïnvesteerd. Daarna zijn geen publieke middelen meer 
in LEH gestoken. Alle activiteiten van LEH en haar deel-
nemingen zijn bedoeld om kennistransfer te realiseren 
dan wel te bevorderen, met uitzondering van Jobmotion 
BV, die de plaatsing van uitzendkrachten binnen de 
universiteit verzorgt. Over het aangaan van nieuwe finan-
cieringen wordt besloten door de algemene aandeel-
houdersvergadering van LEH (het college van bestuur). 
Daarbij wordt getoetst of de betreffende financiering 
past bij de wettelijke taken van de universiteit. De in 
2019 gerealiseerde investeringen worden toegelicht in de 
jaarrekening.

De Universiteit Leiden beschikt over gronden in het 
Leiden Bio Science Park en investeert in de infrastructuur 
van het park, zodat kavels uitgegeven kunnen worden 
aan geïnteresseerde bedrijven. Bij de gronduitgifte 
wordt de grond die de universiteit niet zelf nodig heeft, 
verkocht tegen de marktprijs (dus niet-concurrentiever-
storend), die altijd hoger zal zijn dan de integrale kost-
prijs zoals die door de universiteit wordt berekend. De 
universiteit zorgt ervoor dat de ontvangsten bij uitgifte 
en verkoop de investeringen overtreffen, zodat aan 
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ruilt de universiteit de (korte) rente die betaald moet 
worden bij gebruik van de rekeningcourantkredietfacili-
teit voor een rente van 4,7 procent. Omdat de universiteit 
nu beschikt over voldoende liquide middelen wordt geen 
gebruik gemaakt van de rekening-courant kredietfacili-
teit, is het derivaat niet effectief en dient het te worden 
gewaardeerd tegen marktwaarde. 

Aangezien het verschil tussen de rente die de universiteit 
betaalt aan de BNG en de 1-maandseuribor rente die 
de universiteit ontvangt weer iets kleiner is geworden, 
en de omvang van het derivaat in 2019 is afgenomen 
met 1,5 miljoen euro is de marktwaarde van de swap in 
2019 voor een bedrag van 200.000 euro minder negatief 
geworden. Overigens is in het afgesloten contract geen 
sprake van een zogenoemde margin call; de universiteit 
behoeft derhalve geen bedrag te storten bij de BNG Bank 
vanwege de negatieve marktwaarde.

5.8 Private activiteiten

De universiteit ontplooit op grond van, of gerelateerd aan 
de wettelijke taken op het gebied van onderwijs, onder-
zoek en valorisatie diverse activiteiten die niet worden 
bekostigd door de overheid, maar een privaat karakter 
dragen. Het gaat daarbij onder meer om contractonder-
wijs, contractonderzoek, studentenhuisvesting, vastgoed-
ontwikkeling en catering. De omzet van deze activiteiten 
is zichtbaar in de jaarrekening onder de posten Werken 
voor derden en Overige baten. In het kader van de invoe-
ring van de vennootschapsbelasting is bij overleg met de 
Belastingdienst gebleken dat de omvang van deze acti-
viteiten de afgelopen jaren zodanig was dat een subjec-
tieve vrijstelling van de vennootschapsbelasting over het 
boekjaar 2018 van toepassing is.

De universiteit wil voorkomen dat voor deze activi-
teiten de rijksbijdrage en/of de collegegelden moeten 
worden ingezet, en heeft daarom een aantal maatregelen 
getroffen om dat te borgen. De kaders waarbinnen de 
eenheden moeten opereren ten aanzien van derge-
lijke activiteiten zijn vastgelegd in de ‘Richtlijn Publiek 
Privaat’. Zo dient onder meer de integrale kostprijs te 
worden gehanteerd. Bij de jaarlijks als onderdeel van 
de planning- & controlcyclus door de eenheden in te 
dienen begrotingen, worden de baten en lasten van deze 
activiteiten zichtbaar gemaakt en getoetst. Een nieuwe 
activiteit wordt voorgelegd aan het faculteitsbestuur en/
of het college van bestuur om vast te laten stellen dat de 
doelstelling van de activiteit in lijn is met de kernactivi-
teiten van de universiteit dan wel noodzakelijk, en dat de 
risico’s afdoende worden beheerst.
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deze activiteit geen publieke middelen worden besteed. 
De universiteit huurt voor en verhuurt aan een deel 
van de buitenlandse (master)studenten kamers, omdat 
deze groep studenten anders niet naar Nederland kan 
komen. Het college van bestuur heeft besloten om haar 
bijdrage uit de eerste geldstroom aan deze activiteit de 
komende jaren te minimaliseren. Verder worden kamers 
verhuurd aan studenten van het Leiden University College 
The Hague, in verband met het ‘residentieel concept’. 
Gestreefd wordt naar een kostendekkende exploitatie. 

Er is overigens bij de universiteit geen sprake van: 
■■ uitbesteding van (delen van) onderwijsprogramma’s 

van bekostigde opleidingen aan private organisaties; 
■■ maatwerktrajecten aangeboden aan bedrijven en/of 

organisaties in de vorm van in het CROHO geregis-
treerde opleidingen die leiden tot een diploma; 

■■ onderwijskundige publiek-private arrangementen.



Jaarverslag Universiteit Leiden 201992



Deel II
Jaarrekening 2019
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Geconsolideerde Jaarrekening
 

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming) 

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa  316,5  311,0 

1.2 Financiële vaste activa  22,8  20,2 

Totaal vaste activa  339,3  331,2 

Vlottende activa

1.3 Voorraden  1,0  1,1 

1.4 Vorderingen  38,6  39,8 

1.5 Effecten  17,4  16,2 

1.6 Liquide middelen  184,2  192,4 

Totaal vlottende activa  241,2  249,4 

Totaal activa  580,5  580,7 

2 Passiva

2.1 Groepsvermogen

2.1.1 Eigen vermogen  229,0  232,7 

2.1.2 Minderheidsbelang derden  0,3  0,3 

Totaal groepsvermogen  229,3  233,0 

Vreemd vermogen

2.2 Voorzieningen  28,7  29,4 

2.3 Langlopende schulden  69,5  68,0 

2.4 Kortlopende schulden  253,0  250,2 

Totaal vreemd vermogen  351,2  347,6 

Totaal passiva  580,5  580,7 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten

(bedragen in M€) 2019 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 375,2 358,1

3.2 Collegegelden 71,3 68,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 194,9 187,7

3.4 Overige baten 44,5 38,2

3.5 Totaal baten 685,8 652,3

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 468,9 441,0

4.2 Afschrijvingen 40,3 35,9

4.3 Huisvestingslasten 50,6 49,9

4.4 Overige lasten 130,7 122,6

Totaal lasten 690,5 649,5

Saldo baten en lasten -4,6 2,8

5 Financiële baten en lasten 0,3 -2,2

Resultaat voor belasting -4,3 0,6

Belastingen 0,0 0,1

Resultaat deelnemingen -0,2 0,2

Resultaat na belasting -4,6 0,7

Aandeel derden in resultaat (LUMC) -0,8 3,8

Nettoresultaat -3,8 -3,0

Voorstel tot resultaatbestemming 2019
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat (geconsolideerd) van M€ 3,8 waardoor het groepsver-
mogen afneemt. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt 
het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves van de instelling. Het groepsvermogen ultimo verslagjaar 
inclusief resutaatbestemming is als volgt opgebouwd:
■■ de algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en haar dochters alsook van het College van Bestuur en de 

faculteiten zijn begrepen. Deze reserve is in 2019 per saldo afgenomen met M€ 3,7;
■■ een viertal bestemmingsreserves (publiek) voor door het College van Bestuur gereserveerde en toegekende 

middelen voor profilering, onderwijsintensivering, profilering & zwaartepuntvorming en vernieuwingsmiddelen. Aan 
deze reserves wordt per saldo M€ 0,9 onttrokken;

■■ een bestemmingsfonds (privaat) waarin het eigen vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis I is opgenomen. 
Gezien de herkomst vandeze middelen (ze zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden de middelen als 
privaat gepresenteerd. Aan dit bestemmingsfonds wordt M€ 0,8 gedoteerd door het positieve resultaat van de Stich-
ting Praesidium Libertatis I, waardoor het bestemmingsfonds ultimo 2019 een bedrag van M€ 17,1 bevat;

■■ een minderheidsbelang derden waarin een door derden gehouden belang van 33,5% in een deelneming van LEH BV 
wordt weergegeven (M€ 0,3).
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen in M€) 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat -3,8 -3,0

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen (excl. LUMC) 36,3 32,0

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC) -0,7 -1,2

Subtotaal 35,6 30,7

Veranderingen in werkkapitaal

Voorraden 0,1 -0,3

Vorderingen 1,2 -1,9

Effecten -1,2 1,7

Kortlopende schulden 2,8 14,1

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 2,9 13,6

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 34,7 41,3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -41,8 -21,0

Desinvesteringen materiële vaste activa 0,1 0,0

(Des)investeringen in deelnemingen -0,7 -0,9

Mutaties leningen -1,9 -0,3

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -44,4 -22,1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 2,5 4,9

Aflossing langlopende schulden -1,0 -1,2

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1,5 3,7

Mutatie liquide middelen -8,2 22,9

Beginstand liquide middelen 192,4 169,4

Mutatie liquide middelen -8,2 22,9

Eindstand liquide middelen 184,2 192,4
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Toelichting op de geconsolideerde 
jaarrekening

Algemeen

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 
2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2019.

Toegepaste standaarden
De Universiteit Leiden bezit rechtspersoonlijkheid op 
grond van de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW), artikel 1.8 b. In de WHW 
is aangegeven dat de universiteit jaarlijks een jaarverslag 
dient op te stellen, waarvoor de minister van OCW richt-
lijnen kan geven. 

Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Regeling jaar-
verslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgelegd 
dat de jaarverslaggeving ingericht dient te worden in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en de in de regeling aangegeven afwijkende 
bepalingen. In het bijzonder wordt verwezen naar de 
richtlijnen 400, 640 en 660 van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving (RJ). 

RJ 660 is specifiek bedoeld voor onderwijsinstellingen. 
In RJ 660 zijn presentatievoorschriften opgenomen voor 
onder meer de indeling van de balans, de staat van baten 
en lasten en het jaarverslag.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continu-
iteitsveronderstelling.

Algemene grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-
ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van 
de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is 
vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. De jaarrekening geeft de economische 
realiteit van transacties weer. Het geheel van samen-
hangende transacties wordt hierbij in de beschouwing 
betrokken.

Activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vast-
gesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft 
op de balans als een transactie (met betrekking tot het 
actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke 
verandering in de economische realiteit met betrekking 
tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting 
wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een 
derde zijn overgedragen.

Een actief of een post van het vreemd vermogen wordt 
niet langer in de balans opgenomen indien de trans-
actie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot het actief of de post van het vreemd 
vermogen aan een derde zijn overgedragen. De resul-
taten van de transactie worden in dat geval direct in de 
staat van baten en lasten opgenomen, rekening houdend 
met eventuele voorzieningen die worden getroffen in 
samenhang met de transactie.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s; de bedragen in 
de jaarrekening luiden in miljoenen euro’s (M€), tenzij 
anders vermeld.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist van het 
management oordelen, schattingen en veronderstellingen 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opge-
nomen in de periode waarin de schatting wordt herzien 
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 
gegevens van de Universiteit Leiden en de groepsmaat-
schappijen en andere rechtspersonen waarop overheer-
sende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Groeps-
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voor rekening komt van het LUMC. Dit verschil wordt 
verantwoord als de post Resultaat derden en heeft daar-
door geen invloed op het nettoresultaat, dat gepresen-
teerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening.

Begrotingscijfers worden alleen in de enkelvoudige staat 
van baten en lasten opgenomen ter vergelijking.

Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de 
betreffende functionele valuta van de organisatie omge-
rekend tegen de geldende wisselkoers per transactie-
datum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en 
verplichtingen worden per balansdatum in de functionele 
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende 
wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde 
valuta die tegen historische kostprijs worden opge-
nomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende 
wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening 
optredende valutakoersverschillen worden in de staat 
van baten en lasten verantwoord.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in 
aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplich-
tingen, handelsschulden, overige te betalen posten en 
tevens afgeleide financiële instrumenten.

Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden 
door de universiteit niet afgescheiden van het basiscon-
tract en apart verantwoord, maar toegelicht onder het 
betreffende balanshoofd.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste 
opname worden meegenomen. Indien echter financiële 
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaar-
deerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, worden 
direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waar-
dering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op 
de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handelsportefeuille
Indien de universiteit financiële instrumenten heeft 
verworven of is aangegaan met het doel het instrument 
op korte termijn te verkopen, maken deze deel uit van de 
handelsportefeuille en worden deze na eerste opname 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardewijzigingen in de staat van baten en lasten.

maatschappijen zijn deelnemingen waarin de universiteit 
een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere 
wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoe-
fend. 

Op deze gronden zijn, naast de universiteit zelf, de 
volgende rechtspersonen opgenomen in de geconsoli-
deerde jaarrekening: 
■■ Libertatis Ergo Holding BV (LEH BV) en de daaraan 

verbonden deelnemingen;
■■ Stichting Praesidium Libertatis I en de daaraan 

verbonden fondsen.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge 
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 
evenals de binnen de groep gerealiseerde resultaten. 
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, 
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk 
tot uitdrukking is gebracht. De posten in de geconsoli-
deerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de 
groep.

Consolidatie van een aantal rechtspersonen waarvan de 
gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is1, blijft achter-
wege. In het in de jaarrekening opgenomen overzicht 
Verbonden partijen is te zien welke rechtspersonen het 
betreft.

De activiteiten van de Faculteit Geneeskunde zijn onder-
gebracht in het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). Het LUMC ontvangt voor de onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten van de faculteit een jaarlijkse 
bijdrage van het College van Bestuur. In de geconso-
lideerde jaarrekening worden conform RJ 660.603 de 
baten en lasten van de onderwijs- en onderzoeksacti-
viteiten van het LUMC verwerkt. Hierbij zijn baten en 
lasten van het LUMC aan onderzoek en onderwijs toege-
rekend op basis van het aandeel van de universitaire 
subsidie en van derden ontvangen subsidies (tweede en 
derde geldstroom) in de totale baten. De afschrijvings-
lasten van het LUMC zijn niet opgenomen in de cijfer-
matige toelichting op het verloop van de materiële vaste 
activa omdat het LUMC niet in de geconsolideerde balans 
is opgenomen.

In de overeenkomst tussen LUMC en universiteit is afge-
sproken dat een verschil tussen de baten en de lasten 

1 Conform de door OCW gegeven vuistregel is het balanstotaal van 
deze organisaties minder dan 5 procent van het geconsolideerde 
balanstotaal. Ze staan wel in het overzicht Verbonden partijen, 
opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening bij de toelichting op 
de financiële vaste activa.
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■■ een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om 
het actief en de post van het vreemd vermogen gesal-
deerd en simultaan af te wikkelen; en

■■ het stellige voornemen bestaat om het saldo als 
zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Presentatiewijzigingen in de jaarrekening 2019
In 2019 hebben zich geen presentatiewijzigingen voor-
gedaan.

Grondslagen waardering activa en passiva

Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, 
andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfs-
activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. Een uitzondering hierop vormen de 
bijzondere collecties, die niet worden gewaardeerd in de 
balans.

Voorbereidingskosten worden, conform RJ212.303, geac-
tiveerd voor zover sprake is van kosten die noodzakelijk 
zijn voor de realisatie van het actief (bijvoorbeeld teke-
ningen en vergunningen) tot aan de ingebruikneming. 
Kosten die worden gemaakt ten behoeve van de besluit-
vorming over de realisatie van het actief komen niet voor 
activering in aanmerking (bijvoorbeeld studies en verken-
ningen).

Investeringssubsidies worden gesaldeerd met de investe-
ringen in het betreffende actief. Wanneer de mogelijkheid 
bestaat dat de subsidie (deels) wordt teruggevorderd 
gedurende de levensduur van het actief, wordt deze 
latente verplichting onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen verantwoord.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur, waarbij geen reke-
ning gehouden wordt met een restwaarde. Afschrijvingen 
vinden plaats vanaf de maand volgend op ingebruik-
neming. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven.

Wetenschappelijke apparatuur wordt afgeschreven in vijf 
jaar. Extern gefinancierde apparatuur wordt na ingebruik-
name direct voor honderd procent afgeschreven.

Inventaris en apparatuur (inclusief software) worden 
afzonderlijk geactiveerd voor zover sprake is van 
aanschaffingen boven de € 2.500 per item. Activa die 

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na 
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-
prijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd 
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien 
geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is 
deze waardering gelijk aan de nominale waarde.

Lang- en kortlopende schulden en overige financiële 
verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige finan-
ciële verplichtingen worden na eerste opname gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden 
voor het komend jaar, worden opgenomen onder kortlo-
pende schulden.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs 
of lagere marktwaarde.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplich-
tingen wordt berekend op basis van de contante waarde 
van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedis-
conteerd tegen de actuele rentevoet voor vergelijkbare 
leningen per balansdatum.

Derivaten
De reële waarde van renteruilcontracten is gebaseerd op 
de verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen actuele 
rentes waarin een opslag is opgenomen voor de rele-
vante risico’s.

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarreke-
ning van de universiteit vereisen de bepaling van de reële 
waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en 
verplichtingen. Ten behoeve van waarderings- en infor-
matieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis 
van de volgende methoden bepaald. Indien van toepas-
sing wordt nadere informatie over de uitgangspunten 
voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het 
onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het actief 
of de verplichting van toepassing is.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden 
gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover:
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uit de opbrengsten van de grondexploitatie zelf. Voor de 
waardering van de gebouwen wordt de componenten-
methode toegepast.

Bij uitgifte van gronden in eeuwigdurende erfpacht 
worden de toekomstige erfpachttermijnen in één keer als 
bate verantwoord, en worden de geactiveerde ontwikke-
lingskosten ten laste van het resultaat gebracht. Conform 
richtlijn 212.506a van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
vindt geen saldering van baten en lasten plaats.

Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onder-
hevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde 
is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengst-
waarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
te bepalen voor een individueel actief, wordt de reali-

kunnen worden beschouwd als bulkaankopen worden 
geactiveerd boven de € 50.000. De afschrijvingstermijn 
staat in onderstaande tabel per type weergegeven. 
Concernbrede informatiesystemen (onder meer het finan-
ciële en het studenteninformatiesysteem) worden afge-
schreven in tien jaar.

Onder de materiële vaste activa worden de uitgaven 
voor gebiedsontwikkeling geactiveerd onder de post 
Grondexploitatie. Het betreft hier ontwikkelactiviteiten 
ten behoeve van de uitgifte van gronden in erfpacht of 
de verkoop van de betreffende gronden. Indien sprake is 
van uitgifte van de gronden in erfpacht, worden de geac-
tiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven over dezelfde 
termijn als de duur van de erfpachtovereenkomst. De 
geactiveerde ontwikkelingskosten bestaan uit de directe 
kosten van de ontwikkeling en de toeslagen voor indi-
recte ontwikkelingskosten.

Aan vastgoedprojecten in uitvoering wordt bouwrente 
toegerekend. Aan de projecten die onderdeel uitmaken 
van de grondexploitatie wordt geen rente toegerekend; 
deze projecten worden geacht gefinancierd te worden 

Afschrijvingspercentages materiële vaste activa

Soort Actief Afschrijvingspercentage per jaar

Terreinen
• Algemeen
• Uitgaven aanleg sportterreinen
• Overige terreinvoorzieningen

 
0%
10%
3,33%

Gebouwen1 
• Casco
• Afbouw
• Inbouwpakket
• Technische installaties

1,67%
3,33%
6,67%
5%-6,67%

Grondexploitatie Naar rato van de duur van de niet-eeuwigdurende erfpachtovereenkomst.

Investeringen in huurpanden 10%, bij een kortere huurtermijn dan 10 jaar naar rato van het aantal huurjaren.

Groot onderhoud Uitgaven ≥ € 140.000 worden geactiveerd
Uitgaven < € 140.000 worden niet geactiveerd, tenzij sprake is van 
levensduurverlenging.

Inventaris en apparatuur* Activering vindt plaats vanaf € 2.500 per item**

Inventaris 10%

Wetenschappelijke apparatuur 20%, extern gefinancierd 100%

Niet-wetenschappelijke apparatuur 10%

Infrastructurele computer- en netwerkapparatuur 20%

Computer hardware 25%

Software 25%

Concerninformatiesystemen 10%

Boeken en collecties Aanschaffingen van boeken en collecties worden rechtstreeks ten laste van de 
exploitatierekening gebracht.

* Als gevolg van de gehanteerde consolidatiemethodiek volgt de Faculteit Geneeskunde de afschrijvingsmethode van het LUMC.
** Voor de zalenpool van het Universitair Facilitair Bedrijf en het Universitair Sport Centrum geldt een uitzondering voor dit minimumbedrag 

per item.
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geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-
rentemethode, verminderd met bijzondere waardever-
minderingsverliezen.

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa 
zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiële instru-
menten.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij 
worden vastgesteld. Rentebaten worden verantwoord in 
de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord 
onder financiële baten en lasten.

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
De universiteit beoordeelt op elke balansdatum of een 
financieel actief of een groep van financiële activa bijzon-
dere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle 
categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) 
kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid 
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardever-
minderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van 
de bijzondere waardevermindering bepaald en in de staat 
van baten en lasten verwerkt.

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, wordt de omvang van het verlies bepaald als 
het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, 
contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het 
financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwer-
king van het instrument.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onder-
hevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en 
het herstel objectief in verband kan worden gebracht met 
een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het 
bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag 
uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspron-
kelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en 
lasten.

Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en 
bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten 
en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend 
aan de verwerving van voorraden. Bij de waardering van 
voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel 
op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

seerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of enige 
indicatie aanwezig is dat een in eerdere jaren verant-
woord bijzonder waardeverminderingsverlies is vermin-
derd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake 
is van een wijziging van gehanteerde schattingen bij het 
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verant-
woording van het laatste bijzonder waardeverminde-
ringsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het 
actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, 
maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou 
zijn verantwoord.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zake-
lijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 
op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling 
van de nettovermogenswaarde worden de waarderings-
grondslagen van de Universiteit Leiden gehanteerd. Deel-
nemingen met een negatieve nettovermogenswaarde 
worden op nihil gewaardeerd. Als de organisatie garant 
staat voor de schulden van de betreffende deelneming 
wordt een voorziening gevormd.

Deze wordt primair ten laste van de vorderingen op deze 
deelneming gevormd en voor het overige onder de voor-
zieningen ter grootte van het aandeel in de door de deel-
neming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door de organisatie ten behoeve van deze 
deelneming.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgings-
prijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan 
niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen 
tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte waardeverminderingen.

Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelne-
ming worden onder de effecten gerubriceerd.

Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen 
worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, 
vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. 
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen 
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is aangebracht, is het aldus afgezonderde deel van het 
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. 
Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door 
derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds. Binnen de bestemmingsreserves en 
het bestemmingsfonds wordt onderscheid aangebracht 
tussen publieke en private middelen.

Minderheidsbelang derden 
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op 
het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, zo 
veel mogelijk bepaald overeenkomstig de waarderings-
grondslagen van de universiteit. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, als 
sprake is van:
■■ een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 

een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
■■ waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan 

worden gemaakt; en 
■■ het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 

verplichting uitstroom van middelen nodig is.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen 
opgenomen tegen de nominale waarde. 

Personeelsvoorziening
De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen 
contante waarde; bij de berekening van de contante 
waarde wordt ervan uitgegaan dat het renteniveau per 
31 december van het boekjaar, waarmee de bereke-
ning van de contante waarde is gedaan, gelijk is aan de 
te verwachten indexering van de personeelslasten de 
komende jaren.

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op 
balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is gefor-
maliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarreke-
ning de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van 
het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie 
gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwach-
ting is sprake als is gestart met de uitvoering van de 
reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt 
aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 
In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van 
de reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen die niet 
in verband staan met de doorlopende activiteiten van de 
universiteit. De voorzieningen voor reorganisaties houden 
verband met de geschatte kosten van de uitstroom van 
het personeel bij de betreffende onderdelen.

Vorderingen
Handelsdebiteuren, financial lease-vorderingen met 
een looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen en 
vorderingen op minderheidsbelangen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde, verminderd met een 
bedrag voor een noodzakelijk geachte voorziening voor 
debiteurenrisico’s. Zie ook de toelichting onder Financiële 
instrumenten.

Tot de vorderingen behoort tevens een door het minis-
terie van OCW toegepaste korting op de rijksbijdrage. 
Deze zogenoemde kaskorting betreft het deel van de 
rijksbijdrage dat pas in het volgende kalenderjaar wordt 
uitbetaald. Verder heeft het ministerie van OCW in 2009 
en 2010 compensatie verleend voor de invoering van de 
bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008. Deze 
compensatie wordt in de periode 2011-2021 uitbetaald 
via de rijksbijdrage.

Werk in opdracht van derden
Het saldo van de post Projecten uit hoofde van werk in 
opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld 
op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een 
eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit 
hoofde van werk in opdracht van derden, wordt gepre-
senteerd onder de voorziening Verlieslatende contracten.

Effecten 
De effecten worden, voor zover deze aan een beurs 
genoteerd zijn, gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzi-
gingen in die reële waarde worden verantwoord in de 
staat van baten en lasten. Niet-beursgenoteerde effecten 
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met 
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Hieronder vallen kasgelden, direct opeisbare 
deposito’s bij de bank, banktegoeden, en ontvangen 
cheques en wissels die ter vrije besteding zijn. In vreemde 
valuta luidende liquide middelen worden per balans-
datum in de functionele valuta omgerekend tegen de op 
die datum geldende wisselkoers. 

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, 
de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen 
gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de 
reserves die ter vrije beschikking staan van het College 
van Bestuur of de faculteitsbesturen. De aangebrachte 
beperking in de bestedingsmogelijkheid door een facul-
teitsbestuur, is aangeduid als bestemde reserve. Als een 
beperktere bestedingsmogelijkheid door het College 
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Verder wordt op balansdatum een voorziening opge-
nomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, als waar-
schijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang 
van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. 
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen 
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsover-
eenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af 
te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het 
pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de 
universiteit de beschikkingsmacht heeft over dit over-
schot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de 
universiteit zal toevloeien en de vordering betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

De universiteit heeft een pensioenregeling die is onder-
gebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(hierna te noemen ABP) en die te karakteriseren is als 
een zogeheten toegezegd-pensioenregeling, waarbij 
de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het 
dienstverband en het gemiddelde salaris van de werk-
nemer gedurende dit dienstverband. Aangezien het ABP 
een bedrijfstakpensioenfonds is dat niet in staat is de 
voor een toegezegd-pensioenregeling benodigde gege-
vens aan te leveren, wordt de regeling behandeld als een 
toegezegde-bijdrageregeling.

Hierbij worden de door de werkgever verschuldigde 
pensioenpremies over het boekjaar als pensioenlasten 
in het resultaat verantwoord. De per balansdatum nog 
niet betaalde bijdragen worden als verplichtingen opge-
nomen.

Niet in de balans opgenomen vorderingen
Deze bestaan uit operationele leasevorderingen uit 
hoofde van contracten voor verhuurde apparaten aan 
derden, veelal met een looptijd van langer dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Deze bestaan uit verplichtingen die voortvloeien uit 
contracten veelal met een looptijd langer dan één jaar 
zoals leasecontracten, huurcontracten, aangegane inves-
teringsverplichtingen, terug te betalen ontwikkelings-
kredieten en financiële instrumenten. Daarnaast heeft de 
universiteit ook rechten die voortvloeien uit contracten 

Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbe-
drag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende 
schulden opgenomen. De waardering van langlopende 
schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instru-
menten.

De universiteit is eigenaar van verschillende terreinen in 
Leiden en Oegstgeest en ontwikkelt diverse percelen ten 
behoeve van verkoop of uitgifte in erfpacht. De verschul-
digde erfpachttermijnen worden bij uitgifte in één keer 
geïnd en verantwoord onder de langlopende schulden. 
Jaarlijks valt een aan de looptijd evenredig deel van deze 
schuld vrij ten gunste van het resultaat. Ingeval van 
uitgifte in eeuwigdurende erfpacht wordt de afkoopsom 
in één keer ten gunste van het resultaat geboekt en niet 
onder de schulden verantwoord.

Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd 
van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlo-
pend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De 
waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder 
het hoofd Financiële instrumenten. 

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen 
bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog 
te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een 
verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor 
meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog 
niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval 
ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt 
naar rato van de besteding.

Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht 
van derden, leidt tot een vordering of een schuld op de 
balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een even-
tueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde 
van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd 
onder de voorziening Verlieslatende contracten.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken 
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor 
zover de verschuldigde premies op balansdatum nog 
niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opge-
nomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies 
de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlo-
pende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn 
van terugbetaling door het fonds of van verrekening met 
in de toekomst verschuldigde premies.
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van onderzoeksprojecten worden aan de betreffende 
jaren toegerekend.

Eventuele negatieve resultaatverwachtingen van lopende 
onderzoeksprojecten worden in de exploitatie verwerkt 
op het moment waarop deze verliezen inzichtelijk 
worden.

Gelden die worden ontvangen ten behoeve van door 
derden uit te voeren werkzaamheden worden niet als 
bate verantwoord, maar als schuld aan derden op de 
balans opgevoerd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij 
projecten waarvoor de Universiteit Leiden penvoerder is. 
De bedoelde bijdragen worden wel als bate verantwoord 
wanneer sprake is van economisch voordeel en risico 
voor de Universiteit Leiden.

Overige baten
De post Overige baten omvat de opbrengst van de 
verkoop van goederen en de levering van diensten aan 
derden, exclusief de over de omzet geheven belastingen 
en verleende kortingen.

Legaten, giften en andere betalingen om niet aan de 
universiteit worden in het jaar van ontvangst verant-
woord als bate onder de post Overige baten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van zelfver-
vaardigde of van derden verkregen goederen worden als 
zodanig verwerkt indien aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
■■ de universiteit heeft alle belangrijke rechten op de 

economische voordelen alsmede alle belangrijke 
risico’s met betrekking tot de goederen overgedragen 
aan de koper; en

■■ de universiteit behoudt over de verkochte goederen 
niet een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals 
bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken 
over die goederen en daarmee kan besluiten over de 
aanwending van die goederen; en

■■ het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare 
wijze worden bepaald; en

■■ het is waarschijnlijk dat de economische voordelen 
met betrekking tot de transactie aan de universiteit 
zullen toevloeien; en

■■ de reeds gemaakte kosten en de kosten die (moge-
lijk) nog moeten worden gemaakt met betrekking tot 
de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden 
bepaald.

Indien het resultaat van een transactie aangaande 
het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden 
geschat, dient de opbrengst met betrekking tot die dienst 
te worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. 

zoals huurcontracten, detachering van personeel en intel-
lectuele rechten.

Grondslagen baten en lasten

Algemeen
Voor de vaststelling van het resultaat wordt het baten- 
en lastenstelsel gehanteerd. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies 
De rijksbijdrage uit hoofde van de basisbekostiging 
wordt in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, 
volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 
lasten. 

Subsidies met een causaal verband tussen het doel en 
de activiteiten waarop de besteding betrekking heeft, 
worden verwerkt volgens het matchingprincipe. Het 
causaal verband blijkt uit het bestedingsplan van de 
subsidie. Deze subsidies worden op een gelijke wijze 
verwerkt als vermeld bij Baten werk in opdracht van 
derden.

Collegegelden
De collegegelden worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is 
dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het college-
jaar zijn gespreid. 

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden 
(contractonderwijs, contractonderzoek waaronder door 
NWO gefinancierd onderzoek en overige) worden in de 
staat van baten en lasten als baten opgenomen voor 
een bedrag gelijk aan de kosten, indien zeker is dat deze 
kosten declarabel zijn.

Resultaten, inclusief eventueel medegefinancierde delen 
uit de eerste geldstroom, worden ten gunste of ten 
laste van de exploitatierekening gebracht in de periode 
van gereedkomen van (een afgerond deel van) een 
project. Onder de werken voor derden worden tevens de 
opbrengsten van niet-wettelijke onderwijsactiviteiten 
opgenomen.

Vooruit ontvangen financiering van tweede- en derde-
geldstroomprojecten wordt als overlopende passiva 
onder de kortlopende schulden op de balans gepresen-
teerd. Voorgefinancierde lasten worden als overlopende 
activa onder de vorderingen op de balans opgenomen. 
Overeengekomen toekomstige inspanningen ten behoeve 
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ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeel-
telijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 
door ziekte of arbeidsongeschiktheid, is een voorziening 
opgenomen.

Overige lasten
Het grondstoffenverbruik en de overige elementen van 
de bedrijfskosten worden berekend op basis van histori-
sche kosten. De afschrijvingen op duurzame bedrijfsmid-
delen bedragen een vast percentage van de verkrijgings-
waarde van het betreffende bedrijfsmiddel.

De afschrijvingen op verhuurde apparaten bedragen een 
vast percentage van de vervaardigingsprijs vermeerderd 
met de kosten om de apparaten te laten functioneren bij 
de gebruiker. Huuruitgaven voor duurzame bedrijfsmid-
delen, waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het 
eigendom van de duurzame bedrijfsmiddelen nagenoeg 
geheel voor rekening van de verhuurder komen, worden 
lineair over de leaseperiode in de kosten verantwoord.

Leasing
De universiteit kan financiële en operationele leasecon-
tracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de universi-
teit worden gedragen, wordt aangemerkt als een finan-
ciële lease. Alle andere leaseovereenkomsten zijn te clas-
sificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is 
de economische realiteit van de transactie bepalend en 
niet zozeer de juridische vorm.

Vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden verwerkt 
tegen de wisselkoers geldend op het moment van de 
transacties. 

Financieringskosten 
Naast rentebaten en rentelasten worden kosten opge-
nomen die samenhangen met het aantrekken van vreemd 
vermogen. Het effect van de rente-instrumenten wordt 
hierna mede verantwoord. Rente wordt toegerekend 
aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de 
resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies 
worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperi-
oden toegerekend, zodanig dat tezamen met de over de 
lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente 
in de staat van baten en lasten wordt verwerkt en in de 
balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke 
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van 
het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Het resultaat kan betrouwbaar worden geschat indien 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
■■ het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare 

wijze worden bepaald; en
■■ het is waarschijnlijk dat de economische voordelen 

met betrekking tot de transactie aan de rechtspersoon 
zullen toevloeien; en

■■ de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum 
is verricht, kan op betrouwbare wijze worden bepaald; 
en

■■ de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) 
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening 
te voltooien, kunnen op betrouwbare wijze worden 
bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot 
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, wordt slechts een opbrengst verwerkt tot het 
bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.

Lasten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-
king hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden 
en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen 
van voorzieningen.

Personele lasten
De op grond van de arbeidsvoorwaarden van het perso-
neel verschuldigde beloningen zijn als last in de staat 
van baten en lasten verantwoord of, voor zover nog niet 
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 
Wanneer de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, is het meerdere opgenomen als 
een overlopend actief, voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de universiteit.

Indien sprake is van een beloning met opbouw van 
rechten worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Hiertoe is per 
balansdatum een verplichting opgenomen. Indien sprake 
is van een beloning, waarbij geen rechten worden opge-
bouwd, neemt de universiteit de (verwachte) lasten in 
aanmerking in de periode waarover deze beloning is 
verschuldigd.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het 
in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 
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Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 is de vennootschapsbelasting van toepassing 
op de universiteit en haar deelnemingen. De universiteit 
komt in aanmerking voor vrijstelling. De in de jaarreke-
ning opgenomen verschuldigde vennootschapsbelasting 
betreft die van LEH BV en haar deelnemingen.

Grondslagen kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de 
indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn 
herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen 
gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende 
periodes. In het geconsolideerd kasstroomoverzicht 
worden de afschrijvingslasten bij LUMC niet meege-
nomen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans 

1.1 Materiële vaste activa

(bedragen in M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Totaal

Gebouwen 
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Gebouwen in 
uitvoering

Vastgoed- 
ontwikkeling

Stand per 1 januari 2019

Aanschafprijs t/m 2018 619,0 144,2 7,8 18,9 789,9

Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen 359,8 117,0 0,0 2,1 478,9

Boekwaarde per 1 januari 2019 259,2 27,2 7,8 16,8 311,0

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 10,5 15,7 12,0 3,6 41,8

Desinvestering aanschafwaarde 0,3 4,6 0,0 0,0 4,9

Netto-afschrijving (excl. LUMC) 19,7 11,4 0,0 0,3 31,5

Saldo -9,5 -0,3 12,0 3,3 5,5

Stand per 31 december 2019

Aanschafprijs t/m 2019 629,3 155,4 19,7 22,5 826,9

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 379,5 128,5 0,0 2,4 510,4

Boekwaarde per 31 december 2019 249,7 26,9 19,7 20,1 316,5

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven. 

(bedragen in M€) Gebouwen 
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Gebouwen in 
uitvoering

Vastgoed- 
ontwikkeling

Totaal 
afschrijving

Stand per 31 december 2019

Afschrijvingen (excl. LUMC) 20,0 16,0 0,0 0,3 36,3

Desinvestering cumulatieve afschrijvingen 0,3 4,5 0,0 0,0 4,8

Netto-afschrijving 19,7 11,4 0,0 0,3 31,5

De afschrijvingslasten van het LUMC bedragen M€ 4,0 en zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. 

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2019 is een bedrag van M€ 22,5 geïnvesteerd in gebouwen. Hiervan is M€ 10,9 besteed aan de renovering van het 
Arsenaal, M€ 3,0 ten behoeve van de ontwikkeling van de Humanities Campus, M€ 2,2 aan het Student Center The 
Hague en M€ 1,2 aan de verdere ontwikkeling van de Science Campus. M€ 5,2 is besteed aan groot onderhoud en 
bouwkundige aanpassingen. 

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 372,1 (prijspeil 2019), de verzekerde waarde van de gebouwen en 
inventaris bedraagt M€ 1.403,1 (ultimo 2019).

Inventaris en apparatuur
In 2019 is voor M€ 15,7 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Het betreft voornamelijk investeringen in weten-
schappelijke (onderzoeks)apparatuur en computer- en randapparatuur bij de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen (ongeveer M€ 9,3), investeringen in computers en randapparatuur bij het ISSC (ongeveer M€ 3,0), investe-
ringen door het UFB (ongeveer M€ 1,0) en investeringen in overige inventaris en apparatuur (ongeveer M€ 2,4).

Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht. In 2019 is M€ 3,6 geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van terreinen voor toekomstige uitgiften. Deze kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen 
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gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangen erfpachten worden verantwoord onder de langlo-
pende schulden en vallen, eveneens gedurende de looptijd van een erfpachtcontract, vrij ten gunste van het resultaat.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn 
vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden jaarlijks aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. 
De universiteit beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties, waaronder de collectie van de Maat-
schappij der Nederlandsche Letterkunde. 

De bijzondere collecties kunnen worden onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften & archieven, 
oude drukken, prenten, tekeningen & iconografie, foto’s & fotografica, kaarten & atlassen en Oosterse & Aziatische 
collecties. 

1.2 Financiële vaste activa

(bedragen in M€) Stand 
31-12-2018

Mutaties 2019 Stand  
31-12-2019Mutaties bij Mutaties af Resultaat

1.2.1 Deelnemingen

Biogeneration Capital Fund II CV 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

Biogeneration Capital Fund III CV 0,6 0,6 0,0 -0,1 1,2 

Biogeneration Ventures BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fibriant BV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Future Genomics Technologies BV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

In Ovo BV 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,1 

Innovation Quarter BV 0,4 0,0 0,0 -0,0 0,4 

Onnes BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

UNIIQ BV 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 

VarmX BV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Vitroscan BV – 0,5 0,2 0,0 0,2 

ZoBio BV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal deelnemingen 1,7 1,2 0,2 -0,3 2,4 

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen 4,9 1,1 0,2 0,3 6,2 

1.2.3 Overige leningen u/g 13,6 1,2 0,6 -0,0 14,2 

Totaal financiële vaste activa 20,2 3,5 1,0 -0,0 22,8 

Deelnemingen
De waarde van de deelnemingen is met M€ 0,7 toegenomen. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de investeringen 
in Biogeneration Capital Fund III CV voor in totaal M€ 0,6. In 2019 heeft LEH BV een belang van M€ 0,5 verworven in 
Vitroscan BV, waarbij een voorziening voor M€ 0,2 is getroffen. Tot slot is in 2019 is een bedrag van M€ 0,1 geïnves-
teerd in In Ovo BV.

Leningen aan verbonden partijen
Aan de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling (SLIB) is een lening verstrekt voor het realiseren van glasvezelver-
bindingen waarop jaarlijks conform schema wordt afgelost; ultimo 2019 behelst de lening nog M€ 0,2. De universiteit 
heeft aan de Stichting Biopartner een lening verstrekt van M€ 0,8 ter financiering van de afkoopsom voor de erfpacht. 
In 2014 is een lening van M€ 0,7 verstrekt aan de Stichting Bio Science Park foundation voor de realisatie van de Bio 
Tech Training Facility. LEH BV heeft aan de Stichting Biopartner vier leningen verstrekt voor de financiering van twee 
incubatorgebouwen voor in totaal M€ 2,8. In 2019 heeft de stichting een bedrag van M€ 0,1 op deze leningen afgelost. 
Tot slot heeft LEH BV in 2017 een lening van M€ 0,5 verstrekt aan ZoBio BV. 
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Overige leningen u/g
De overige leningen bestaan uit: 
■■ Twee leningen verstrekt aan Green College Court BV in verband met de afgesloten overeenkomst betreffende de 

huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen in 20 jaar op naar M€ 20,0. In 
2019 is de lening verhoogd met M€ 0,4 en met M€ 0,3 rente waardoor de lening ultimo 2019 is opgelopen tot M€ 
8,2. Aan het einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het gehele bedrag door Green College Court afgelost.

■■ Een vooruitbetaald bedrag van M€ 5,1 (ultimo 2019) inzake btw-compensatie met betrekking tot de huur van het 
Wijnhavencomplex in Den Haag. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (20 jaar) valt elk jaar 1/20e deel 
vrij.

■■ Co-financieringen verstrekt door LEH als academisch aandeelhouder samen met UNIIQ BV aan startende onderne-
mingen. Deze financieringen betreffen converteerbare leningen, waarbij LEH BV na afloop van de financieringstermijn 
de optie heeft de lening om te zetten in aandelenkapitaal in de betrokken ondernemingen. In 2019 is een bedrag van 
M€ 0,3 verstrekt aan twee ondernemingen, waarvoor M€ 0,1 als voorziening is getroffen.

■■ Leningen verstrekt door LLPF BV in het kader van het financieringsprogramma Enterprise Leiden Fund (ELF) aan 
jonge ondernemers in de regio Leiden onder ‘zachte’ voorwaarden, zodat zij zich kunnen richten op de ontwikke-
ling van hun ondernemerscapaciteiten en hun onderneming. In 2019 is er voor een bedrag van M€ 0,2 aan nieuwe 
leningen verstrekt. 

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de universiteit verstrekt in relatie tot het belang 
voor onderwijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder de reikwijdte van de Regeling 
beleggen en belenen.

1.3 Voorraden

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1.3.1 Gebruiksgoederen 1,0 1,1

Totaal voorraden 1,0 1,1

Onder de gebruiksgoederen vallen voorraden aan laboratorium- en diverse kantoorbenodigdheden alsook onderdelen 
voor computers die bij de verschillende eenheden van de universiteit in het magazijn zijn opgenomen.

1.4 Vorderingen

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1.4.1 Debiteuren 10,3 12,8

1.4.2 Ministerie van OCW 3,3 4,5

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 3,0 3,0

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,4 0,4

1.4.4.2 Overige vorderingen 4,7 2,3

Totaal overige vorderingen 5,1 2,6

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 17,2 17,2

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,0 -0,1

Totaal overlopende activa 17,1 17,1

1.4.7 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,2 0,3

Totaal vorderingen 38,6 39,8
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Het saldo van de vorderingen is gedaald met M€ 1,2 naar M€ 38,6 (2018: M€ 39,8). De vordering op het ministerie 
van OCW betreft de compensatie voor het mislopen van bekostiging als gevolg van de invoering van bachelor-master-
structuur in de periode 2003-2008. Deze vordering neemt jaarlijks af vanwege aflossing door het ministerie van OCW 
en bedraagt ultimo 2019 M€ 3,3. De toename van overige vorderingen betreft hoofdzakelijk een vordering op NWO 
inzake deSEO-regeling van M€ 3,3. Onderstaande tabel geeft het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid 
weer. 

(bedragen in M€) 2019 2018

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1 0,4 0,2

Onttrekking 0,1 0,0

Dotaties 0,0 0,2

Stand per 31-12 0,3 0,4

1.5 Effecten

(bedragen in M€) Mutaties 2019

Stand 
31-12-2018

Aankopen Verkopen Koers-
verschillen

Stand  
31-12-2019

1.5.1 Obligaties  10,3  1,4  1,2  -0,0  10,5 

1.5.2 Aandelen  5,9  0,6  1,3  1,6  6,8 

Totaal effecten  16,2  2,0  2,4  1,5  17,4 

De Stichting Praesidium Libertatis I beheert de ontvangen legaten en giften. Het overgrote deel van deze middelen 
is belegd in obligaties en aandelen. Over 2019 heeft de stichting een positief rendement van 10,6% gerealiseerd. De 
waarde van de portefeuille is in 2019 deels afgenomen in verband met de toekenning aan het LUMC inzake de over-
eengekomen afbouw van het Steenhuisfonds. 

1.6 Liquide middelen 

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1.6.1 Kasmiddelen  0,0  0,1 

1.6.2 Banken  172,5  179,8 

1.6.3 Deposito’s  11,6  12,5 

Totaal liquide middelen  184,2  192,4 

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2019 M€ 184,2. Deze zijn geheel ter vrije beschikking 
van de universiteit. 

De Universiteit Leiden heeft de liquide middelen ondergebracht bij het ministerie van Financiën in het kader van het 
schatkistbankieren. In verband met de lage rentestand zijn deze middelen niet door de universiteit uitgezet in depo-
sito’s. De M€ 11,6 in deposito’s betreft met name deposito’s van de deelnemingen (LEH BV, JobMotion BV en CWTS 
BV) voor in totaal M€ 11,0. 

De liquiditeit van de universiteit wordt gewaarborgd door een bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten 
kredietfaciliteit van M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening 
van M€ 30,0 opgenomen. Ultimo 2019 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG M€ 70,0. De 
kredietfaciliteit wordt nader toegelicht bij de langlopende schulden.



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019112

2.1 Groepsvermogen

(bedragen in M€) Stand 
31-12-2018

Resultaat Overige mutaties Stand  
31-12-2019

2.1.1 Algemene reserve 198,2 -3,7 0,0 194,4

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 2,6 -2,0 0,0 0,5

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 0,7 -0,1 0,0 0,6

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming 0,7 -0,1 0,0 0,6

2.1.2.4 Vernieuwingsmiddelen 14,3 1,4 0,0 15,7

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 18,3 -0,9 0,0 17,4

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat)

2.1.3.1 Stichting Praesidium Libertatis I 16,3 0,8 0,0 17,1

Totaal bestemmingsfonds (privaat) 16,3 0,8 0,0 17,1

2.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,0 0,0 0,3

Totaal groepsvermogen 233,0 -3,8 0,0 229,3

Groepsvermogen voorgaand boekjaar 

(bedragen in M€) Stand 
31-12-2017

Resultaat Overige mutaties Stand  
31-12-2018

2.1.1 Algemene reserve 198,4 -0,3 0,0 198,2

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 3,8 -1,3 0,0 2,6

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 1,3 -0,2 -0,4 0,7

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming 0,9 -0,2 0,0 0,7

2.1.2.4 Vernieuwingsmiddelen 13,6 0,4 0,4 14,3

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 19,5 -1,2 0,0 18,3

2.1.3 Bestemmingsfonds (privaat)

2.1.3.1 Stichting Praesidium Libertatis I 17,8 -1,5 0,0 16,3

Totaal bestemmingsfonds (privaat) 17,8 -1,5 0,0 16,3

2.2 Minderheidsbelang derden 0,3 0,3

Totaal groepsvermogen 236,1 -3,0 0,0 233,0

Voorstel tot resultaatbestemming
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat (geconsolideerd) van M€ 3,8 waardoor het groeps-
vermogen afneemt. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves van de instelling. Het groepsvermogen ultimo 
verslagjaar inclusief resutaatbestemming is als volgt opgebouwd:
■■ De algemene reserve, waarin de reserves van LEH BV en haar dochters alsook van het College van Bestuur en de 

faculteiten zijn begrepen. Deze reserve is in 2019 per saldo afgenomen met M€ 3,7.
■■ Een viertal bestemmingsreserves (publiek) voor door het College van Bestuur gereserveerde en toegekende 

middelen voor profilering, onderwijsintensivering, profilering & zwaartepuntvorming en vernieuwingsmiddelen. Aan 
deze reserves wordt per saldo M€ 0,9 onttrokken.

■■ Een bestemmingsfonds (privaat) waarin het eigen vermogen van de Stichting Praesidium Libertatis I is opgenomen. 
Gezien de herkomst van deze middelen (ze zijn afkomstig uit erfstellingen en legaten) worden ze als privaat gepre-
senteerd. Aan dit bestemmingsfonds wordt M€ 0,8 gedoteerd door het positieve resultaat van de Stichting Praesi-
dium Libertatis I, waardoor het bestemmingsfonds ultimo 2019 een bedrag van M€ 17,1 bevat.

■■ Een minderheidsbelang derden waarin een door derden gehouden belang van 33,5% in een deelneming van LEH BV 
wordt weergegeven (M€ 0,3).



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019 113

2.2 Voorzieningen
 
(bedragen in M€)

 Stand 
31-12-
2018

Mutaties 2019 Stand 
31-12-
2019

Verdeling saldi

Dotaties Onttrek-
kingen

Vrijval < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheiduitkeringen 6,3 5,1 4,0 2,1 5,3 2,8 2,5

2.2.1.2 Voorziening WIA 2,6 1,5 0,5 0,0 3,6 0,4 3,2

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen 1,1 0,6 0,4 0,0 1,4 0,0 1,4

2.2.1.4 Reorganisatievoorzieningen 2,0 0,0 0,4 0,7 0,9 0,4 0,5

2.2.1.5 Transitievergoedingen 1,7 1,6 0,8 0,0 2,4 0,0 2,4

2.2.1.6 Langdurig zieken 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6

Totaal personeelsvoorzieningen 13,7 9,3 6,1 2,8 14,2 3,6 10,6

2.2.2 Verlieslatende contracten 0,1 0,8 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering 14,8 0,3 1,9 0,0 13,2 1,9 11,3

2.2.3.2 Vervanging sprinklerinstallatie 0,9 0,0 0,4 0,0 0,6 0,4 0,2

Totaal overige voorzieningen 15,7 0,3 2,3 0,0 13,8 2,3 11,5

Totaal voorzieningen 29,4 10,5 8,3 2,8 28,7 6,7 22,1

De voorzieningen zijn met M€ 0,7 afgenomen tot een bedrag van M€ 28,7. 

Personele voorzieningen

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening Werkloosheidsuitkeringen omvat de verplichtingen voor de in de komende jaren door de Universiteit 
Leiden te betalen wachtgelden. Met verwijzing naar artikel 72a van de WW zijn overheidswerkgevers wettelijk verant-
woordelijk voor re-integratie van werkloze ex-medewerkers. Het beleid van de Universiteit Leiden omvat begeleiding 
van de medewerkers indien beëindiging van de aanstelling aan de orde komt. Deze begeleiding betreft voorlichting 
over de rechten en plichten tijdens een (boven)wettelijke werkloosheidsuitkering, loopbaanadvies en het aanbieden 
van mogelijke outplacement-trajecten met als doel het uitgangspunt werk-naar-werk te optimaliseren. Van de door 
de uitvoeringsinstellingen berekende maximale verplichting bij het totale bestand aan bestaande deelnemers aan de 
wachtgeldregeling, is op basis van de jaarlijkse vrijval geschat welk percentage daadwerkelijk zal worden uitbetaald. In 
2019 is een bedrag van M€ 4,0 onttrokken aan deze voorziening. Voor de toekomstige uitkering van nieuwe instroom 
in het wachtgeld is een dotatie van M€ 5,1 gepleegd. Een bedrag van M€ 2,1 is dit jaar vrijgevallen.

Voorziening WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
De Universiteit Leiden is eigen risicodrager gedurende de eerste tien jaar van arbeidsongeschiktheid van personeel. In 
2019 is een dotatie noodzakelijk geweest van M€ 1,5 als gevolg van nieuwe instroom. De uitkeringen bedroegen in 
2019 M€ 0,5.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening omvat de contante waarde van toekomstige jubileumgratificaties van het personeelsbestand ultimo 
2019.

Reorganisatievoorziening
De universiteit treft een reorganisatievoorziening indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is gefor-
maliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het 
plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is 
sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie 
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de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie nood-
zakelijk kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. In de reor-
ganisatievoorziening zijn de verwachte salarissen, wachtgeldlasten en herplaatsingskosten van betrokken medewerkers 
opgenomen. Een (deel van de) voorziening valt vrij zodra de betrokken medewerker herplaatst is of een andere baan 
heeft gevonden. De gepresenteerde reorganisatievoorziening behelst een aantal voorzieningen die tussen 2001 en 
2014 zijn getroffen door de eenheid waar destijds een reorganisatie is doorgevoerd. In 2019 is per saldo M€ 0,4 aan 
deze voorzieningen onttrokken en M€ 0,7 is vrijgevallen.

Transitievergoedingen
Met ingang van 1 juli 2017 hebben medewerkers met ontslag op grond van nieuwe wetgeving recht op een transitie-
vergoeding. Dit recht is door de invoering van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren verruimd; vanaf de start 
van het dienstverband bouwt men rechten op een transitievergoeding op. De verruiming is in de berekeningswijze 
verwerkt en heeft geleid tot een aanvullende dotatie. De voorziening is getroffen voor die categorie medewerkers 
waarvan zeker is dat ze recht kunnen doen gelden op deze vergoeding, te weten promovendi en postdocs. In 2019 is 
een bedrag van M€ 2,3 gedoteerd en een bedrag van M€ 1,6 onttrokken. 

Langdurig zieken
Volgens wet- en regelgeving dient een voorziening Langdurig zieken gevormd te worden. Gekozen is voor een objec-
tieve berekeningswijze waarbij gekeken wordt naar medewerkers die ultimo 2019 reeds 12 maanden ziek gemeld 
stonden. Deze categorie wordt meegenomen in de voorziening voor de verwachte ziekteperiode in 2020. Dit heeft 
geleid tot een dotatie van M€ 0,6. 

Verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen ter dekking op verliezen op lopende tweede- en derdegeldstroomprojecten waarvan 
duidelijk is dat sprake zal zijn van een nadelig eindsaldo. 

Overige voorzieningen

Asbestverwijdering
De universiteit heeft een voorziening getroffen voor de kosten van de verwijdering van asbest in verschillende 
gebouwen van de universiteit. In de afgelopen jaren zijn diverse asbestsaneringen gerealiseerd maar ook in de 
komende jaren zal bij aanpassingen aan gebouwen en bij renovaties asbestsanering dienen plaats te vinden. Dota-
ties aan de asbest/sloopvoorziening vinden plaats op basis van planvorming voor de betreffende gebouwen, waarbij 
externe adviseurs worden ingezet voor de raming van de verwachte uitgaven. Gedurende 2019 is een bedrag van 
M€ 1,9 onttrokken voor de kosten van asbestverwijdering, met name door de kosten van de sloop van het Gorlaeus-
complex. Analyse van deze voorziening op grond van de laatst bekende cijfers, zorgde voor een noodzakelijke dotatie 
van M€ 0,3 om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Vervanging spinklerinstallatie 
In 2016 is een voorziening getroffen voor de kosten van de vervanging van de sprinklerinstallatie in de nieuwbouw van 
de Science Campus en de gevolgen hiervan op de voortgang van diverse onderzoeksprojecten. De voorziening valt vrij 
in de periode 2018-2021. In 2019 is M€ 0,4 aan deze voorziening onttrokken.

2.3 Langlopende schulden
  
(bedragen in M€)  Stand  

31-12-
2018

Mutaties 2019 Stand 
31-12-
2019

 Reste-
rende 

looptijd  
> 1 jaar

 Reste-
rende 

looptijd  
> 5 jaar

 Rente 
percen-

tage
Aange-
gane 

leningen

Aflos-
singen/ 
vrijval

2.3.1 Bank Nederlandse Gemeenten 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 4,805%

2.3.2 Renteswap 4,2 0,0 0,2 4,0 4,0 4,0 4,647%

2.3.3 Erfpachten 33,8 2,5 0,7 35,5 34,8 30,2

Totaal langlopende schulden 68,0 2,5 1,0 69,5 68,8 64,2
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Op grond van de voorgenomen investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling, is in 
2007 langlopende externe financiering aangetrokken. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft een kredietfacili-
teit beschikbaar gesteld van M€ 100,0. Hiervan is in 2007 M€ 30,0 opgenomen als vastrentende lening met een termijn 
van 25 jaar. De lening moet op 1 oktober 2032 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de 
verstrekte financieringen en beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio daalt beneden de signalerings-
grens van 20% (enkelvoudig). Ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteitsratio enkelvoudig 37,1% (2018: 38,4%).

Voor een volgend deel van de kredietfaciliteit (M€ 16,5) is het renterisico afgedekt door de aankoop van een rente-
swap. Dit instrument ruilt vanaf oktober 2009 tot en met oktober 2029 de variabele rente op het krediet tegen een 
door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfaciliteit is in het verleden tijdelijk gebruik 
gemaakt maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment niet nodig. Gegeven de omvang van de huidige 
liquide middelen, onzekerheid over de toekomstige omvang van de rijksbijdragen en onzekerheid over de baten van 
derden, is het opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de richtlijnen voor de jaarverslag-
geving vindt waardering plaats tegen marktwaarde (M€ 4,0 negatief).

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfs-
matige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze 
terreinen worden uitgegeven in erfpacht of verkocht. De erfpachtovereenkomsten kennen een looptijd van vijftig jaar. 
Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens. Gedurende de looptijd van de erfpacht valt een gedeelte van de 
erfpacht vrij ten gunste van het resultaat. In 2019 zijn kavels uitgegeven aan Stichting Biopartner voor in totaal M€ 2,4 
en is M€ 0,7 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

2.4 Kortlopende schulden

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

2.4.1 Vooruit gefactureerde en vooruit ontvangen termijnen OHW 104,8 96,0

2.4.2 Crediteuren 15,8 29,6

2.4.3 Vooruit ontvangen subsidies OCW 17,7 14,6

2.4.4 Belastingen / premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing 12,4 12,1

2.4.4.2 Omzetbelasting 6,2 8,3

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen 3,7 3,4

2.4.4.4 Vennootschapsbelasting 0,0 0,0

Totaal belastingen / premies sociale verzekeringen 22,3 23,8

2.4.5 Schulden pensioenen 4,2 3,7

2.4.6 Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruit ontvangen collegegelden 30,6 28,3

2.4.6.2 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 1,0 1,3

2.4.6.3 Vakantiegeld en -dagen 22,7 23,2

2.4.6.4 Accountants- en administratiekosten 0,2 0,1

2.4.6.5 Rente 0,5 0,6

2.4.6.6 Overige posten 33,3 28,9

Totaal overlopende passiva 88,2 82,4

Totaal kortlopende schulden 253,0 250,2

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 2,8. De post Vooruit gefactureerde en vooruit ontvangen termijnen 
OHW (onderhanden werk) is in 2019 met M€ 8,8 toegenomen als gevolg van stijging van gehonoreerde projecten. 
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De post Vooruit ontvangen subsidies OCW is met M€ 3,1 toegenomen als gevolg van in 2019 verkegen ontvang-
sten die niet tot uitputting zijn gekomen, waaronder M€ 2,0 voor Duurzame Geesteswetenschappen en M€ 1,2 voor 
Zwaarte kracht Quantum Software. 

De post nog te betalen omzetbelasting bestaat voornamelijk uit de van de belastingdienst ontvangen omzetbelasting 
voor de eerste fase nieuwbouw Science Campus. Jaarlijks dient eentiende van dit bedrag verrekend te worden op basis 
van het gerealiseerde pro-rata percentage voor de omzetbelasting. De omzetbelasting die op grond van deze syste-
matiek de komende jaren verrekend gaat worden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. De afname wordt 
veroorzaakt door de verrekening over 2017, 2018 en 2019. 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de post Vooruit gefactureerde en vooruit 
ontvangen termijnen OHW. Deze post betreft vooruit ontvangen subsidies afkomstig van externe financiers.

De post Overige posten kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Liquiditeit onderzoeksschool NOVA 13,1 11,2

Te betalen aan partners voor lopende projecten 4,4 4,0

Vooruit ontvangen huur 2,2 2,3

Master Cyber Security 0,3 0,7

Overige overlopende passiva 13,2 10,7

Totaal overige posten 33,3 28,9

Model G Verantwoording subsidies

Subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

(bedragen in M€)         Toewijzing De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

Open anatomie 
Leermaterialen

1349910/OL18-07 23-04-18 ■

Ask your peer 1349916/OO18-07 23-04-18 ■

Subsidies die volledig aan het doel zijn besteed met verrekening van het eventuele overschot aflopend per ultimo 
verslagjaar

(bedragen in M€) Toewijzing Bedrag 
toewij-

zing

Subsidie 
ontvan-
gen t/m 

2019

Overige 
ont-

vang-
sten

Eigen 
bijdrage

Totale 
kosten 

per 
31-12-
2019

Saldo per 
31-12-
2019 
(naar 

balans-
post 

2.4.3)

Omschrijving Kenmerk Datum

Begeleiding Startende 
Leraren

MUO/2013/62505M 19-12-13 2,950 2,950 0,000 0,000 2,548 0,402

Totaal 2,950 2,950 0,000 0,000 2,548 0,402

Subsidies die volledig aan het doel zijn besteed met verrekening van het eventuele overschot doorlopend naar een 
volgend verslagjaar 
De universiteit heeft geen lopende subsidies met verrekening van het eventuele overschot meer.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

■■ De Universiteit Leiden is een meerjarige overeenkomst aangegaan voor het drukken, distribueren en vermarkten van 
wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Leiden tegen een overeengekomen tarief.

■■ De Universiteit Leiden is diverse (licentie-)overeenkomsten aangegaan voor het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal. Daarnaast heeft de universiteit (software)licenties in bruikleen gegeven aan derden.

■■ De Universiteit Leiden is diverse dienstverleningscontracten aangegaan waarbij capaciteit ter beschikking wordt 
gesteld aan de universiteit.

■■ De Universiteit Leiden is huurcontracten aangegaan met derden, voornamelijk ten behoeve van huisvesting van 
buitenlandse studenten. De looptijd van de drie contracten eindigt in 2022, 2026 en 2031. In de exploitatie rekening 
over 2019 is M€ 6,3 verantwoord aan huurbetalingen. De verplichting over 2020 zal naar verwachting M€ 7,4 
bedragen. De periode 2021-2024 zal naar verwachting M€ 16,8 bedragen en vanaf 2025 resteert dan nog een 
verplichting van M€ 10,1.

■■ Er zijn meerjarige leveringsovereenkomsten afgesloten met RWE, Electrabel-Suez en Essent voor de levering van gas 
en elektriciteit. Daarnaast zijn meerjarige verzekeringsovereenkomsten afgesloten.

■■ In december 2011 is de universiteit overeenkomsten aangegaan met verschillende partijen ten behoeve van de reali-
satie van nieuwbouw voor het Leiden University College The Hague op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De 
universiteit huurt sinds 2013 voor een periode van 20 jaar onderwijsruimte evenals studentenkamers. Aangezien de 
universiteit niet voornemens is het gebouw te kopen na 20 jaar en het nog in het geheel niet zeker is dat de univer-
siteit het gebouw na deze termijn zal huren en voor het overige ook voldaan wordt aan de desbetreffende voor-
waarden, is deze huur volgens de universiteit te beschouwen als een operational lease. Naast de huur die de univer-
siteit in de twintigjaarsperiode betaalt, is vanwege eisen die de BNG als financier heeft gesteld aan de investeerder, 
een overeenkomst aangegaan waarbij de universiteit twee achtergestelde leningen (oplopend tot een bedrag van 
M€ 20,0) verstrekt aan de investeerder in het gebouw. Tevens staat de universiteit borg voor de aan de financier 
verstrekte hypotheek (ultimo 2019 een bedrag van M€ 35,4). In de exploitatierekening over 2019 is M€ 3,3 verant-
woord aan leasebetalingen. De verplichting over 2020 zal naar verwachting M€ 3,0 bedragen. De periode 2021-
2024 zal naar verwachting M€ 12,2 bedragen en vanaf 2025 resteert dan nog een verplichting van M€ 25,8.

■■ LEH BV is in 2011 de verplichting aangegaan om M€ 1,0 te storten in de deelneming BioGeneration Capital Fund II 
CV. Hiervan is ultimo 2019 M€ 0,9 gestort en er resteert een stortingsplicht van M€ 0,1. In 2017 is de verplichting 
aangegaan om M€ 2,5 te investeren in BioGeneration Capital Fund III CV Hiervan is ultimo 2019 M€ 1,3 gestort en 
er resteert een stortingsplicht van M€ 1,2. 

■■ De Universiteit Leiden voert diverse meerjarige projecten uit gefinancierd door subsidiegevers. Daarbij is regelmatig 
sprake van een eigen bijdrage door de universiteit, de zogenoemde matching. Deze matching wordt voldaan vanuit 
de onderzoeksmiddelen in de rijksbijdrage van OCW (eerste geldstroom) en wordt ten laste gebracht van het jaar 
waarin de Universiteit Leiden de betreffende prestaties levert. De toekomstige matchingsverplichtingen worden 
daarom niet als verplichting opgenomen in de balans van de universiteit.

■■ In 2014 is een huurovereenkomst aangegaan waarmee voor 20 jaar kantoor- en onderwijsruimte wordt gehuurd in 
het Wijnhavencomplex te Den Haag. In de exploitatierekening over 2019 is M€ 2,0 verantwoord aan huurbetalingen. 
De verplichting over 2020 zal naar verwachting M€ 2,3 bedragen. De periode 2021-2024 zal naar verwachting 
M€ 9,0 bedragen en vanaf 2025 resteert dan nog een verplichting van M€ 27,6.

■■ In 2014 is de Universiteit Leiden penvoerder geworden van het Zwaartekracht ICI-programma. Het Consortium heeft 
dit programma positief geëvaluaeerd, waardoor voortzetting tot 2023 is vastgesteld.

■■ In 2017 is de universiteit penvoerder geworden voor het Zwaartekrachtprogramma Quantum Software. Voor de 
eerste fase van het programma (2017-2021) is een bedrag van M€ 8,6 toegekend. Ultimo 2019 is een bedrag van 
M€ 5,8 ontvangen, en de komende jaren zal het resterende bedrag van M€ 2,8 worden ontvangen. Deelnemers aan 
dit programma kunnen bij de board een call indienen, die na goedkeuring leidt tot uitkering uit dit vooruit ontvangen 
bedrag. Het is nog onbekend welk deel ten behoeve van de universiteit of derden ter beschikking wordt gesteld. Een 
verlenging van de periode is mogelijk voor 2022-2026. Toekenning voor deze tweede periode geschiedt op grond 
van een positieve evaluatie in 2021.

■■ Mogelijk blijkt een deel van de, op een door de EU gesubsidieerd onderzoeksproject gedeclareerde, salarislasten niet 
subsidiabel. Welk deel is afhankelijk van de beoordeling door de EU. 
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen OCW

(bedragen in M€) 2019 2018

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 447,3 429,3

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 7,9 6,2

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 0,0 0,0

Totaal overige subsidies OCW 8,0 6,2

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 80,1 77,4

Totaal rijksbijdragen 375,2 358,2

De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 2019 M€ 367,2 na aftrek van de rijksbijdrage voor de acade-
mische werkplaatsfunctie van het LUMC. De groei van de rijksbijdrage wordt met name veroorzaakt door de in 2019 
toegekende loon- en prijsbijstelling van circa M€ 9,1 en door een bijstelling van het macrokader door het ministerie van 
OCW met een effect van ongeveer M€ 4,2 voor de universiteit. De toename bij geoormerkte subsidies betreft vooral 
de in 2019 ontvangen middelen ten behoeve van de Sectorplannen. Zie verder de toelichting bij het eigen vermogen 
(enkelvoudige balans, pag. 126).

Duurzame Geesteswetenschappen (DGW)
In 2019 heeft de Faculteit Geesteswetenschappen M€ 2,5 ontvangen in het kader van Duurzame Geestesweten-
schappen. De faculteit heeft nagenoeg de volledige tranche besteed. Een deel van de middelen wordt ingezet ter 
dekking van de ontwikkeling van het onderwijs waaronder de BA Urban Studies, en ICT in het talenonderwijs. Daar-
naast zijn de middelen bestemd voor inhoudelijke vernieuwing, onderzoekontwikkeling (o.a. digital humanities) en 
internationalisering, waaronder de financiering van de verplichte buitenlandverblijven van de verschillende bachelor-
opleidingen.

(bedragen in k€) 2019 2018

Onderwijsvernieuwing  514,0  523,0 

Inhoudelijke vernieuwing  521,0  535,0 

Internationalisering  923,0  933,0 

Onderzoeksontwikkeling  245,0  236,0 

Overig, o.a. VTP en onderzoeksscholen  110,0  67,0 

Schooltalen  17,0  121,0 

Totaal DGW besteed 2.330,0 2.416,0

De landelijke onderzoeksscholen ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit DGW. De Universiteit Leiden stelt deze 
bijdrage beschikbaar aan de onderzoeksscholen waarbij de Universiteit Leiden penvoerder is. Daarnaast is er jaarlijks 
een bedrag beschikbaar voor Vreemde Taal Pedagogiek. Samen met het ICLON wordt vormgegeven aan de afspraken. 
Tenslotte heeft de faculteit middelen besteed inzake het actieplan ‘Meer goed opgeleide leraren voor schooltalen’, 
waarvan de Universiteit Leiden coördinator is.



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019 119

3.2 Collegegelden

(bedragen in M€) 2019 2018

3.2.1 Wettelijke collegegelden

3.2.1.1 Wettelijk collegegeld 51,0 50,1

3.2.1.2 Institutional fee 1,3 1,3

Totaal wettelijke collegegelden 52,3 51,4

3.2.2 Instellingscollegegelden

3.2.2.1 2e studie bekostigde opleidingen 2,2 2,1

3.2.2.2 Niet-EER* bekostigde opleidingen 9,0 9,6

3.2.2.3 Niet bekostigde opleidingen 7,8 5,2

Totaal instellingscollegegelden 19,0 16,9

Totaal collegegelden 71,3 68,4

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

De groei van baten uit collegegelden met M€ 2,9 is het gevolg van enerzijds een toename van het aantal ingeschreven 
studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en anderzijds een stijging van de hoogte van het college-
geld.

3.3 Baten werk in opdracht van derden

(bedragen in M€) 2019 2018

3.3.1 Contractonderwijs 10,4 9,9

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties* 36,4 39,8

3.3.2.2 Nationale overheden 15,0 17,8

3.3.2.3 NWO (incl. ZonMW) 57,0 50,9

3.3.2.4 KNAW 0,7 0,8

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 39,8 34,6

3.3.2.6 Bedrijven 35,6 33,8

Totaal contractonderzoek 184,5 177,8

Totaal baten werk in opdracht van derden 194,9 187,7

* Waaronder de EU en de ERC (European Research Council)

Onder Baten werk in opdracht van derden zijn opbrengsten uit contractonderwijs en contractonderzoek in de tweede 
en derde geldstroom verantwoord. Deze baten laten een stijging van M€ 7,2 zien ten opzichte van 2018. 

3.4  Overige baten

(bedragen in M€) 2019 2018

3.4.1 Verhuur 11,7 11,0

3.4.2 Detachering personeel 1,4 1,9

3.4.3 Schenking en sponsoring 2,7 1,8

3.4.4 Overige 28,7 23,5

Totaal overige baten 44,5 38,2
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De overige baten stijgen ten opzichte van 2018 met M€ 6,3, vooral veroorzaakt door de verkoop van onroerend goed 
voor M€ 4,3. 

De post Overige kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Opbrengst onroerend goed 4,3 0,7

Cateringopbrengsten 5,8 5,9

Lidmaatschaps- en entreegelden 5,8 4,1

Subsidies 4,4 5,6

Pro-rata BTW op indirecte kosten 2,3 1,5

Octrooien en licenties 1,0 0,9

Overige overige baten 5,1 4,8

Totaal overige baten 28,7 23,5

De lidmaatschaps- en entreegelden betreffen met name de opbrengst van de verkoop van sportkaarten en toegangs-
kaarten voor de de Hortus botanicus.

4.1 Personele lasten

(bedragen in M€) 2019 2018

4.1.1 Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 352,8 333,5

4.1.1.2 Sociale lasten 25,0 23,3

4.1.1.3 Pensioenpremies 48,2 43,2

Totaal lonen, salarissen en sociale lasten 426,0 400,0

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 5,4 5,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 30,0 26,4

4.1.2.3 Overige 8,9 10,7

Totaal overige personele lasten 44,3 42,5

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,4 1,5

Totaal personele lasten 468,9 441,0

De personele lasten zijn in 2019 met M€ 27,9 toegenomen naar M€ 468,9. Deze stijging wordt veroorzaakt door een 
stijging van de bezetting en de loonsverhoging in 2019. 

Bezetting ultimo 2019

(aantallen in fte) 31-12-2019 31-12-2018

Wetenschappelijk personeel  3.924,4  3.827,9 

Ondersteunend & Beheerspersoneel  2.408,5  2.325,1 

Totaal personeel  6.332,9  6.153,0 

Bovenstaande bezetting betreft het personeel in dienst van de Universiteit Leiden en de deelnemingen van LEH BV 
ultimo 2019, plus de onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het LUMC. De bezetting is met 2,9% (179,9 fte) 
gestegen ten opzichte van 2018.
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Bezetting ultimo 2019, exclusief LUMC

(aantallen in fte) 31-12-2019 31-12-2018

Wetenschappelijk personeel  2.468,5  2.412,8 

Ondersteunend & Beheerspersoneel  2.171,2  2.079,5 

Totaal personeel  4.639,7  4.492,3 

In bovenstaande tabel is het personeel in dienst van de Universiteit Leiden en de deelnemingen van LEH BV weerge-
geven (exclusief de bezetting van het LUMC). In 2019 is de bezetting met 147,4 fte gestegen; een stijging van 3,3% 
ten opzichte van 2018.

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel genoemd in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening (zie pag. 126), 
betreft de fte’s bij de (geconsolideerde) deelnemingen van LEH BV.

Bezoldiging van bestuurders
Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is het verplicht de bezoldiging van de afzonderlijke leden van 
het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de voormalige topfunctionarissen te vermelden. De tabellen op de 
volgende pagina’s geven het bedrag weer van de bezoldigingen die de bestuurders in 2019 hebben ontvangen, volgens 
de definitie die is voorgeschreven op grond van de WNT.

De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties, andere prestatie-afhankelijke beloningen of belastbare 
onkostenvergoedingen. 

Met ingang van 1 januari 2018 zijn voor de sector Onderwijs verschillende categorieën instellingen vastgesteld. De 
Universiteit Leiden is ingedeeld in categorie G, waarvoor een maximum bezoldiging voor topfunctionarissen geldt van 
€ 194.000. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is de maximumvergoeding vastgesteld op € 29.100 en voor een 
lid van de Raad van Toezicht op € 19.400.

De indeling in categorie G (18-20 complexiteitspunten) komt als volgt tot stand:
a. een driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10 complexiteitspunten (> M€ 200);
b. een driejaarsgemiddelde van bekostigde studenten: 4 complexiteitspunten (10.000 tot 20.000 bekostigde 

studenten); 
c. het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5 complexiteitspunten (wo, meerdere sectoren).

Rekening houdend met het overgangsrecht wordt de WNT-grens in 2019 niet overschreden. De afspraken over de 
beloning van de heer Stolker zijn gemaakt vóór de verlaging van de WNT-grens. Wanneer de bezoldiging boven het 
normbedrag WNT uitstijgt bij voortdurende aanstelling onder handhaving van dezelfde arbeidsvoorwaarden, kan die 
bezoldiging nog vier jaar ongewijzigd blijven. 
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Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

(bedragen in €) C.J.J.M. Stolker H. Bijl M. Ridderbos

Functie(s) Voorzitter CvB en Rector 
Magnificus 

Lid CvB en Vicerector 
Magnificus

Lid CvB en Vice-
voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 206.124 172.291 172.291

Beloningen betaalbaar op termijn 22.695 21.428 21.428

Subtotaal 228.819 193.719 193.719

Individueel WNT-maximum (naar rato) 194.000 194.000 194.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging 228.819 193.719 193.719

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan * nvt nvt

* Overgangsrecht bezoldiging

Gegevens over voorgaand boekjaar

(bedragen in €) C.J.J.M. Stolker H. Bijl M. Ridderbos

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 223.244 169.304 169.304

Beloningen betaalbaar op termijn 19.983 19.413 19.446

Subtotaal 243.227 188.717 188.750

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging 2018 243.227 188.717 188.750

Vermelding alle toezichthouders

(bedragen in €) A.F. van der 
Touw

O. Zoutendijk E.W. Meijer E.A.A.M. van 
Welie

C.M.L. Hijmans 
van den Bergh

Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 25.410 18.150 18.150 18.150 18.150

Individueel WNT-maximum (naar rato) 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2019 25.410 18.150 18.150 18.150 18.150

Reden waarom overschrijding al dan niet is 
toegestaan

nvt nvt nvt nvt nvt
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Gegevens over voorgaand boekjaar

(bedragen in €) A.F. van der 
Touw 

O. Zoutendijk E.W. Meijer E.A.A.M. van 
Welie

C.M.L. Hijmans 
van den Bergh

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding

21.175 15.125 15.125 15.125 15.125

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2018 21.175 15.125 15.125 15.125 15.125

Vermelding alle interim bestuurders
Gedurende 2019 zijn geen interim bestuurders aangesteld.

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Er is in 2019 geen overige rapportageverplichting op grond van de WNT (niet-topfunctionarissen). 

Verantwoording bestuurderskosten
In de volgende tabel wordt een overzicht gepresenteerd van alle kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de leden van 
het College van Bestuur, niet zijnde bezoldiging, conform de tussen VSNU en OCW overeengekomen uniforme aanpak 
voor de verantwoording van bestuurdersdeclaraties (‘Declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten’). 
Belangrijk onderdeel van deze kosten zijn de reis- en verblijfskosten in binnen- en buitenland, en de representatie-
kosten. Verzamelfacturen zijn in het overzicht naar rato toebedeeld aan individuele bestuursleden. De vaste onkosten-
vergoedingen (VOV) worden sinds 2018 opgenomen onder de bezoldiging van het CvB.

(bedragen in €) C.J.J.M. Stolker H.E. Bijl M. Ridderbos Totaal

Representatiekosten, inclusief VOV* 7.522 7.753 7.229 22.505 

Reiskosten binnenland 6.414 4.872 8.316 19.603 

Reiskosten buitenland  11.185 4.143 5.139 20.467 

Overige kosten 9.223 6.066 5.871 21.161 

Totaal 34.344 22.835 26.556 83.735 

* VOV staat voor vaste onkostenvergoeding
De nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur zijn opgenomen in bijlage D (Governance).

4.2 Afschrijvingen

(bedragen in M€) 2019 2018

4.2.1 Gebouwen 22,4 23,0

4.2.2 Inventaris en apparatuur 17,6 12,7

4.2.3 Gebouwen in uitvoering 0,0 0,0

4.2.4 Vastgoedontwikkeling 0,3 0,3

Totaal afschrijvingen 40,3 35,9

In de totale afschrijvingen van M€ 40,3 is een bedrag van M€ 3,9 opgenomen dat afschrijving van gebouwen, inventaris 
en apparatuur bij het LUMC betreft. 
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4.3 Huisvestingslasten
 
(bedragen in M€) 2019 2018

4.3.1 Huur 15,9 14,1

4.3.2 Verzekeringen 0,9 1,1

4.3.3 Onderhoud 10,0 10,9

4.3.4 Energie en water 6,0 6,4

4.3.5 Schoonmaakkosten 8,8 8,0

4.3.6 Heffingen 3,7 3,5

4.3.7 Overige voorzieningen 0,3 3,6

4.3.8 Overige huisvestingslasten 5,0 2,3

Totaal huisvestingslasten 50,6 49,9

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2018 toegenomen met M€ 0,7 naar M€ 50,6. Deze toename vloeit voorna-
melijk voort uit de stijging van de overige huisvestingslasten in verband met de voorbereidingskosten voor fase 2 van 
de Science Campus en de Humanities Campus. 

4.4 Overige lasten 

(bedragen in M€) 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4.4.4.1 Bureaukosten 11,6 10,9

4.4.4.2 Accountantskosten 0,4 0,7

Totaal administratie- en beheerslasten 12,0 11,6

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 11,7 14,6

4.4.3 Mutatie overige voorzieningen 0,8 -0,8

4.4.4 Overige lasten

4.4.4.1 Subsidies 21,7 17,1

4.4.4.2 Reis- en verblijfskosten 11,7 11,2

4.4.4.3 Telefoon-, porti- en vrachtkosten 1,4 1,4

4.4.4.4 Collectievorming 7,2 6,4

4.4.4.5 Hulpmiddelen/grondstoffen 10,6 8,3

4.4.4.6 Publiciteit en voorlichting 3,3 3,3

4.4.4.7 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,3 1,2

4.4.4.8 Werkzaamheden door derden 28,8 28,3

4.4.4.9 Representatie 4,1 3,7

4.4.4.10 Catering 2,9 2,8

4.4.4.11 Advieskosten 2,1 2,3

4.4.4.12 Diversen 11,2 11,4

Totaal overige lasten 106,3 97,4

Totaal 130,7 122,6
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De overige lasten zijn ten opzichte van 2018 met M€ 8,1 toegenomen naar M€ 130,7. 

De post Subsidies kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Roosevelt Study Center 0,2 0,2

NOVA 7,3 5,8

Zwaartekracht ICI 0,0 2,0

Hogeschool der Kunsten 0,7 0,9

Verstrekte beurzen en bijdragen 2,6 1,7

Overige subsidies (voornamelijk van het LUMC) 10,8 6,5

Totaal subsidies 21,7 17,1

De post Diversen kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Kostprijs omzet UFB 1,4 1,5

Kostprijs verkopen Hortus botanicus 0,5 0,4

Beurzen of deelname in beursprogramma’s 0,4 1,4

Kostprijs verkopen ISSC 2,2 1,9

Vergoedingen aan fellows 0,2 0,2

Overige diversen 6,5 6,0

Totaal diversen 11,2 11,4

5.1 Financiële baten en lasten

(bedragen in M€) 2019 2018

5.1 Rentebaten 0,5 0,5

5.2 Waardeverandering effecten 1,8 -0,5

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,0 0,0

5.4 Af: Rentelasten 2,0 2,2

Totaal financiële baten en lasten 0,3 -2,2

Het saldo van de financiële baten en lasten is ten opzichte van 2018 met M€ 2,5 toegenomen. De lage rentebaten 
worden veroorzaakt door de lage rentestand. De waarde van de aandelen- en obligatieportefeuille is door de ontwik-
kelingen op de beurs eind 2019 gestegen. 

De rentelasten van M€ 2,0 betreffen het saldo van de in 2019 betaalde rentelasten ad M€ 2,2 verminderd met de 
toename van de waarde van de swap (met circa M€ 0,2 tot M€ 4,0 negatief ultimo 2019). 

Honoraria accountant

(Bedragen in k€) 2019 2018

Onderzoek Jaarrekening 340,4 227,1

Andere controleopdrachten 98,0 205,9

Fiscale adviezen 2,5 3,3

Andere niet-controle diensten 40,7 79,6

Totaal 481,6 515,9

Dit overzicht betreft de in rekening gebrachte honoraria door de externe accountant gedurende het betreffend boek-
jaar.



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019126

Enkelvoudige Jaarrekening

Enkelvoudige balans (na resultaatbestemming) 

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1 Activa

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 316,4 310,9

1.2 Financiële vaste activa 40,4 38,5

Totaal vaste activa 356,8 349,4

Vlottende activa

1.3 Voorraden 1,0 1,1

1.4 Vorderingen 36,6 38,4

1.5 Effecten 0,0 0,0

1.6 Liquide middelen 167,3 174,1

Totaal vlottende activa 204,9 213,6

Totaal activa 561,6 563,0

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen 211,8 216,4

Vreemd vermogen

2.2 Voorzieningen 28,7 29,4

2.3 Langlopende schulden 69,5 68,0

2.4 Kortlopende schulden 251,6 249,2

Totaal vreemd vermogen 349,8 346,5

Totaal passiva 561,6 563,0
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 375,2 373,1 358,1

3.2 Collegegelden 71,3 66,7 68,4

3.3 Baten werk in opdracht van derden 105,2 94,9 99,0

3.4 Overige baten 41,5 33,2 35,5

Totaal baten 593,2 567,9 561,0

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 363,0 359,5 339,8

4.2 Afschrijvingen 36,3 31,9 31,9

4.3 Huisvestingslasten 47,0 36,8 45,6

4.4 Overige lasten 150,4 149,4 144,1

Totaal lasten 596,6 577,6 561,5

Saldo baten en lasten -3,4 -9,7 -0,6

5 Financiële baten en lasten -1,3 -1,3 -1,4

Resultaat voor belasting -4,7 -11,0 -2,0

Belastingen 0,0 0,0 0,0

6 Resultaat deelnemingen 0,1 1,5 0,4

Nettoresultaat -4,6 -9,5 -1,5

Voorstel tot resultaatbestemming
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van M€ 4,6 waardoor het eigen vermogen afneemt naar 
M€ 211,8. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt het 
resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves van de instelling. Het eigen vermogen ultimo verslagjaar, inclu-
sief resutaatbestemming is als volgt opgebouwd:
■■ de algemene reserve, waarin de reserves van het College van Bestuur en de faculteiten zijn begrepen. Deze reserve 

is in 2019 per saldo afgenomen met M€ 3,7;
■■ een viertal bestemmingsreserves (publiek) voor door het College van Bestuur gereserveerde en toegekende 

middelen voor profilering, onderwijsintensivering, profilering & zwaartepuntvorming en vernieuwing. Aan deze 
reserves wordt per saldo M€ 0,9 onttrokken.
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Enkelvoudig Kasstroomoverzicht

(bedragen in M€) 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat -4,6 -1,5

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen (excl. LUMC) 36,3 31,9

Mutaties voorzieningen (excl. LUMC) -0,6 -1,2

Subtotaal 35,6 30,7

Veranderingen in werkkapitaal

Voorraden 0,1 -0,3

Vorderingen 1,8 -1,9

Kortlopende schulden 2,4 15,1

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 4,3 12,9

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 35,4 42,1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -41,8 -21,1

Desinvesteringen materiële vaste activa 0,1 0,1

(Des)investeringen in deelnemingen -0,1 -0,4

Mutaties leningen -1,8 -0,5

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -43,6 -21,9

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 2,5 4,9

Aflossing langlopende schulden -1,0 -1,2

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1,5 3,7

Mutatie liquide middelen -6,8 23,9

Beginstand liquide middelen 174,1 150,1

Mutatie liquide middelen -6,8 23,9

Eindstand liquide middelen 167,3 174,1
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening

Zie de grondslagen opgenomen bij de geconsolideerde jaarrekening. In de enkelvoudige jaarrekening zijn de faculteiten 
en expertisecentra opgenomen, exclusief de Faculteit Geneeskunde. Met het LUMC is een overeenkomst gesloten, op 
grond waarvan jaarlijks een subsidie wordt toegekend aan het LUMC voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Deze 
subsidie is verantwoord onder de overige lasten.

Toelichting op de enkelvoudige balans

1.1 Materiële vaste activa

(bedragen in M€) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Totaal

Gebouwen 
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Gebouwen in 
uitvoering

Vastgoed- 
ontwikkeling

Stand per 1 januari 2019

Aanschafprijs t/m 2018 619,0 143,9 7,8 18,9 789,5

Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen 359,8 116,8 0,0 2,1 478,6

Boekwaarde per 1 januari 2019 259,2 27,2 7,8 16,8 310,9

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 10,5 15,7 12,0 3,6 41,8

Desinvesteringen aanschafwaarde 0,3 4,6 0,0 0,0 4,9

Netto-afschrijving 19,7 11,4 0,0 0,3 31,4

Saldo -9,5 -0,3 12,0 3,3 5,5

Stand per 31 december 2019

Aanschafprijs t/m 2019 629,3 155,0 19,7 22,5 826,5

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 379,5 128,2 0,0 2,4 510,1

Boekwaarde per 31 december 2019 249,7 26,8 19,7 20,1 316,4

In onderstaande tabel wordt de berekening van de netto-afschrijving weergegeven.

(bedragen in M€) Gebouwen 
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Gebouwen in 
uitvoering

Vastgoed- 
ontwikkeling

Totaal 
afschrijving

Stand per 31 december 2019

Afschrijvingen 20,0 16,0 0,0 0,3 36,3

Desinvestering cumulatieve afschrijvingen 0,3 4,5 0,0 0,0 4,8

Netto-afschrijving 19,7 11,4 0,0 0,3 31,4

Gebouwen en terreinen, gebouwen in uitvoering
In 2019 is een bedrag van M€ 22,5 geïnvesteerd in gebouwen. Hiervan is M€ 10,9 besteed aan de renovering van het 
Arsenaal, M€ 3,0 ten behoeve van de ontwikkeling van de Humanities Campus, M€ 2,2 aan het Student Center The 
Hague en M€ 1,2 aan de verdere ontwikkeling van de Science Campus. M€ 5,2 is geïnvesteerd in groot onderhoud en 
bouwkundige aanpassingen. 

De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt M€ 372,1 (prijspeil 2019), de verzekerde waarde van de gebouwen en 
inventaris bedraagt M€ 1.403,1 (ultimo 2019).
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Inventaris en apparatuur
In 2019 is voor M€ 15,7 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Het betreft voornamelijk investeringen in weten-
schappelijke (onderzoeks)apparatuur en computer- en randapparatuur bij de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen (ongeveer M€ 9,3), investeringen in computers en randapparatuur bij het ISSC (ongeveer M€ 3,0), investe-
ringen door UFB (ongeveer M€ 1,0) en investeringen in overige inventaris en apparatuur (ongeveer M€ 2,4).

Grondexploitatie
De universiteit ontwikkelt terreinen voor de uitgifte van percelen in erfpacht. In 2019 is M€ 3,6 geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van terreinen voor toekomstige uitgiften. Deze kosten worden geactiveerd en na uitgifte van de percelen 
gedurende de looptijd van de erfpacht afgeschreven. De ontvangen erfpachten worden verantwoord onder de langlo-
pende schulden en vallen, eveneens gedurende de looptijd van een erfpachtcontract, vrij ten gunste van het resultaat.

Bijzondere collecties
De Universiteit Leiden is in het bezit van omvangrijke bijzondere collecties. Deze academische erfgoedcollecties zijn 
vanaf de oprichting van de universiteit verworven en worden jaarlijks aangevuld met nieuwe aankopen en geschenken. 
De universiteit beheert bovendien een aantal belangrijke bruikleencollecties, waaronder de collectie van de Maat-
schappij der Nederlandsche Letterkunde. 

De bijzondere collecties kunnen worden onderverdeeld in een aantal domeinen: westerse handschriften & archieven, 
oude drukken, prenten, tekeningen & iconografie, foto’s & fotografica, kaarten & atlassen en Oosterse & Aziatische 
collecties. 

1.2 Financiële vaste activa

(bedragen in M€)
Stand 

31-12-2018

Mutaties 2019
Stand  

31-12-2019Mutaties  
bij

Mutaties  
af

Resultaat

1.2.1 Deelnemingen

LEH BV 23,9 0,0 0,0 0,1 24,0

Totaal deelnemingen 23,9 0,0 0,0 0,1 24,0

1.2.2 Leningen aan verbonden partijen

Stichting Leidse Infrastructuurbundeling 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1

Stichting Biopartner 0,8 1,5 0,0 0,0 2,3

Stichting Bio Science Park foundation 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

Totaal leningen aan verbonden partijen 1,7 1,5 0,1 0,0 3,1

1.2.3 Overige leningen u/g

Green College Court 7,4 0,7 0,0 0,0 8,2

Overige 5,4 0,0 0,3 0,0 5,1

Totaal overige leningen u/g 12,9 0,7 0,3 0,0 13,3

Totaal financiële vaste activa 38,5 2,2 0,4 0,1 40,4

Deelnemingen
De waarde van LEH BV is door het positieve resultaat over 2019 met M€ 0,1 toegenomen.

Leningen aan verbonden partijen
Aan de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling (SLIB) is een lening verstrekt voor het realiseren van glasvezelverbin-
dingen waarop jaarlijks conform schema M€ 0,1 wordt afgelost. De universiteit heeft aan de Stichting Biopartner een 
lening verstrekt van M€ 0,8 ter financiering van de afkoopsom voor de erfpacht. In 2019 heeft Stichting Biopartner 
grond in erfpacht aangekocht, waarbij een uitgestelde betaling van M€ 1,5 is overeengekomen. Dit bedrag zal binnen 
één jaar na oplevering van het nog te bouwen pand worden betaald. In 2014 is een lening van M€ 0,7 verstrekt aan de 
Stichting Bio Science Park foundation voor de realisatie van de Bio Tech Training Facility. 
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Overige leningen u/g
De overige leningen bestaan uit: 
■■ Twee leningen verstrekt aan Green College Court BV in verband met de afgesloten overeenkomst betreffende de 

huur van de huisvesting op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De leningen lopen in 20 jaar op naar M€ 20,0. 
In 2019 is de lening verhoogd met M€ 0,4 en met M€ 0,3 rente waardoor de lening ultimo 2019 is opgelopen tot 
M€ 8,2. Aan het einde van de huurperiode van 20 jaar wordt het gehele bedrag door Green College Court afgelost. 

■■ Een vooruitbetaald bedrag van ultimo 2019 M€ 5,1 inzake btw-compensatie met betrekking tot de huur van het 
Wijnhavencomplex in Den Haag. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (20 jaar) valt elk jaar 1/20e deel 
vrij. In 2019 bedroeg de vrijval M€ 0,3.

Deze leningen, evenals de andere leningen en deelnemingen, heeft de universiteit verstrekt in het belang van onder-
wijs-, onderzoeks- of valorisatieactiviteiten en vallen daarom niet onder de reikwijdte van de Regeling beleggen en 
belenen. 

Verbonden partijen
Verklaring codes activiteiten van verbonden partijen:
1 = Contractonderwijs
2 = Contractonderzoek
3 = Onroerende zaken
4 = Overig

Meerderheidsdeelneming (BV) 

(bedragen in M€)  

Naam deelneming Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

Code 
activiteit

Eigen 
vermogen 

31-12-
2019

Exploitatie 
saldo 2019

Verklaring 
art. 2:403 

ja/nee

Consoli-
datie
ja/nee

Deelname- 
percentage

Libertatis Ergo Holding 
BV

BV Leiden 4 24,0 0,1 Nee Ja 100%

24,0 0,1

Specificatie meerderheidsdeelnemingen Libertatis Ergo Holding BV 

(bedragen in M€)  

Naam deelneming Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

Code 
activiteit

Eigen 
vermogen 

31-12-
2019

Exploitatie 
saldo 2019

Verklaring 
art. 2:403 

ja/nee

Consoli-
datie 
ja/nee

Deelname- 
percentage

Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

BV Leiden 2 1,2 0,2 Nee Ja 100%

Centrum voor 
Wetenschaps- en 
Technologie Studies BV

BV Leiden 2 2,4 0,0 Nee Ja 100%

Jobmotion BV BV Leiden 4 2,8 0,8 Nee Ja 100%

Leiden Leeuwenhoek 
Pre-Seed Fund BV

BV Leiden 4 0,9 0,0 Nee Ja 66,5%

Platform Opleiding, 
Onderwijs en Organisatie 
BV

BV Leiden 1 0,0 0,1 Nee Ja 100%

Totaal 7,3 1,0
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Verbonden partijen met beslissende zeggenschap

(bedragen in M€)     

Naam verbonden partij  Juri-
dische 
vorm

Statutai-
re zetel

Code 
activiteit

Eigen 
vermo-
gen 31-
12-2019

Exploita-
tie saldo 

2019

Verkla-
ring art. 

2:403
ja/nee

Consoli-
datie 
ja/nee

Stichting Praesidium Libertatis I Stichting Leiden 4 17,1 0,8 Nee Ja

Stichting Praesidium Libertatis CEU Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting Praesidium Libertatis II Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Sackler I Stichting Leiden 4 2,1 -0,1 Nee Nee

Stichting Sackler II Stichting Leiden 4 2,0 -0,1 Nee Nee

Stichting Scaliger Instituut Stichting Leiden 4 0,8 0,1 Nee Nee

Stichting Historische Commissie voor de Leidse 
universiteit

Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhave Stichting Leiden 4 6,7 0,0 Nee Nee

Stichting Binair Vector Systeem Stichting Leiden 4 0,7 -0,1 Nee Nee

Stichting Afrika-Studiecentrum Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting prof. Dr. C.J. Gorter Stichting Leiden 4 0,2 0,0 Nee Nee

Stichting Internationaal Instituut Lucht- en 
Ruimterecht

Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Van Bergen Fund Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting ter bevordering van de studie China aan 
de Universiteit Leiden

Stichting Leiden 4 0,3 0,0 Nee Nee

Stichting Europa Instituut Stichting Leiden 4 0,6 0,0 Nee Nee

Stichting prof. Dr. A.E.J. Modderman Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Stichting Havinga Fonds Stichting Leiden 4 0,0 0,0 Nee Nee

Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken 
Leiden

Stichting Leiden 4 0,1 0,0 Nee Nee

Totaal 31,2 0,5
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Overige verbonden partijen

Naam verbonden partij Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteit

Stichting Aegis Stichting Leiden 4

Stichting Baciene Stichting Leiden 4

Stichting Bibliotheek Thysiana Stichting Leiden 4

Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum Stichting Leiden 4

Stichting De Goeje Stichting Leiden 4

Stichting Deadalus Stichting Leiden 4

Stichting E.M. Meijers-Fonds Stichting Leiden 4

Stichting financiële nalatenschap FISKAAL Stichting Leiden 4

Stichting HDmT Stichting Leiden 4

Stichting Hulsewé-Wasniewski Stichting Leiden 4

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation Stichting Leiden 4

Stichting Leiden – Bio Science Park foundation Stichting Leiden 4

Stichting Leiden Bio Science Park Stichting Leiden 4

Stichting Leiden Congresstad Stichting Leiden 4

Stichting Leiden European City 2022 Stichting Leiden 4

Stichting Leids Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap Stichting Leiden 4

Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling Stichting Leiden 4

Stichting LUBEC Stichting Leiden 4

Stichting Parkeerbeheer Albinusdreef 7 Stichting Leiden 4

Stichting Professor Thorbecke Stichting Leiden 4

Stichting Roosevelt Study Centre Stichting Leiden 4

Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen Stichting Leiden 4

Stichting ter bevordering van de Azië Studies in Nederland Stichting Leiden 4

Stichting Valk Stichting Leiden 4

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Vereniging Leiden 4

Vereniging van Eigenaren Rijnveste Vereniging Leiden 4

Stichting SURF Stichting Utrecht 4

Stichting Medical Delta Stichting Delft 4

Participatie Stichting Regionale Kennisontwikkeling Stichting  ’s-Gravenhage 4

Stichting Center for International Legal Coorporation Stichting  ’s-Gravenhage 4

Stichting Cyber Security Academy The Hague Stichting  ’s-Gravenhage 4

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten Vereniging  ’s-Gravenhage 4

Yayasan KITLV Stichting Jakarta 4

1.3 Voorraden
 
(bedragen in M€) 2019 2018

1.3.1 Gebruiksgoederen 1,0 1,1

Totaal voorraden 1,0 1,1

Onder de gebruiksgoederen vallen de voorraden aan laboratorium- en kantoorbenodigdheden evenals onderdelen voor 
computers die bij de verschillende eenheden van de Universiteit Leiden in het magazijn zijn opgenomen.
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1.4 Vorderingen

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1.4.1 Debiteuren 9,2 12,5

1.4.2 Ministerie van OCW 3,3 4,5

1.4.3 Studenten/deelnemers/cursisten 3,0 3,0

1.4.4 Overige vorderingen

1.4.4.1 Personeel 0,4 0,4

1.4.4.2 Overige vorderingen 4,3 1,9

Totaal overige vorderingen 4,7 2,3

1.4.5 Overlopende activa

1.4.5.1 Vooruitbetaalde kosten 16,5 16,4

1.4.5.2 Verstrekte voorschotten 0,0 0,0

1.4.5.3 Overige overlopende activa 0,0 0,0

Totaal overlopende activa 16,4 16,4

1.4.7 AF: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0,2 0,3

Totaal vorderingen 36,6 38,4

Het saldo van de vorderingen is afgenomen met M€ 1,8. De vordering op het ministerie van OCW betreft de compen-
satie voor gemiste bekostiging bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in de periode 2003-2008, waarvan 
het saldo ultimo 2019 M€ 3,3 bedraagt. Onderstaand is het verloopoverzicht van de voorziening wegens oninbaarheid 
weergegeven. De toename van overige vorderingen betreft hoofdzakelijk een vordering op NWO inzake de SEO-rege-
ling van M€ 3,3.

(bedragen in M€) 2019 2018

1.4.7 Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1 0,3 0,4

Onttrekking 0,1 0,1

Dotaties 0,0 0,0

Stand per 31-12 0,2 0,3

1.6 Liquide middelen

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

1.6.1 Kasmiddelen  0,0  0,1 

1.6.2 Banken  166,6  173,4 

1.6.3 Deposito’s  0,6  0,6 

Totaal liquide middelen  167,3  174,1

De liquide middelen van de Universiteit Leiden bedroegen ultimo 2019 M€ 167,3; een daling van M€ 6,8 ten opzichte 
van ultimo 2018 (M€ 174,1). De liquide middelen zijn geheel ter vrije beschikking van de universiteit. De Universiteit 
Leiden heeft de liquide middelen ondergebracht bij het ministerie van Financiën in het kader van het schatkistban-
kieren. De deposito’s betreffen enkele bankgaranties. 

De liquiditeit van de Universiteit Leiden wordt verder gewaarborgd door een bij de BNG afgesloten kredietfaciliteit 
van M€ 100,0. Een deel van deze kredietfaciliteit is in 2007 in de vorm van een langlopende lening van M€ 30,0 opge-
nomen. Ultimo 2019 bedraagt de resterende ruimte op de kredietfaciliteit bij de BNG M€ 70,0.
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2.1 Eigen vermogen

(bedragen in M€)  Stand 
31-12-2018

Resultaat Overige mutaties Stand  
31-12-2019

2.1.1 Algemene reserve 198,2 -3,7 0,0 194,4

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 2,6 -2,0 0,0 0,5

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 0,7 -0,1 0,0 0,6

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming 0,7 -0,1 0,0 0,6

2.1.2.5 Vernieuwingsmiddelen 14,3 1,4 0,0 15,7

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 18,3 -0,9 0,0 17,4

Totaal eigen vermogen 216,4 -4,6 0,0 211,8

Eigen vermogen voorgaand boekjaar

(bedragen in M€)  Stand 
31-12-2017

Resultaat Overige mutaties Stand  
31-12-2018

2.1.1 Algemene reserve 198,4 -0,3 0,0 198,2

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.2.1 Profileringsgebieden 3,8 -1,3 0,0 2,6

2.1.2.2 Onderwijsintensivering 1,3 -0,2 -0,4 0,7

2.1.2.3 Profilering & zwaartepuntvorming 0,9 -0,2 0,0 0,7

2.1.2.5 Vernieuwingsmiddelen 13,6 0,4 0,4 14,3

Totaal bestemmingsreserve (publiek) 19,5 -1,2 0,0 18,3

Totaal eigen vermogen 218,0 -1,5 0,0 216,4

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft vanaf 2019 extra middelen beschikbaar voor versterking 
van het fundament van de bètawetenschappen, onder andere door uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en het 
aantrekken en behouden van nieuw onderzoekstalent. Daarnaast draagt het sectorplan bij aan overkoepelende doelen 
zoals meer strategische samenwerking tussen universiteiten, vergroting van de diversiteit en versterking van onderwijs, 
onderzoek en valorisatie. De toekenning van gelden omvat het invullen van 22,5 posities in de sectoren Wiskunde, 
Informatica, Natuurkunde en Scheikunde. De werving van de posities is direct na toekenning in de zomer gestart. Vóór 
het eind van 2019 waren er reeds 6 posities ingevuld; de werving voor de overige posities loopt. De krappe arbeids-
markt resulteert in een aanzienlijk lagere besteding voor 2019 en ook voor 2020 zijn de resterende posities niet het 
gehele jaar ingevuld waardoor de middelen (nog) niet volledig ingezet kunnen worden.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft vanaf 2019 extra middelen beschikbaar voor versterking van het fundamenteel 
onderzoek uit het Sectorplan Rechtsgeleerdheid van het ministerie van OCW. De sectorplannen zijn bedoeld om de 
strategische samenwerking tussen faculteiten te versterken waarbij een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijke doelen. De toekenning betreft een bijdrage voor een tweetal speerpunten. Het eerste 
betreft Empirical Legal Studies. Daarin wordt gewerkt aan versterking van expertise op het gebied van gedrag in markt-
context. Het tweede speerpunt, Conflictoplossende Instituties, richt zich primair op de rechtspleging en haar probleem-
oplossend vermogen. 
In 2019 is van deze middelen de eerste tranche ontvangen. De uitvoering krijgt in 2020 en de daarop volgende jaren 
verder gestalte; de wervingsprocedures in het kader van de speerpunten zijn eind 2019 in gang gezet. De niet bestede 
Sectorplangelden zijn in de algemene reserve verwerkt.
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Verschil ten opzichte van het groepsvermogen

(bedragen in M€) Stand 
31-12-2018

Resultaat Overige mutaties Stand 
31-12-2019

Eigen vermogen 216,4 -4,6 0,0 211,8

Bestemmingsfonds (privaat) 

Stichting Praesidium Libertatis I 16,3 0,8 0,0 17,1

Totaal bestemmingsfonds (privaat) 16,3 0,8 0,0 17,1

Minderheidsbelang derden 0,3 0,0 0,0 0,3

Totaal groepsvermogen 233,0 -3,8 0,0 229,3

Voorstel tot resultaatbestemming
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van M€ 4,6 waardoor het eigen vermogen afneemt naar 
M€ 211,8. Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt het 
resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserves van de instelling. Het eigen vermogen ultimo verslagjaar, inclu-
sief resutaatbestemming is als volgt opgebouwd:
■■ de algemene reserve, waarin de reserves van het College van Bestuur en de faculteiten zijn begrepen. Deze reserve 

is in 2019 per saldo afgenomen met M€ 3,7;
■■ een viertal bestemmingsreserves (publiek) voor door het College van Bestuur gereserveerde en toegekende 

middelen voor profilering, onderwijsintensivering, profilering & zwaartepuntvorming en vernieuwing. Aan deze 
reserves wordt per saldo M€ 0,9 onttrokken.

2.2 Voorzieningen

(bedragen in M€)  Stand 31-
12-2018

Mutaties 2019 Stand 31-
12-2019

Verdeling saldi

Dotaties Vrijval Onttrek-
kingen

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Werkloosheiduitkeringen 6,3 5,1 4,0 2,1 5,3 2,8 2,5

2.2.1.2 Voorziening WIA 2,6 1,5 0,5 0,0 3,6 0,4 3,2

2.2.1.3 Jubileumuitkeringen 1,1 0,6 0,4 0,0 1,4 0,0 1,4

2.2.1.4 Reorganisatievoorzieningen 2,0 0,0 0,4 0,7 0,9 0,4 0,5

2.2.1.5 Transitievergoedingen 1,7 1,6 0,8 0,0 2,4 0,0 2,4

2.2.1.6 Langdurig zieken 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6

Totaal personeelsvoorzieningen 13,7 9,3 6,1 2,8 14,2 3,6 10,6

2.2.2 Verlieslatende contracten 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Asbestverwijdering 14,8 0,3 1,9 0,0 13,2 1,9 11,3

2.2.3.2 Vervanging sprinklerinstallatie 0,9 0,0 0,4 0,0 0,6 0,4 0,2

Totaal overige voorzieningen 15,7 0,3 2,3 0,0 13,8 2,3 11,5

Totaal voorzieningen 29,4 10,4 8,3 2,8 28,7 6,6 22,1

De voorzieningen zijn met M€ 0,7 afgenomen tot een bedrag van M€ 28,7. Voor een nadere toelichting per post wordt 
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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2.3 Langlopende schulden

(bedragen in M€) Stand  
31-12-
2018

Mutaties 2019 Stand 
31-12-
2019

 Reste-
rende 

lo optijd  
> 1 jaar

Reste-
rende 

lo optijd  
> 5 jaar 

Rente 
percen-

tage Aange-
gane 

leningen

Aflos-
singen/ 
vrijval

2.3.1 Bank Nederlandse Gemeenten 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 4,805%

2.3.2 Renteswap 4,2 0,0 0,2 4,0 4,0 4,0 4,647%

2.3.3 Erfpachten 33,8 2,5 0,7 35,5 34,8 30,2

Totaal langlopende schulden 68,0 2,5 1,0 69,5 68,8 64,2

Op grond van de verwachte investeringen in vastgoed en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsontwikkeling is in 2007 
langlopende externe financiering aangetrokken. De BNG heeft een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van M€ 100,0. 
Hiervan is in 2007 M€ 30,0 opgenomen als vastrentende lening met een termijn van 25 jaar. De lening moet op 1 
oktober 2032 geheel zijn terugbetaald. De BNG heeft het recht tot opeising van de verstrekte financieringen en 
beschikbaar gestelde faciliteiten indien de solvabiliteitsratio in de enkelvoudige jaarrekening daalt beneden de signale-
ringsgrens van 20%. Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteitsratio enkelvoudig 37,1% (2018: 38,5%). 

Voor een volgend deel van de kredietfaciliteit (M€ 16,5) is het renterisico afgedekt door de aankoop van een rente-
swap. Dit instrument ruilt (swap) vanaf oktober 2009 tot en met oktober 2029 de variabele rente op het krediet tegen 
een door de universiteit te betalen vast rentepercentage (4,647%). Van de kredietfaciliteit is in het verleden tijdelijk 
gebruik gemaakt maar door de verbeterde liquiditeit is dat op dit moment niet nodig. Gegeven de omvang van de 
huidige liquide middelen, onzekerheid in de toekomstige omvang van de rijksbijdragen en onzekerheid van de baten 
van derden, is het opnemen van het deelkrediet in de toekomst onzeker. Op basis van de richtlijnen voor de jaarverslag-
geving vindt waardering plaats tegen marktwaarde (M€ 4,0 negatief). 

De Universiteit Leiden is eigenaar van diverse terreinen in Leiden en Oegstgeest, en zet zich actief in om hierop bedrijfs-
matige activiteiten aan te trekken die de doelstelling van de universiteit en het LUMC ondersteunen. Percelen van deze 
terreinen worden uitgegeven in erfpacht of verkocht. De erfpachtovereenkomsten kennen een looptijd van vijftig jaar. 
Bij uitgifte ontvangt de universiteit een bedrag ineens. Gedurende de looptijd van de erfpacht valt een gedeelte van de 
erfpacht vrij ten gunste van het resultaat. In 2019 zijn kavels uitgegeven aan Stichting Biopartner voor in totaal M€ 2,5 
en is M€ 0,7 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
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2.4 Kortlopende schulden

(bedragen in M€) 31-12-2019 31-12-2018

2.4.1 Vooruit gefactureerde en vooruit ontvangen termijnen OHW 104,8 96,0

2.4.2 Crediteuren 16,5 30,6

2.4.3 Vooruit ontvangen subsidies OCW 17,7 14,6

2.4.4 Belastingen / premies sociale verzekeringen

2.4.4.1 Loonheffing 12,1 11,5

2.4.4.2 Omzetbelasting 6,1 8,2

2.4.4.3 Premies sociale verzekeringen 3,7 3,4

2.4.4.4 Vennootschapsbelasting 0,0 0,0

Totaal belastingen / premies sociale verzekeringen 21,9 23,1

2.4.5 Schulden pensioenen 4,2 3,7

2.4.6 Overlopende passiva

2.4.6.1 Vooruit ontvangen collegegelden 30,6 28,3

2.4.6.2 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 1,0 1,3

2.4.6.3 Vakantiegeld en -dagen 22,3 22,8

2.4.6.4 Accountants- en administratiekosten 0,2 0,1

2.4.6.5 Rente 0,5 0,6

2.4.6.6 Overige posten 32,0 27,9

Totaal overlopende passiva 86,6 81,0

Totaal kortlopende schulden 251,6 249,2

De kortlopende schulden zijn toegenomen met M€ 2,4. De post Vooruit gefactureerde en vooruit ontvangen termijnen 
OHW (onderhanden werk) is in 2019 met M€ 8,8 toegenomen, als gevolg van een stijging van gehonoreerde projecten. 

De post Vooruit ontvangen subsidies OCW is met M€ 3,1 toegenomen als gevolg van in 2019 verkegen ontvang-
sten die niet tot uitputting zijn gekomen, waaronder M€ 2,0 voor Duurzame Geesteswetenschappen en M€ 1,2 voor 
Zwaarte kracht Quantum Software. 

De post nog te betalen omzetbelasting bestaat voornamelijk uit de van de belastingdienst ontvangen omzetbelasting 
voor de eerste fase nieuwbouw Science Campus. Jaarlijks dient eentiende van dit bedrag verrekend te worden op basis 
van het gerealiseerde pro-rata percentage voor de omzetbelasting. De omzetbelasting die op grond van deze syste-
matiek de komende jaren verrekend gaat worden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. De afname wordt 
veroorzaakt door de verrekening over 2017, 2018 en 2019. 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar, behoudens de post Vooruit gefactureerde en vooruit 
ontvangen termijnen OHW. Deze post betreft vooruit ontvangen subsidies afkomstig van externe financiers.

De post Overige posten kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Liquiditeit onderzoeksschool NOVA 13,1 11,2

Te betalen aan partners voor lopende projecten 4,4 4,0

Vooruit ontvangen huur 2,2 2,3

Master Cyber Security 0,3 0,7

Overige overlopende passiva 12,0 9,7

Totaal overige posten 32,0 27,9



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019 139

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Verschil met de geconsolideerde jaarrekening

Het verschil tussen de baten opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening en die opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening betreft vooral de post Baten werken in opdracht van derden gerealiseerd bij het LUMC. Het verschil bij de 
post Personele lasten is voornamelijk te verklaren door de personeelslasten die gerelateerd zijn aan het LUMC. De 
overige lasten zijn in de enkelvoudige jaarrekening hoger dan in de geconsolideerde jaarrekening omdat de subsidie aan 
het LUMC voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in de enkelvoudige jaarrekening onder de overige lasten wordt 
verantwoord terwijl deze in de geconsolideerde jaarrekening wordt verantwoord onder de verschillende rubrieken 
binnen de lasten.

3.1 Rijksbijdrage

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 447,3 443,9 429,3

3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 7,9 7,6 6,2

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 0,0 0,0 0,0

Totaal overige subsidies OCW 8,0 7,6 6,2

3.1.3 Af: Rijksbijdrage LUMC 80,1 78,4 77,4

Totaal rijksbijdragen OCW 375,2 373,1 358,2

De rijksbijdrage van het ministerie van OCW bedroeg in 2019 M€ 367,2 na aftrek van de rijksbijdrage voor de academi-
sche werkplaatsfunctie van het LUMC. De groei van de rijksbijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2019 
toegekende loonbijstelling van circa M€ 9,1 en een bijstelling van het macrokader door het ministerie van OCW met 
een effect van ongeveer M€ 4,2 voor de universiteit. De toename bij geoormerkte subsidies betreft vooral de in 2019 
ontvangen middelen ten behoeve van de Sectorplannen. Zie verder de toelichting bij het eigen vermogen (enkelvoudige 
balans, pag. 126).

3.2 Collegegelden

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3.2.1 Wettelijke collegegelden

3.2.1.1 Wettelijk collegegeld 51,0 50,2 50,1

3.2.1.2 Institutional fee 1,3 1,3 1,3

Totaal wettelijke collegegelden 52,3 51,5 51,4

3.2.2 Instellingscollegegelden

3.2.2.1 2e studie bekostigde opleidingen 2,2 2,0 2,1

3.2.2.2 Niet-EER* bekostigde opleidingen 9,0 9,1 9,6

3.2.2.3 Niet bekostigde opleidingen 7,8 4,1 5,2

Totaal instellingscollegegelden 19,0 15,2 16,9

Totaal collegegelden 71,3 66,7 68,4

* Europese Economische Ruimte: EU aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

De groei van de baten uit de collegegelden ten opzichte van 2018 met M€ 2,9 is vooral het gevolg van de toename 
van het aantal ingeschreven studenten dat het reguliere of instellingscollegegeld betaalt en daarnaast door een lichte 
tariefstijging van het collegegeld. 
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3.3 Baten werk in opdracht van derden

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3.3.1 Contractonderwijs 10,4 10,4 9,9

3.3.2 Contractonderzoek

3.3.2.1 Internationale organisaties* 21,7 23,4 25,4

3.3.2.2 Nationale overheden 7,8 4,0 12,9

3.3.2.3 NWO (incl. ZonMW) 40,3 41,4 35,5

3.3.2.4 KNAW 0,6 0,6 0,8

3.3.2.5 Overige non-profitorganisaties 14,4 10,1 10,1

3.3.2.6 Bedrijven 9,9 5,0 4,4

Totaal contractonderzoek 94,8 84,5 89,1

Totaal baten werk in opdracht van derden 105,2 94,9 99,0

* Waaronder de EU en de ERC (European Research Council)

Onder de post Baten werk in opdracht van derden zijn de opbrengsten uit contractonderwijs en de tweede en derde 
geldstroom verantwoord. Deze baten laten een stijging zien van M€ 6,3 ten opzichte van 2018, vooral door een stijging 
in het contractonderzoek (voornamelijk ten behoeve NWO en overige non-profitorganisaties). 

3.4 Overige baten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

3.4.1 Verhuur 11,8 10,4 11,1

3.4.2 Detachering personeel 1,9 0,0 1,8

3.4.3 Schenking en sponsoring 2,9 0,0 1,7

3.4.4 Overige 25,0 22,8 20,9

Totaal overige baten 41,5 33,2 35,5

De overige baten stijgen ten opzichte van 2018 met M€ 6,0, vooral veroorzaakt door de verkoop van onroerend goed 
voor M€ 4,3. 

De post Overige kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Opbrengst onroerend goed 4,3 0,7

Cateringopbrengsten 5,8 5,9

Lidmaatschaps- en entreegelden 5,8 4,1

Subsidies 4,4 5,6

Pro-rata BTW op indirecte kosten 2,3 1,5

Octrooien en licenties 1,0 0,9

Overige overige baten 1,4 2,2

Totaal overige baten 25,0 20,9

De lidmaatschaps- en entreegelden betreffen met name de opbrengst van de verkoop van sportkaarten en toegangs-
kaarten voor de Hortus botanicus.
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4.1 Personele lasten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

4.1.1 Lonen, salarissen en sociale lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 264,4 266,9 248,5

4.1.1.2 Sociale lasten 15,7 15,9 14,4

4.1.1.3 Pensioenpremies 36,6 37,0 32,7

Totaal lonen, salarissen en sociale lasten 316,8 319,8 295,6

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen 5,4 2,5 5,5

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 35,8 23,8 32,0

4.1.2.3 Overige personeelslasten 6,4 13,4 8,3

Totaal overige personele lasten 47,6 39,7 45,7

4.1.3 Af: Uitkeringen 1,4 0,0 1,5

Totaal personele lasten 363,0 359,5 339,8

De personele lasten zijn in 2019 met M€ 23,2 toegenomen naar M€ 363,0. Ten opzichte van 2018 is de bezetting 
gestegen met 133,4 fte. 

Bezetting ultimo 2019

(aantallen in fte) 31-12-2019 31-12-2018

Wetenschappelijk personeel  2.468,5  2.412,8 

Ondersteunend & Beheerspersoneel  1.939,2  1.861,5 

Totaal personeel  4.407,7  4.274,3 

Het verschil met de fte’s vermeld in de tabel Bezetting ultimo 2019 exclusief LUMC in de geconsolideerde jaarrekening 
betreft de fte’s werkzaam bij LEH BV en de 100%-deelnemingen. Bovenstaande bezetting is die van ultimo 2019 van 
de faculteiten en ondersteunende diensten. Het aantal fte wetenschappelijk personeel steeg met 55,7 fte (2,3%). Het 
aantal fte ondersteunend en beheerspersoneel steeg met 77,7 fte (4,2%).

4.2 Afschrijvingen

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

4.2.1 Gebouwen 20,0 20,0 20,6

4.2.2 Inventaris en apparatuur 16,0 11,7 11,1

4.2.3 Gebouwen in uitvoering 0,0 0,0 0,0

4.2.4 Vastgoedontwikkeling 0,3 0,3 0,3

Totaal afschrijvingen 36,3 32,0 31,9

De afschrijvingen zijn in 2019 met M€ 4,4 toegenomen ten opzichte van 2018. 
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4.3 Huisvestingslasten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

4.3.1 Huur 15,6 12,9 13,8

4.3.2 Verzekeringen 0,8 0,8 0,9

4.3.3 Onderhoud 9,2 8,0 10,0

4.3.4 Energie en water 6,0 5,3 5,9

4.3.5 Schoonmaakkosten 6,5 4,5 5,8

4.3.6 Heffingen 3,5 3,2 3,3

4.3.7 Overige voorzieningen 0,3 0,0 3,6

4.3.9 Overige huisvestingslasten 5,0 4,4 2,3

Totaal huisvestingslasten 47,0 39,1 45,6

De huisvestingslasten komen M€ 1,4 hoger uit dan 2018. Deze toename vloeit voornamelijk voort uit de stijging van de 
overige huisvestingslasten in verband met de voorbereidingskosten voor fase 2 van de Science Campus en de Humani-
ties Campus. 

4.4 Overige lasten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1 Beheerskosten 1,9 2,0 2,0

4.4.1.2 Accountantskosten 0,3 0,3 0,5

2,2 2,3 2,5

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 11,6 11,0 14,6

4.4.3 Voorzieningen 0,7 0,0 -1,0

4.4.4 Overige lasten

4.4.4.1 Subsidies 83,6 76,2 76,7

4.4.4.2 Collectievorming 7,3 7,4 6,4

4.4.4.3 Reis- en verblijfskosten 11,6 10,9 11,1

4.4.4.4 Hulpmiddelen/grondstoffen 5,3 5,0 5,0

4.4.4.5 Representatie 4,1 3,5 3,6

4.4.4.6 Publiciteit en voorlichting 3,3 3,3 3,3

4.4.4.7 Telefoon-, porti- en vrachtkosten 1,4 1,4 1,4

4.4.4.8 Catering 2,9 5,7 2,8

4.4.4.9 Lidmaatschappen, donaties en verzekeringen 1,3 1,2 1,2

4.4.4.10 Werkzaamheden door derden 2,2 4,0 3,2

4.4.4.11 Advieskosten 2,1 2,2 2,3

4.4.4.12 Diversen 10,9 13,0 11,1

Totaal overige lasten 135,9 133,8 128,1

Totaal 150,4 147,1 144,1

De overige lasten zijn ten opzichte van 2018 met M€ 6,3 toegenomen.
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De post Subsidies kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

LUMC 62,3 60,3

Roosevelt Study Center 0,2 0,2

NOVA 7,3 5,8

Zwaartekracht ICI 0,0 2,0

Hogeschool der Kunsten 0,7 0,9

Verstrekte beurzen en bijdragen 2,6 1,7

Overige subsidies 10,4 5,9

Totaal subsidies 83,6 76,7

Deze overige subsidies betreffen voornamelijk bijdragen aan andere kennisinstellingen voor deelname in gezamenlijk 
onderzoek en gebruik van faciliteiten.

De post Diversen kan nader worden uitgesplitst naar (in M€): 2019 2018

Kostprijs omzet UFB 1,4 1,5

Kostprijs verkopen Hortus botanicus 0,5 0,4

Beurzen of deelname in beursprogramma’s 0,4 1,4

Kostprijs verkopen ISSC 2,2 1,9

Vergoedingen aan fellows 0,2 0,2

Overige diversen 6,2 5,6

Totaal diversen 10,9 11,1

5.1 Financiële baten en lasten

(bedragen in M€) 2019 Begroting 2019 2018

5.1 Rentebaten 0,4 0,3 0,4

5.2 Waardeverandering effecten 0,0 0,0 0,0

5.3 Overige opbrengsten effecten 0,0 0,0 0,0

5.4 Af: Rentelasten 1,7 1,6 1,7

Totaal financiële baten en lasten -1,3 -1,3 -1,4

Het saldo van de financiële baten en lasten is ten opzichte van 2018 met M€ 0,1 toegenomen. De lage rentebaten 
worden veroorzaakt door de lage rentestand. De rentelasten van M€ 1,7 betreffen het saldo van de in 2019 betaalde 
rentelasten ad M€ 2,6 verminderd met de toename van de waarde van de swap (met ongeveer M€ 0,2 tot M€ 4,0 
negatief ultimo 2019) en de geactiveerde bouwrente van circa M€ 0,6.

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke significante invloed op het resultaat en het 
vermogen van de universiteit hebben ultimo 2019. Wel is door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 een buitenge-
wone situatie ontstaan. De regering heeft ingrijpende maatregelen genomen die ook voor de universiteit verstrekkende 
gevolgen hebben. Zo heeft de universiteit begin 2020 te maken met extra kosten als gevolg van de maatregelen voor 
het (versneld) inregelen van het aanbod van online onderwijs en alsook de faciliteiten voor thuiswerken. De door de 
regering de genomen maatregelen kunnen effect hebben op de voortgang van lopende onderzoeken, mede gefinan-
cierd door derden. De verwachting is dat de financiële gevolgen van de genomen maatregelen te overzien zijn, en dat 
de continuiteit van de universiteit door de maatregelen is geborgd. 
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Deel III
Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht en het college van bestuur van 
de Universiteit Leiden

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Universiteit 
Leiden (hierna ‘de universiteit’) te Leiden (hierna ‘de jaar-
rekening’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
■■ geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 

een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van de Universiteit Leiden per 31 
december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs;

■■ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede balansmutaties over 2019 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 

december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten 

en lasten over 2019;
3. het geconsolideerde en enkelvoudige kasstroomover-

zicht 2019; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Neder-
lands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-
standaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoorde-
lijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van de Universiteit Leiden zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verorde-
ning gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben 
wij de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarreke-
ning als geheel bepaald op EUR 12,7 miljoen (2018: EUR 
11,8 miljoen). De materialiteit voor getrouwheid is geba-
seerd op 2% van de totale baten. 

De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is 
tevens bepaald op EUR 12,7 miljoen, deze materialiteit is 
gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals 
voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 Materialiteitstabel van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. In deze 
paragraaf van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2019 zijn tevens voor diverse posten/ onderwerpen een 
specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens 
opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening 
opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoor-
schriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controle-
protocol WNT die van toepassing is op het jaar 2019. Wij 
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke 
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van 
de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met het college van bestuur en de raad van 
toezicht overeengekomen dat wij aan hen tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 
600.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen rele-
vant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole
De Universiteit Leiden staat aan het hoofd van een groep 
van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële infor-
matie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening 
van de Universiteit Leiden.
De groep bestaat uit de Universiteit Leiden, de O&O-
gelden van het Leids Universitair Medisch Centrum, Liber-
tatis Ergo Holding B.V. en Stichting Praesidium Libertatis 
I.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de 
significante onderdelen. Bij de onderdelen Universiteit 
Leiden en Stichting Praesidium Libertatis I hebben wij zelf 
controlewerkzaamheden uitgevoerd.

De uitvoering van de activiteiten van de Faculteit 
Geneeskunde in het kader van Onderwijs en Onderzoek 
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(O&O) is ondergebracht bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Conform Richtlijn 660.506 zijn de baten uit 
Onderwijs en Onderzoek (O&O-gelden) en de daaraan 
toe te rekenen lasten van de facultaire taken, alsmede 
de baten en lasten van de O&O-satellietorganisatie van 
de medische centra integraal in de geconsolideerde jaar-
rekening van de Universiteit Leiden verwerkt. Voor de 
werkzaamheden ten aanzien van de baten en lasten van 
de Faculteit Geneeskunde hebben wij gebruik gemaakt 
van de werkzaamheden van een andere accountant.

In de aansturing van de andere accountant hebben wij de 
volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:
■■ wij hebben groepsinstructies opgesteld en uitge-

bracht;
■■ wij hebben diverse overleggen met de andere accoun-

tant gehad;
■■ wij hebben de rapportage geëvalueerd; en
■■ wij hebben een dossier review uitgevoerd.

Bij andere onderdelen hebben wij beoordelingswerk-
zaamheden of specifieke controlewerkzaam-heden uitge-
voerd.

Bovenstaande aanpak heeft geresulteerd in een dekking 
van 100%.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonder-
delen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden 
op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte 
controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de groep verkregen om een oordeel te 
kunnen geven over de jaarrekening.

Reikwijdte van de samenwerking met de afdeling Audit 
en Interne Controle
In het kader van onze controle van de jaarrekening 
maken wij gebruik van de werkzaamheden van de afde-
ling Audit en Interne Controle (AIC) van de Universiteit 
Leiden. Aangezien wij de ongedeelde verantwoordelijk-
heid voor ons controleoordeel dragen hebben wij werk-
zaamheden uitgevoerd om vast te stellen of wij gebruik 
kunnen maken van het werk van de AIC. In dat kader 
hebben wij middels inspectie van relevante documenten 
en het inwinnen van inlichtingen de deskundigheid en 
de objectiviteit van de AIC geëvalueerd. Verder hebben 
wij de geplande werkzaamheden van de AIC evenals het 
door ons geplande gebruik van deze werkzaamheden 
met het hoofd AIC besproken. Tenslotte hebben wij door 
middel van het evalueren van de interne rapportage van 
de AIC en het herhalen van de werkzaamheden van de 
AIC vastgesteld dat de werkzaamheden en interne vast-
leggingen door AIC toereikend zijn voor de doeleinden 
van onze controle.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken 
die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk 
waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De 
kernpunten hebben wij met het college van bestuur en 
de raad van toezicht gecommuniceerd, maar deze vormen 
geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrek-
king tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 
controle van de jaarrekening als geheel. Onze bevin-
dingen ten aanzien van de individuele kernpunten 
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonder-
lijke oordelen over deze kernpunten.

Werk in opdracht van derden (projecten)
De Universiteit Leiden heeft over 2019 EUR 194,9 
miljoen aan baten gerealiseerd in opdracht van derden. 
Daarbij is ultimo 2019 sprake van EUR 94,0 miljoen aan 
onderhanden projecten (EUR 10,8 miljoen nog te factu-
reren en EUR 104,8 miljoen vooruitontvangen termijnen). 
Baten uit werk in opdracht van derden en de bijbeho-
rende balanspositie voor onderhanden projecten maken 
hiermee een significant onderdeel uit van de staat van 
baten en lasten respectievelijk de balans van de Univer-
siteit Leiden. Dientengevolge hebben wij de volledigheid 
en de juistheid (subsidiabili-teit van de projectuitgaven) 
van de baten uit het werk in opdracht van derden en de 
waardering van de onderhanden projecten als een kern-
punt in onze controle aangemerkt.

Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en 
inspectie van relevante documenten de opzet en het 
bestaan van de interne beheersingsmaatregelen die 
volledigheid en juistheid van de verantwoorde baten uit 
het werk in opdracht van derden dienen te waarborgen 
geëvalueerd. Daarbij zijn wij onder meer nagegaan dat 
sprake is van ondertekende projectovereenkomsten, dat 
de inhoudelijke en financiële voortgang van de projecten 
tussentijds wordt geanalyseerd alsmede dat de voor- en 
nacalculaties worden uitgevoerd. 

De interne beheersingsmaatregelen zijn niet geheel 
effectief gebleken voor onze controle van de jaarreke-
ning waardoor wij aanvullende werkzaamheden hebben 
moeten uitvoeren.

Wij hebben ultimo 2019 significante onderhanden 
projecten geanalyseerd op een juiste waardering van de 
onderhanden projecten. Daarbij hebben wij door middel 
van gevoerde gesprekken met projectcontrollers en 
inspectie van relevante documentatie getoetst (statisti-
sche steekproef) dat de gerealiseerde kosten subsidiabel 
zijn (in overeenstemming met de projectovereenkomst), 
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dat de nog te realiseren kosten passen binnen de over-
eengekomen projectbegroting en voor zover dit niet het 
geval is (projectverlies) een voorziening onderhanden 
projecten is gevormd. Voorts hebben wij voor het selec-
teren van onderhanden projecten een cijferanalyse uitge-
voerd en van de geselecteerde projecten getoetst of deze 
projecten tijdig zijn afgesloten en onderhanden projecten 
juist worden gepresenteerd in nog te factureren danwel 
vooruitontvangen termijnen.

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij vast-
gesteld dat werk in opdracht van derden conform de 
daarvoor geldende verslaggevingsregels is verwerkt en 
adequaat is toegelicht.

Waardering materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa ad EUR 
316,5 miljoen (54,5% van het balanstotaal) per 31 
december 2019 is belangrijk voor onze controle aange-
zien het qua waarde de belangrijkste activa op de balans 
van de universiteit betreft. De materiële vaste activa 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaar-
digingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrij-
vingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.

De Universiteit Leiden beoordeelt minimaal jaarlijks of 
sprake is van aanwijzingen voor bijzondere waardever-
minderingen en heeft geconcludeerd dat geen sprake is 
van een aanwijzing voor bijzondere waardeverminde-
ringen. De Universiteit Leiden maakt gebruik van veron-
derstellingen met betrekking tot onder meer ontwik-
kelingen in studentenaantallen en inschattingen van het 
gebruik van het vastgoed.

In het kader van onze controle hebben wij de veron-
derstellingen geëvalueerd en getoetst teneinde vast te 
stellen of sprake is van een aanwijzing voor bijzondere 
waardevermindering. Wij hebben daarbij onder meer 
aandacht besteed aan het beoordelingsproces dat de 
Universiteit Leiden heeft uitgevoerd:
■■ het evalueren van de meerjarenprognose op aanwij-

zingen dat de (huidige en toekomstige) afschrijvings-
lasten gedekt kunnen worden door toekomstige 
opbrengsten;

■■ op basis van managementrapportages, notulen, meer-
jarenbegrotingen en huisvestingsplannen nagaan dat 
gedurende het boekjaar zich geen belangrijke veran-
deringen, zoals bijvoorbeeld reorganisaties, bijzondere 
daling studentenaantallen, significante wijzigingen in 
gebruik vastgoed hebben voorgedaan of zich in de 
nabije toekomst zullen gaan voordoen die een nadelig 
effect hebben op de Universiteit Leiden;

■■ het op basis van WOZ- en verzekeringswaardes vast-
stellen dat de marktwaarde van het actief niet bedui-

dend meer is gedaald dan door normale veroudering 
mag worden verwacht;

■■ hierbij is getoetst of redelijkerwijs mogelijke verande-
ringen in de veronderstellingen ertoe zouden kunnen 
leiden dat sprake is van een aanwijzing voor bijzon-
dere waardevermindering.

Op basis van deze werkzaamheden delen wij de conclusie 
van het college van bestuur dat geen sprake is van een 
aanwijzing voor bijzondere waardevermindering.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 
2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsrege-
ling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctio-
naris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leiding-
gevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instel-
lingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 
en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
■■ het woord vooraf;
■■ de kerncijfers;
■■ het bericht van de Raad van Toezicht;
■■ het bericht van de Universiteitsraad;
■■ het bestuursverslag;
■■ de overige gegevens;
■■ de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
■■ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
■■ alle informatie bevat die op grond van de Rege-

ling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountants-
protocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsac-
countantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Stan-
daard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
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diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaar-
rekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstem-
ming met de Regeling jaarverslag-geving onderwijs en de 
overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en 
de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het 
opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs.

Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regel-
geving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college van bestuur tevens verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college 
van bestuur afwegen of de onderwijs-instelling in staat 
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college 
van bestuur het voornemen heeft om de universiteit te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindi-
ging het enige realistische alternatief is. Het college van 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijs-
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uit oefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de universiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 
geen absolute mate van zekerheid, waardoor het moge-
lijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De mate-
rialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professi-
onele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controle-standaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:
■■ het identificeren en inschatten van de risico’s:

 – dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude;

 – van het niet rechtmatig tot stand komen van baten 
en lasten alsmede de balansmutaties, die van mate-
rieel belang zijn;

■■ het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzette-
lijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing;

■■ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werk-zaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effec-
tiviteit van de interne beheersing van de onderwijsin-
stelling;

■■ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
college van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan;
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■■ het vaststellen dat de door het college van bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstan-
digheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om in onze controleverklaring de aandacht 
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverkla-
ring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

■■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelich-
tingen; en

■■ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde 
baten en lasten alsmede balans-mutaties in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel 
zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 

toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In 
dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van 
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan 
hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij 
een controle of beoordeling van de volledige financiële 
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaar-
rekening op basis van alle zaken die wij met de raad van 
toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kern-
punten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden 
door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame 
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het 
belang van het maatschappelijk verkeer is.  

Den Haag, 19 juni 2020

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA
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Deel IV
Bijlagen
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Faculteiten en onderzoeksinstituten

Archeologie
■■ Faculteit/Instituut Archeologie (faculteit en instituut 

vallen samen)

Governance and Global Affairs, Den Haag 
■■ Instituut Bestuurskunde
■■ Institute of Security and Global Affairs 
■■ Leiden University College The Hague

Geesteswetenschappen
■■ Academie der Kunsten
■■ Instituut voor Geschiedenis
■■ Instituut voor Wijsbegeerte
■■ Leids Centrum voor Religiewetenschap
■■ Leiden University Centre for Arts in Society
■■ Leiden University Centre for Linguistics
■■ Leiden University Institute for Area Studies

Geneeskunde/LUMC
Het onderzoek van de Faculteit Geneeskunde/LUMC 
heeft, door de sterke verwevenheid met de klinische zorg, 
een specifiek eigen karakter en een andere organisatie. 
De faculteit telt circa zeventig onderzoeksprogramma’s 
die zijn gekoppeld aan de klinische afdelingen, vaak 
meerdere per afdeling. De faculteit heeft voor het eigen 
onderzoek zeven profileringsgebieden vastgesteld.

Biomedische onderzoeksprofielen
■■ Vascular and Regenerative Medicine
■■ Immunity, Infection and Tolerance
■■ Translational Neuroscience
■■ Cancer Pathogenesis and Therapy

Algemene onderzoeksthema’s
■■ Ageing
■■ Innovation in Health Strategy and Quality of Care
■■ Biomedical Imaging

De faculteit participeert met deze profileringsgebieden 
waar relevant in die van de andere faculteiten. 
Daarnaast neemt de faculteit deel in tientallen 
samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Bijlage A 

Faculteiten, instituten en profileringsgebieden

Rechtsgeleerdheid
■■ Instituut voor Fiscale en Economische vakken
■■ Instituut voor Metajuridica
■■ Instituut voor Privaatrecht
■■ Instituut voor Publiekrecht
■■ Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Sociale Wetenschappen
■■ Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies
■■ Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelings-

sociologie
■■ Instituut Pedagogische Wetenschappen
■■ Instituut Politieke Wetenschap
■■ Instituut Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen
■■ Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
■■ Instituut Biologie Leiden
■■ Leiden Academic Centre for Drug Research
■■ Leiden Institute of Advanced Computer Science
■■ Leids Instituut voor Chemisch onderzoek
■■ Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde
■■ Mathematisch instituut
■■ Sterrewacht Leiden

Interfacultaire instituten
■■ Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onder-

wijsontwikkeling en Nascholing
■■ Afrika-Studiecentrum Leiden

Profileringsgebieden

De universiteit heeft elf profileringsgebieden die het 
onderzoeksprofiel van de universiteit uitdragen:
■■ Asian Modernities and Traditions
■■ Bioscience: the Science Base of Health
■■ Brain Function and Dysfunction over the Lifespan
■■ Fundamentals of Science
■■ Global Interaction of People, Culture and Power 

through the Ages
■■ Health, Prevention and the Human Life Cycle
■■ Interaction between Legal Systems
■■ Language Diversity in the World
■■ Political Legitimacy: Institutions and Identities
■■ Translational Drug Discovery and Development
■■ Vascular and Regenerative Medicine
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Bacheloropleidingen

Archeologie
■■ BA Archeologie

Faculteit Governance & Global Affairs, Den Haag (per 
1-1-2016)
■■ BA/BSc Liberal Arts & Sciences: Global Challenges 

(Leiden University College The Hague)
■■ BSc Bestuurskunde
■■ BSc Security Studies

Geesteswetenschappen
■■ BA Afrikaanse talen en culturen
■■ BA Chinastudies
■■ BA Duitse taal en cultuur
■■ BA English Language and Culture
■■ BA Film- en literatuurwetenschap
■■ BA Filosofie
■■ BA Franse taal en cultuur
■■ BA Geschiedenis
■■ BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
■■ BA International Studies
■■ BA Italiaanse taal en cultuur
■■ BA Japanstudies
■■ BA Koreastudies
■■ BA Kunstgeschiedenis
■■ BA Latijns-Amerikastudies
■■ BA Midden-Oostenstudies
■■ BA Nederlandkunde/Dutch studies
■■ BA Nederlandse taal en cultuur
■■ BA Oude Nabije Oosten-studies
■■ BA Religiewetenschappen
■■ BA Russische studies
■■ BA South and South East Asian Studies
■■ BA Taalwetenschap
■■ BA Urban Studies

Geneeskunde
■■ BSc Biomedische wetenschappen
■■ BSc Geneeskunde
■■ BSc Klinische technologie

Rechtsgeleerdheid
■■ BSc Criminologie
■■ LL.B Fiscaal recht
■■ LL.B Notarieel recht
■■ LL.B Rechtsgeleerdheid

Sociale Wetenschappen
■■ BSc Cultural Anthropology and Development Sociology
■■ BSc Pedagogische wetenschappen
■■ BSc Politicologie
■■ BSc Psychologie

Wiskunde en Natuurwetenschappen
■■ BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen
■■ BSc Biologie
■■ BSc Informatica
■■ BSc Life Science and Technology
■■ BSc Molecular Science and Technology
■■ BSc Natuurkunde
■■ BSc Sterrenkunde
■■ BSc Wiskunde

Masteropleidingen

Archeologie
■■ MA/MSc Archaeology
■■ MA/MSc Archaeology (research)

Governance and Global Affairs, Den Haag 
■■ MSc Crisis and Security Management
■■ MSc Cyber Security
■■ MSc International Relations and Diplomacy
■■ MSc Management publieke sector
■■ MSc Public Administration

Geesteswetenschappen
■■ MA African Studies
■■ MA African Studies (research)
■■ MA Arts and Culture
■■ MA Arts and Culture (research)
■■ MA Asian Studies (60 EC)
■■ MA Asian Studies (120 EC)
■■ MA Asian Studies (research)
■■ MA Classics and Ancient Civilizations
■■ MA Classics and Ancient Civilizations (research)
■■ MA Dutch Studies
■■ MA European Politics and Society
■■ MA History
■■ MA History (research)
■■ MA International Relations
■■ MA Latin American Studies
■■ MA Latin American Studies (research)
■■ MA Linguistics
■■ MA Linguistics (research)

Bijlage B

Opleidingenaanbod (31 december 2019)
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■■ MA Literary Studies
■■ MA Literary Studies (research)
■■ MA Media Studies
■■ MA Middle Eastern Studies
■■ MA Middle Eastern Studies (research)
■■ MA North American Studies
■■ MA Philosophy (60 EC)
■■ MA Philosophy (120 EC)
■■ MA Theology and Religious Studies
■■ MA Russian and Eurasian Studies

Geneeskunde / LUMC
■■ MSc Biomedical Sciences
■■ MSc Farmacie
■■ MSc Geneeskunde
■■ MSc Technical Medicine
■■ MSc Vitality and Ageing

Rechtsgeleerdheid
■■ MSc Criminaliteit en rechtshandhaving
■■ MSc Forensische criminologie
■■ LL.M. Fiscaal recht
■■ LL.M. Jeugdrecht
■■ LL.M. Notarieel recht
■■ LL.M. Rechtsgeleerdheid
■■ LL.M. Advanced Studies in Air and Space Law
■■ LL.M. Advanced Studies in European and International 

Business Law
■■ LL.M. Advanced Studies in European and International 

Human Rights Law
■■ LL.M. Advanced Studies in Global & European Labour 

Law
■■ LL.M. Advanced Studies in International Children’s 

Rights
■■ LL.M. Advanced Studies in International Civil and 

Commercial Law
■■ LL.M. Advanced Studies in International Dispute 

Settlement and Arbitration
■■ LL.M. Advanced Studies in Law & Digital Technologies
■■ LL.M. Advanced Studies in Law & Finance
■■ LL.M. Advanced Studies in Public International Law

Sociale Wetenschappen
■■ MA Cultural Anthropology and Development Sociology
■■ MSc Developmental Psychopathology in Education 

and Child Studies (research)
■■ MSc Education and Child Studies
■■ MSc Political Science
■■ MSc Psychology
■■ MSc Psychology (research)

Wiskunde en Natuurwetenschappen
■■ MSc Astronomy
■■ MSc Biology

■■ MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
■■ MSc Chemistry
■■ MSc Computer Science
■■ MSc Governance of Sustainability
■■ MSc ICT in Business and the Public Sector
■■ MSc Industrial Ecology
■■ MSc Life Science and Technology
■■ MSc Mathematics
■■ MSc Media Technology
■■ MSc Physics
■■ MSc Statistical Science for the Life and Behavioural 

Sciences

ICLON-lerarenopleidingen
■■ Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bèta-

wetenschappen
■■ Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en 

Maatschappijwetenschappen
■■ Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en 

cultuurwetenschappen
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Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Aarhus Universitet 4 2

Aberystwyth University 2

Afyon Kocatepe University 1

Akita International University 1 3

American University in Cairo 1 5

Anglo-americká vysoká škola 2

Anton de Kom University of Suriname 3

Aristotle University of Thessaloniki 3

Ateneo De Manila University 2

Australian National University 4 4

Bangor University (University of Wales, 
Bangor)

3 6

Bard College Berlin 1

Beijing Foreign Studies University 6

Beijing Language and Culture University 4 2

Beijing Normal University 6

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

2

Bentley University 4 2

Bilkent University 2

Boğaziçi Üniversitesi 7 1

Bond University 4

Boston University 2

Carl V. Ossietzky Universität Oldenburg 2

Ceské vysoké učení technické v Praze 1

Chalmers University of Technology 2 2

China Foreign Affairs University 4

China Pharmaceutical University 2

China University of Political Science 
and Law

2

China Youth University of Political 
Studies

4

Chinese University of Hong Kong 2 4

Chulalongkorn University 1

Chung-Ang University 3

City University of Hong Kong 1 1

College of William &Mary 5

Cornell University 2 2

Corvinus University of Budapest 1

Bijlage C

Overzicht internationale uitwisselingsovereenkomsten per 
2019

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Coventry University 1 1

Dalhousie University 2 6

Debreceni Universitas 1

Dokuz Eylül Üniversitesi 1

Dongguk University 1

Doshisha University 1 2

Dublin Institute of Technology 1 1

East China University of Political 
Science and Law

4 2

Eberhard Karls Universität Tübingen 2

Ecole de Gouvernance et d’Economie 
de Rabat

2 3

Ecole du Louvre 3

Ecole nationale de la statistique et de 
l’analyse de l’information

1

El Colegio de México 4

Eötvös Loránd University 3

Freie Universität Berlin 4 2

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

3

Friedrich-Schiller-Universität Jena 1

Georg-August-Universität Göttingen 3

Georgetown University 2

Grinnell College 3

Hampshire College 1

Hankuk University of Foreign Studies 2

Hanyang University 1 4

Hebrew University of Jerusalem 3

Heinrich Heine Universität Düsseldorf 1

Hong Kong Baptist University 4 2

Hong Kong University of Science and 
Technology

1

Humboldt-Universität zu Berlin 2

Imperial College (of Science, Technology 
and Medicine)

2

Indiana University 1

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 4 3

Institut d’Etudes Politiques de Lille 1

Institut d’Etudes Politiques de Paris 3 3



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019 157

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Instituto Superior das Ciencias do 
Trabalho e das Empresas – Instituto 
Universitário de Lisboa

1 1

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente – ITESO 
Universidad Jesuita de Guadalajara)

7

ISEP (International Student Exchange 
Programs)

17 17

Istanbul Bilgi Üniversitesi 1 2

Istanbul Şehir Üniversitesi 1

Istanbul Üniversitesi 1 2

Justus-Liebig-Universität Gießen 2

Kanazawa University 1

Károli Gáspár Református Egyetem 3

Karolinska Institutet 5 20

Katholieke Universiteit Leuven 6 1

Keio University 2 9

Kobe University 2 3

Koç Üniversitesi 2

Korea University 4 2

Kyoto University 2 2

Kyushu University 1

Libera Università Internazionale Degli 
Studi Sociali – LUISS Guido Carli

3 3

Ludwig-Maximilians Universität 
München

8

Lunds Universitet 5 4

Macalester College 8 2

Macquarie University 3 6

Mahidol University 1

Masarykova Univerzita 2

McGill University 8 10

Meiji University 3

Middle East Technical University 3 1

Monash University 8 21

Moscow State University ‘M.V. 
Lomonosov’

3

Nagasaki University 7 4

Nanyang Technological University 4 8

National Cheng Kung University 1 1

National Chengchi University 5

National Research University Higher 
School of Economics

2 3

National Taiwan Normal University 15

National Taiwan University 6 9

National Technical University of Ukraine 
‘Kyiv Polytechnic Institute’

1

National University of Ireland – Galway 4 4

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

National University of Singapore 15 14

Netherlands Institute Morocco 
(NIMAR)

5

Newcastle University 1

North-West University 2 2

Northwestern Polytechnical University 1

Norwegian University of Science and 
Technology

3 3

Ohio State University at Columbus 1 2

Panteion University of Social and 
Political Sciences

2 2

Peking University 4 3

Philipps-Universität Marburg 1

Purdue University- West Lafayette 1 1

Pusan National University 2

Queen’s University 6 6

Queens University of Belfast 1

Renmin University 4 1

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn

1

Rikkyo University 2 3

Ritsumeikan University 1 3

Roskilde University 1

Royal Melbourne Institute of 
Technology

3 2

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 10 2

Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public 
Administration

4 2

Rutgers, The State University of New 
Jersey – New Brunswick

1 1

Saint Petersburg State University 3

Scuole Civiche Milano 4

Seoul National University 4 2

Shandong University 2

Shanghai International Studies 
University

12 7

Shanghai Jiaotong University 1 4

Singapore Management University 2 1

Sogang University 1

Sophia University 2 1

State University of New York at 
Brockport

1

Stellenbosch University 3 5

Strathmore University 1

Sungkyunkwan University 1

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 1



Jaarverslag Universiteit Leiden 2019158

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Taipei National University of the Arts 1

Tallinn Technical University 1 1

Technical University of Denmark 3

Technische Universität Dortmund 1

Technische Universität München 1

Tel Aviv University 4

Thammasat University 2

Tokyo University of Foreign Studies 2 1

Tsinghua University 3 2

Tulane University 3 1

Universidad Autónoma de Madrid 4 2

Universidad Central de Chile 3

Universidad Complutense de Madrid 1

Universidad de Chile 1 2

Universidad de Deusto 3 4

Universidad de Granada 2

Universidad de las Américas Puebla 2 3

Universidad de Salamanca 1

Universidad de Valencia 2 3

Universidad del Pais Vasco 1

Universidad Diego Portales 1 4

Universidad Iberoamericana 1 1

Universidad Nacional de Córdoba 2

Universidade de Coimbra 1

Universidade de Macau 4

Universidade de São Paulo 4 4

Universidade Federal de Pernambuco 1

Universidade Federal de Santa Catarina 4

Universidade Federal do Rio Grande 
Do Sul

2

Universidade Federal Fluminense 2

Università Ca’Foscari Venezia 3

Università Cattolica del Sacro Cuore 2

Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ 2 2

Università degli Studi di Milano – 
Bicocca

2

Università degli studi di Milano – 
Statale

1

Università degli Studi di Napoli Federico 
II

3 1

Università degli Studi di Napoli, 
L’Orientale

1

Università degli studi di Padova 9 1

Università degli Studi di Pisa 2

Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”

7 2

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Università degli Studi di Siena 2 4

Università degli studi di Torino 1

Università degli Studi di Urbino 1

Università di Bologna 6 4

Universitas Gadjah Mada 2 2

Universitas Hasanuddin 1

Universitas Indonesia 15

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 4

Universitat Autónoma de Barcelona 2

Universität Basel 3

Universität Bremen 1

Universitat de Barcelona 4 4

Universität des Saarlandes 1

Universität Hamburg 2 1

Universität Kassel 1

Universität Konstanz 3

Universität Leipzig 2

Universität Mannheim 2

Universität Passau 2

Universität Salzburg 1

Universität Stuttgart 1

Universität Wien 7 2

Universität zu Köln 1

Universität Zürich 4 1

Université Catolique de Louvain-La-
Neuve

5

Université de Genève 5

Université de Lorraine 1

Université de Nantes 3

Université du Luxembourg 1

Université François Rabelais 1

Université Grenoble I – Joseph Fourier 1

Université Laval 1 2

Université Lille III (Charles de Gaulle) 2

Université Lyon III (Jean Moulin) 2

Université Montpellier (Paul Valery) 1

Université Paris I (Pantheon-Sorbonne) 4

Université Paris II (Panthéon-Assas) 3

Université Paris III (Sorbonne Nouvelle) 2

Université Paris V (René Descartes) 1

Université Paris X (Ouest Nanterre La 
Défense)

3

Université Poitiers 1

Université Rochelle 2

Université Strasbourg (I, II and III) 2 1
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Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

Universiteit Gent 1 1

Universiteit van Antwerpen 3 1

University College Cork 8 6

University of Aberdeen 2 2

University of Bergen 2

University of Bristol 2 2

University of British Columbia 10 17

University of British Columbia -–
Okanagan

2 4

University of Calgary 1 5

University of California 10 8

University of California, Hastings college 
of the law

2 10

University of California, Los Angeles 3

University of Connecticut 2

University of Copenhagen 4 3

University of Dublin, Trinity College 1 4

University of Dundee 5 4

University of East Anglia 2 2

University of Edinburgh 3 4

University of Essex 2 1

University of Exeter 1

University of Florida 3 3

University of Freiburg 1

University of Glasgow 2 4

University of Hawaii at Manoa 2

University of Helsinki 7 6

University of Hong Kong 2 2

University of Latvia 4

University of Leeds 5 3

University of Leicester 2 1

University of Liège 3

University of Liverpool 1 1

University of Ljubljana 4 2

University of London, King’s College 4 2

University of London, Queen Mary 
College

3 3

University of London, University College 
London

4

University of Melbourne 4

University of North Texas 1

University of Nottingham 1

University of Oslo 4 10

University of Otago 3 2

University of Ottawa 2 3

University of Oxford 5 6

Instelling Inkomende 
studenten

Uitgaande 
studenten

University of Pittsburgh at Pittsburgh 1 2

University of Pretoria 3

University of Southern Denmark 1

University of St. Andrews 2

University of Sydney 6 20

University of Texas at Austin 1 4

University of the Holy Spirit, Kaslik 1 1

University of the Western Cape 5 2

University of Thessaly 2

University of Tokyo 3 5

University of Tromsø 2

University of Vaasa 1

University of Warwick 2

University of Waterloo 3 3

University of Western Australia 2 4

University of York 1

University of Zagreb 2 1

Univerzita Karlova 10 4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu

3

Uniwersytet Jagielloński 4 2

Uniwersytet Warszawski 2

Uniwersytet Wrocławski 1 1

Uppsala Universitet 7 4

Ural Federal University 4

Vrije Universiteit Brussel 1 1

Waseda University 1 4

Washington College 3 2

Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster

2

Xiamen University 5

Xi’an Jiaotong University 4

Yale-NUS College 5

Yonsei University 4 2

Eindtotaal 775 595
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Bijlage D

Governance

Raad van Toezicht 2019

Voorzitter Drs. A.F. van der Touw 1e termijn: 1 september 2016 – 1 september 2020

Leden Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, MBA 2e termijn: 1 december 2017 – 1 december 2021

Prof.dr. E.W. Meijer 1e termijn: 1 januari 2017 – 1 januari 2021

O. Zoutendijk MIM, BSc 1e termijn: 1 juli 2016 – 1 juli 2020

Dr. E.A.A.M. van Welie 2e termijn: 1 juli 2017 – 1 juli 2021

Nevenfuncties per 31 december 2019

Drs. A.F. van der Touw (1955) ■■ Hoofdfunctie: geen
■■ Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Leiden
■■ Voorzitter Raad van Commissarissen TenneT
■■ Voorzitter Raad van Commissarissen NIBA
■■ Lid van bestuur Stichting GAK
■■ Voorzitter bestuur Nederlandse Bach Vereniging
■■ Voorzitter bestuur Fonds Slachtofferhulp
■■ Lid Ondernemingskamer, Gerechtshof ’s-Gravenhage
■■ Lid Bestuur Deutsch-Niederländische Handelskammer
■■ Lid Raad van Advies Rotterdam School of Management
■■ Lid Kuratorium Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek
■■ Voorzitter commissie Speelveldtoets Klimaatakkoord

Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, 
MBA (1961)

■■ Hoofdfunctie: bestuurslid Autoriteit Consument en Markt
■■ Lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden en lid Auditcommissie

Prof.dr. E.W. Meijer (1955) ■■ Hoofdfunctie: universiteitshoogleraar Moleculaire wetenschappen en hoogleraar Organische 
Chemie, Technische Universiteit Eindhoven

■■ Buitengewoon hoogleraar Polymeerchemie Radboud Universiteit Nijmegen
■■ Buitengewoon hoogleraar Supramoleculaire chemie, Universiteit van California, Santa Barbara
■■ External scientific member of the Max Planck Institute for Polymer Research
■■ Wetenschappelijk directeur van het Zwaartekrachtprogramma Functional Molecular systems
■■ Lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden
■■ Voorzitter Raad van Commissarissen SupraPolix BV
■■ Editor Journal Polymer Science; Part A; Polymer Chemistry
■■ Lid Raad van Toezicht van Orkest Zuid
■■ Voorzitter Panel for the Strategic Review and future Strategic Advisory Board for the Research 

Field Information, Helmholtz Foundation
■■ Lid van de Körber Stiftung Hamburg
■■ Lid van een tiental wetenschappelijke adviesraden van internationale tijdschriften
■■ Lid van International Academic Committee South China Advanced Institute for Soft Matter 

Science and Technology, South China University of Technology, Guangzhou
■■ Lid wetenschappelijke adviesraad Center Bio-Inspired Energy Systems, Northwestern 

University, Evanston
■■ Lid KNAW
■■ Voorzitter jury Heineken Prijs voor biochemie en biofysica
■■ Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
■■ Lid van de Duitse Academie der Techniekwetenschappen
■■ Lid van de Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste
■■ Honorary Fellow Chemical Research Society van India
■■ Lid van de Academia Europea
■■ Fellow American Association for the Advancement of Science
■■ Honorary member of the American Academy of Arts en Sciences

O. Zoutendijk MIM, BSc (1961) ■■ Lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden 
■■ Voorzitter Auditcommissie Universiteit Leiden 
■■ Member Board of Directors Julius Baer Group (JBG)
■■ Member Audit Committee JBG
■■ Member of the Governance and Risk Committee JBG
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Dr. E.A.A.M. van Welie (1953) ■■ Vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter commissie Kwaliteit, Onderwijs en Onderzoek 
Hogeschool Saxxion

■■ Senior-adviseur Sardes (bureau voor beleidsonderzoek en advies)
■■ Lid curatiorium leerstoel Health, Education and Work, Universiteit Maastricht
■■ Lid assessment panels, NVAO
■■ Lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden

Samenstelling van de Universiteitsraad (1 september 2019)

Voorzitter C.J. de Roon MSc

Griffier Drs. A.D.H. Weeda

Leden personeel Dr. B.S. van der Steen

Dr. E.P. den Boer

Dr. V.M.J. de Gucht

Dr. M. Markert

Dr. F.H. Poletiek

N.A.E. van den Heuvel MA

Mr. M. Neekilappillai

Drs. S.R. Goldstein-Sabbah

Leden studenten D. Coban

C.A.E. de Koning

K. Lelieveld

H. Borst

C.L. Rijsdijk

G.M. Prins

M. Arbai

V.J. Blichfeldt

 

College van Bestuur 2019

Rector magnificus en voorzitter Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 2e termijn: 8 februari 2017 – 7 februari 2021 

Vicerector magnificus Prof.dr.ir.drs. H. Bijl 1e termijn: 1 november 2016 – 31 oktober 2020

Vicevoorzitter Drs. M. Ridderbos RC 1e termijn: 8 mei 2017 – 7 mei 2021

Nevenfuncties per 31 december 2019

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker (1954) ■■ St. Vrienden Kath. Studentenpastoraat
■■ Bestuur Stichting Medical Delta
■■ DB Leids Universiteits Fonds LUF
■■ Board of Trustees Stichting Europeum
■■ Lid Raad van Toezicht Veerstichting
■■ Lid Raad van Toezicht Nationaal Museum van Wereldculturen
■■ Raad van Advies Collegium Musicum
■■ Lid redactie(raad) Tekst en Commentaar
■■ Hoofdredacteur Onrechtmatige daad (losbladig) Kluwer
■■ Voorzitter Raad van Toezicht Yayasan KITLV Jakarta
■■ Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
■■ Lid Curatiorium Stichting NINO
■■ Lid Strat. Advisory Comm. Health RI

Prof.dr.ir.drs. H. Bijl (1970) ■■ Commissaris Businesspark Aviolanda
■■ Lid Raad van Toezicht TNO
■■ Lid Raad van Advies Airbus Defence, Space the Netherlands
■■ Lid Instituutsraad CWI
■■ Lid Bestuur Bio Science Park foundation
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Drs. M. Ridderbos RC (1969) ■■ Lid Comité van Aanbeveling Stichting Present Leiden
■■ Lid Bestuur Stichting SANS
■■ Lid Bestuur Stichting PICA
■■ Lid Raad van Toezicht Yayasan KITLV Jakarta

Faculteitsbesturen (1 september 2019)
Archeologie

Decaan Prof.dr. J.C.A. Kolen (tevens portefeuillehouder 
Onderwijs)

1 september 2018 – 1 september 2022

Leden Dr. B.S. During (portefeuillehouder Onderzoek) 1 september 2018 – 1 september 2022

Drs. M.H. Sirks-Bong (portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering)

1 april 2018 – 1 april 2022

Student R. Granleese 1 september 2019 – 1 september 2020

Geesteswetenschappen

Decaan Prof.dr. M.R. Rutgers 1 maart 2017 – 1 maart 2021

Leden Prof.dr. M.P.A. de Baar (vicedecaan) 1 januari 2019 – 1 januari 2021

Dr. E.L.J. Fortuin (vicedecaan) 1 januari 2019 – 1 januari 2020

Mr.dr. M.E. Tuurenhout (portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering)

1 augustus 2019 – 1 augustus 2023

Student J. Wirix-Speetjens 1 september 2019 – 1 september 2020

Geeeskunde/LUMC

Decaan Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn 1 juni 2012 – 1 juni 2020

Leden Prof.dr. W.J.M. Spaan q.q.

K. Smit q.q.

Student M. Nijssen (formeel toehoorder) 1 september 2019 – 1 september 2020

Governance and Global Affairs, Den Haag

Decaan Prof.mr.dr. E.R. Muller 1 september 2018 – 1 september 2022

Leden Prof.dr. C.L.J. Caminada (vicedecaan) 1 juli 2019 – 1 september 2022

drs. J.I. Schut-Adema (portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering)

1 augustus 2015 – 1 augustus 2023 

Student T. van Klaveren 1 september 2019 – 1 september 2020

Rechtsgeleerdheid

Decaan Prof.dr. J.P. van der Leun 1 september 2019 – 31 augustus 2023

Leden Prof.dr. L.J. van den Herik (vicedecaan, tevens 
portefeuillehouder Onderzoek)

1 september 2019 – 31 augustus 2023

Prof.dr.mr. T. Liefaard (vicedecaan, tevens 
portefeuillehouder Onderwijs)

1 september 2019 – 31 augustus 2023

Mr.dr. M.P. Sombroek-van Doorm 
(portefeuillehouder Bedrijfsvoering)

1 september 2019 – 31 augustus 2020

Student D. Latten 1 september 2019 – 1 september 2020

Sociale Wetenschappen

Decaan Prof.dr. P.F. Wouters 1 januari 2019 – 1 januari 2022

Leden Dr. K.B. van der Heijden (portefeuillehouder 
Onderwijs)

1 februari 2018 – 31 december 2020

Mr.drs. R.J. Oosterloo MPA (portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering)

1 januari 2019 – 31 december 2021

Student L. Helfrich 1 september 2019 – 1 september 2020
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Wiskunde en Natuurwetenschappen

Decaan Prof.dr. G.R. de Snoo 1 september 2012 – 15 september 2019

Prof.dr. H. Irth (a.i.) 15 september 2019 – 31 december 2019

Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer 1 januari 2020 – 1 januari 2024

Leden Prof.dr. B. de Smit (vicedecaan, tevens 
portefeuillehouder Onderwijs)

1 januari 2019 – 1 januari 2023

Drs. D. Schinkelshoek (portefeuillehouder 
Bedrijfsvoering)

1 september 2017 – 1 september 2020

Student B. Schaalje 1 september 2019 – 1 september 2020

Wetenschappelijk directeuren van de instituten

Het onderzoek in de Faculteit Geneeskunde/LUMC is niet georganiseerd in instituten, zie bijlage A.

Archeologie

Faculteit en instituut vallen samen Prof.dr. J.C.A. Kolen

Geesteswetenschappen

Academy of Creative and Performing Arts Prof.dr. H.A. Borgdorff

Instituut voor Geschiedenis Prof.dr. M.P.C. van der Heijden

Instituut voor Wijsbegeerte Prof.dr. J.W. McAllister

Leiden University Centre for the Arts in Society Prof.dr. A. Visser (t/m 31 oktober 2019)

Prof.dr. S. Lammes (m.i.v. 1 november 2019)

Leiden University Centre for Linguistics Prof.dr. N.O. Schiller

Leiden Institute for Area Studies Prof.dr. E.J. Zurcher

NIMAR Prof.dr. L.P.H.M. Buskens

Governance and Global Affairs

Instituut Bestuurskunde Prof.dr. B. Steunenberg

Institute Security and Global Affairs Prof.dr. J.A. Koops

Leiden University college The Hague Prof.dr. J. Mesman (Dean/wd)

Rechtsgeleerdheid

Instituut voor Fiscale en Economische vakken Prof.dr. C.L.J. Caminada

Instituut voor Metajuridica Prof.dr. A. Ellian (t/m 31 december 2019)

Prof.dr.mr. S. van der Hof (m.i.v. 1 januari 2020)

Instituut voor Privaatrecht Prof. mr.dr. W.H. van Boom

Instituut voor Publiekrecht Prof.mr.drs. W. den Ouden

Instituut voor Strafrecht en Criminologie Prof.mr. J.H. Crijns

Sociale Wetenschappen

Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies Prof.dr. S. de Rijcke

Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Prof.dr. C. Grasseni

Instituut Pedagogische Wetenschappen Prof.dr. L.R.A. Alink

Instituut Politieke Wetenschap Prof.dr. D.C. Thomas

Instituut Psychologie Prof.dr. P. Spinhoven
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Wiskunde en Natuurwetenschappen

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden Prof.dr. A. Tukker

Instituut Biologie Leiden Prof.dr. G.P. van Wezel

Leiden Academic Centre for Drug Research Prof.dr. H. Irth

Leiden Institute of Advanced Computer Science Prof.dr. A. Plaat

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Prof.dr. J. Aarts

Instituut voor Chemisch onderzoek Prof.dr. H.S. Overkleeft

Mathematisch Instituut Prof.dr. P. Stevenhagen

Sterrewacht Leiden Prof.dr. H.J.A. Röttgering

Interfacultaire instituten

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Prof.dr. W.F. Admiraal

Afrika-Studiecentrum Leiden Prof.dr. J.B. Gewald
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Bijlage E

Accreditaties en visitaties van onderwijs en onderzoek en 
midterm reviews

Oordelen onderwijsvisitaties 2019

De betekenis van de kwalificaties van de NVAO zoals gebruikt in de tabel ‘Externe opleidingsaccreditaties’ is als volgt:

Schaal* Omschrijving

Excellent De opleiding steekt systematisch uit boven de gangbare basiskwaliteit en geldt als een internationaal voorbeeld

Goed De opleiding steekt systematisch uit boven de gangbare basiskwaliteit

Voldoende De opleiding voldoet aan de gangbare basiskwaliteit en vertoont over de volle breedte een acceptabel niveau

Onvoldoende De opleiding voldoet niet aan de gangbare basiskwaliteit en vertoont op meerdere vlakken

Externe opleidingsaccreditaties uitgevoerd door de NVAO

Faculteit Type Opleiding Oordeel 
standaard 1

Oordeel 
standaard 2

Oordeel 
standaard 3

Oordeel 
standaard 4

Eindoordeel

FGGA B Liberal Arts and Sciences: Global 
Challenges

Excellent Goed Goed Goed Goed

M International Relations and 
Diplomacy

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

FdR B Criminologie Voldoende Voldoende Goed Goed Positief

B Fiscaal Recht Voldoende Goed Voldoende Voldoende Positief

B Notarieel Recht Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Rechtsgeleerdheid Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Fiscaal Recht Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Jeugdrecht Voldoende Goed Goed Goed Goed

M Notarieel Recht Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Rechtsgeleerdheid Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Advanced Studies in Air and 
Space Law

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies in European 
and International Business Law

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies in European 
and International Human Rights 
Law

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies in Internati-
onal Civil and Commercial Law

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies in Law and 
Digital Technologies

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies in Public 
International Law

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Advanced Studies of Internati-
onal Children's Rights

Excellent Excellent Goed Excellent Excellent

M Criminaliteit en Rechtshand-
having

Voldoende Voldoende Goed Voldoende Positief

M Forensische Criminologie Voldoende Voldoende Goed Voldoende Positief
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FGW B Film- en Literatuurwetenschap* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Mediastudies* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

FSW B Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Cultural Anthropology and 
Development Sociology

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

FWN B Bio-Farmaceutische Weten-
schappen

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Life Science and Technology 
(joint degree)

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Molecular Science and Techno-
logy (joint degree)

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Natuurkunde* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Sterrenkunde* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

B Wiskunde* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Bio-Pharmaceutical Sciences Voldoende Voldoende Voldoende Goed Positief

M Chemistry Voldoende Goed Voldoende Goed Positief

M Life Science and Technology Voldoende Goed Voldoende Goed Positief

M Industrial Ecology (joint degree) Voldoende Voldoende Voldoende Goed Positief

M Astronomy* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Physics* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

M Mathematics* Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Positief

GNSK/ 

LUMC

B Klinische Technologie (joint 
degree)

Goed Goed Voldoende Goed Goed

* Als gevolg van de invoering Wet Accreditatie op Maat zijn de gedifferentieerde oordelen bij de visitaties afgerond na 1 mei 2019 vervallen: 
alleen Voldoende/Onvoldoende en Positief/Negatief worden nog gegeven.

Mid term reviews opleidingen

Faculteit Bacheloropleidingen Masteropleidingen

FWN Biologie Biology

FSW Psychology (research) 

Developmental Psychopathology in Education 
and Child Studies (research)

GNK/LUMC Vitality and Aging

Oordelen onderzoeksvisitaties 2019

Kwalificaties behorend bij beoordelingscijfers in de tabel 
1 = world-leading
2 = very good
3 = good 
4 = unsatisfactory

Faculteit/instituut Research quality Relevance to society Viability

Instituut voor Wijsbegeerte 2 2 1

Leiden University Institute for Area Studies / Leiden University 
Centre for the Study of Religion (LIAS-LUCSoR)

1 2 4

Instituut Pedagogische Wetenschappen 1 2 3
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Veel van onze medewerkers en studenten hebben 
het afgelopen jaar een prijs gewonnen dan wel een 
mooie subsidie binnengehaald. Of ze zijn vanwege hun 
kwaliteit benoemd in een academisch genootschap, of 
maatschappelijk geconsulteerd vanwege hun specifieke 
expertise. Allemaal redenen om hen op te nemen in onze 
Eregalerij 2019. Want we zijn trots op hen. 

Bijzondere aandacht gaat in 2019 uit naar hoogleraar 
Gezondheidspsychologie Andrea Evers; zij was de 
meest in het oog springende Leidse wetenschapper van 
2019. Ze won een Stevinpremie voor kennisbenutting, 
werd gekozen in de KNAW en leidt, samen met 
collega-hoogleraar Bernet Elzinga, twee projecten in 
het Zwaartekrachtprogramma dat de behandeling van 
depressie moet verbeteren.

Internationaal

EU-subsidies

ERC Consolidator Grant
■■ Nadine Akkerman – Centre for the Arts in Society
■■ Luca Giomi – Leids Instituut voor Onderzoek in de 

Natuurkunde
■■ Sander van Kasteren – Leids Instituut voor Chemisch 

Onderzoek
■■ Francesco Ragazzi – Instituut Politieke Wetenschap 
■■ Simcha de Jong – Leiden Institue of Advance Computer 

Science

ERC Advanced Grant
■■ Carlo Beenakker – Leids Instituut voor Onderzoek in 

de Natuurkunde
■■ Joke Meijer – LUMC, moleculaire celbiologie

ERC Starting Grant
■■ Alanna O’Malley – Instituut voor geschiedenis /Insti-

tute of Security and Global Affairs
■■ Annemarie Samuels – Instituut Culturele Antropologie 

en Ontwikkelingssociologie
■■ Matthew Di Giuseppe – Instituut Politieke Weten-

schap
■■ Roxanne Kieltyka – Instituut voor Chemisch Onder-

zoek
■■ Noel de Miranda – LUMC, pathologie

Bijlage F 

Subsidies, prijzen en onderscheidingen

Benoemingen

■■ Marcel de Jeu benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Universiteit van Pretoria – Mathematisch Instituut

■■ Maartje van der Woude gasthoogleraar bij Monash 
University in Australië – Instituut voor Metajuridica

■■ Dorota Mokrosinska ontvangt Rockefeller Visiting 
Fellowship van Princeton University – Insituut voor 
Wijsbegeerte

■■ Ingrid Leijten gasthoogleraar aan Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg – Instituut voor Pubiek-
recht

■■ Rowie Stolk als visiting researcher naar UCLA School 
of Law – Instituut voor Publiekrecht

Eredoctoraten

■■ Farmacoloog Elizabeth de Lange ontvangt eredocto-
raat van Uppsala Universitet – Leiden Academic Centre 
voor Drug Research

■■ Eredoctoraat van Semmelweis University voor patho-
loog Pancras Hogendoorn – Geneeskunde/LUMC, 
pathologie

■■ Ewine van Dishoeck ontvangt eredoctoraat van 
Universiteit van Genève – Sterrewacht Leiden

■■ Louis Andriessen krijgt eredoctoraat van Universiteit 
van Amsterdam – Academie der Kunsten

Prijzen en subsidies

■■ Hoogste onderscheiding van The American Society of 
Criminology naar Paul Nieuwbeerta – Instituut voor 
Strafrecht en Criminologie

■■ Ewine van Dishoeck krijgt prestigieuze Schwarzschild-
medaille – Sterrewacht Leiden

■■ Jeroen Duindam ontvangt Oostenrijks erekruis voor 
wetenschap en kunst eerste klasse – Instituut voor 
Geschiedenis

■■ Hans Sigrist-prijs voor sterrenkundige Ignas Snellen – 
Sterrewacht Leiden

■■ Paul van den Broek ontvangt Oswald Külpe-prijs – 
Instituut Pedagogische Wetenschappen

■■ Prestigieuze internationale onderscheiding voor farma-
coloog Meindert Danhof – Leiden Academic Centre for 
Drug Research

■■ Leonard Blussé neemt Fukuokaprijs in ontvangst – 
Institute for Area Studies
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■■ Anthony Brown geeft prestigieuze lezingenreeks in 
Princeton – Sterrewacht Leiden

■■ Rychard Bouwens krijgt groot onderzoeksprogramma 
op ALMA-telescoop – Sterrewacht Leiden

■■ Alireza Mashaghi krijgt Personal Grant van de 
Muscular Dystrophy Association in the United States 
of America – Leiden Academic Centre for Drug 
Research

Niet-persoonsgebonden subsidies en 
erkenningen

■■ CompaRe wordt Jean Monnet Centre of Excellence – 
Instituut voor Publiekrecht i.s.m. andere instituten van 
de Universiteit Leiden

■■ EU wijst 18 miljoen euro toe aan onderzoek naar 
nieuwe antibiotica – LUMC, infectiezieken, en Instituut 
Biologie Leiden

■■ Grootschalig Europees onderzoek naar risico’s 
nanodeeltjes – Consortium met Leids Instituut voor 
Chemisch Onderzoek en Centrum voor Milieuweten-
schappen Leiden

■■ Op zoek naar de oorsprong van het leven met 8,9 
miljoen euro – Sterrewacht Leiden, richt samen met 
Universiteit van Aarhus het Center for Interstellar Cata-
lysis op

■■ Een miljoen euro voor onderzoek naar migrantencul-
turen in Europa – Europees consortium o.l.v. dr. Sara 
Brandellero – Leiden University for the Arts in society

■■ Erasmus+-beurs voor project over erfgoed als brug 
tussen academie en samenleving – Consortium met 
Faculteit Archeologie

■■ Breakthrough Prize voor eerste foto van zwart gat – 
Sterrewacht Leiden i.s.m. andere instituten

Nationaal

NWO

NWO Stevinlaureaat
■■  Andrea Evers – Instituut Psychologie

NWO Zwaartekrachtsubsidies
■■ Zwaartekrachtsubsidie voor behandeling van depressie 

– Consortium met Instituut Psychologie 
■■ Zwaartekrachtsubsidie: ruim twintig miljoen voor 

duurzame gewassen – Consortium met Instituut 
Biologie Leiden

■■ Zwaartekrachtsubsidie voor het samenbrengen van 
menselijke en kunstmatige intelligentie – Consortium 
met Leiden Institute of Advanced Computer Science

■■ Zwaartekrachtsubsidie voor vernieuwende blik op 
sociale en ethische uitdagingen van nieuwe techno-

logie – Consortium met Leiden Institute for Computer 
Science

■■ Zwaartekrachtsubsidie voor onderzoek naar impact 
van niet-genetische factoren op gezondheid – Consor-
tium met Leiden Academic Centre for Drug Research

NWO – VICI
VICI voor zeven Leidse wetenschappers:
■■ Haico van Attikum – LUMC, humane genetica
■■ Sylvestre Bonnet – Leids Instituut voor Chemisch 

Onderzoek
■■ Yiya Chen – Leiden University Centre for Linguistics
■■ Jeroen Codée – Leids Instituut voor Chemisch Onder-

zoek
■■ Herman Paul – Instituut voor Geschiedenis
■■ Sander Nieuwenhuis – Instituut Psychologie
■■ Susana Chuva de Sousa Lopes – LUMC, anatomie en 

embryologie 

NWO – VIDI
VIDI voor negen Leidse wetenschappers:
■■ Tim van Erven – Mathematisch Instituut
■■ Bart Everts – LUMC, parasitologie
■■ Gerbrand van der Heden-van Noort – LUMC, chemi-

sche immunologie
■■ Rick Honings – Centre for the Arts in Society
■■ Monique Jongbloed – LUMC, anatomie en embryologie
■■ Tom Louwerse – Politieke wetenschap
■■ Sylvie Noordermeer – LUMC, humane genetica 
■■ Alessandra Silvestri – Leids Instituut voor Onderzoek in 

de Natuurkunde
■■ Sander Wezenberg – Leids Instituut voor Chemisch 

Onderzoek

NWO – VENI
Veni-subsidie voor 25 Leidse onderzoekers:
■■ Erik van den Akker – LUMC, biomedical data science
■■ Joseph Callingham – Sterrewacht Leiden
■■ Camila Correa – Sterrewacht Leiden
■■ Max van Duijn – Leiden Institute of Advanced 

Computer Science
■■ Irene Hernandez-Giron – LUMC, radiologie
■■ Maartje Huijbers – LUMC, neurologie 
■■ Nienke de Glas – LUMC, heelkunde
■■ Rianne de Kleine – Instituut Psychologie
■■ Mahmood Kooriadathodi – Institute for Area Studies
■■ Melissa McClure – Sterrewacht Leiden
■■ Tim Meijers – Instituut voor Wijsbegeerte
■■ Krista Murchison – Leiden University Centre for the 

Arts in Society
■■ Judith Naeff – Institute for Area Studies
■■ Stéphanie van der Pas – Mathematisch Instituut
■■ Sara Petrollino – Leiden University Centre for Linguis-

tics
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■■ Bart Pijls – LUMC, orthopedie
■■ Sergii Pud – Leids Instituut voor Onderzoek in de 

Natuurkunde
■■ Dovilė Rimkutė – Instituut Bestuurskunde
■■ Konrad Rybka – Leiden University Centre for Linguis-

tics
■■ Sophie Schmid – LUMC, radiologie
■■ Bart Schuurman – Leiden Institute of Security and 

Global Affairs 
■■ Andrew Sorensen – Faculteit Archeologie 
■■ Benjamin Suchard – Leiden University Centre for 

Linguistics
■■ Mónica Varela Álvarez – Instituut Biologie Leiden
■■ Claire Vergerio – Instituut Politieke Wetenschap

NWO Onderwijssubsidies
■■ Leadership Fellow: Ludo Juurlink – Instituut voor 

Chemisch Onderzoek
■■ Senior Fellow: Fred Janssen – ICLON 

NWO Rubicons
■■ Yannick van den Brink naar University of Cambridge, 

UK – Instituut voor Privaatrecht
■■ Valeriya Korol naar University of Cambridge, UK – Ster-

rewacht Leiden
■■ Joris van den Tol naar Harvard University, VS – Instituut 

voor Geschiedenis
■■ Paul Noorlander naar University of Cambridge, UK – 

Leiden University Centre for Linguistics

NWO – Vrije competitie Geesteswetenschappen
■■ Manon van der Heijden en Leo Lucassen – Instituut 

voor Geschiedenis
■■ Maarten Mous – Leiden University Centre for Linguis-

tics

Andere NWO-toekenningen
■■ Ariane Briegel ontvangt NWO-beurs in Open Compe-

titie ENW-XS – Instituut Biologie Leiden
■■ Project C-SCAPE ontvangt subsidie voor onderzoek 

naar zandige klimaatadaptatie in NWO-programma 
‘Living labs in the Dutch delta’ – Centrum voor Milieu-
wetenschappen Leiden

■■ Grote subsidie van NWO Take off voor onderzoek naar 
ziekteoverdracht door muggen – Consortium met het 
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

■■ Masterstudent Thalia Luden ontvangt beurs voor voor-
stel promotie-onderzoek – Biologie

■■ ENW-KLEIN-beurs voor Carlo Beenakker en Dennis 
Claessen

NRO/NWO – Comeniusbeurzen voor het uitvoeren van 
een onderwijsproject
■■ Carlijn Bergwerff – Instituut Pedagogische Weten-

schappen
■■ Krista Murchison – Leiden University Centre for the 

Arts in Society
■■ Francesco Ragazzi – Instituut Politieke Wetenschap

KNAW

De KNAW heeft vijf nieuwe Leidse leden gekozen:
■■ Jenny Dankelman – LUMC, heelkunde
■■ Andrea Evers – Instituut Psychologie
■■ Marian Klamer – Leiden University Centre for Linguis-

tics/Institute for Area Studies
■■ Leo Lucassen – Instituut voor Geschiedenis
■■ Ewout Steyerberg – LUMC, Biomedical Data Sciences

Drie Leidse wetenschappers ontvingen een KNAW Early 
Career Award:
■■ Berthe Jansen – Instituut for Area Studies
■■ Stephanie Rap – Instituut voor Privaatrecht
■■ Carolien Stolte – Instituut voor Geschiedenis

KHMW

■■ Koen Caminada benoemd tot lid van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – Insi-
tuut voor Fiscale en Economische Vakken

Benoemingen, prijzen, beurzen en subsidies

Benoemingen
■■ Wilco van Dijk gekozen tot NIAS/KNAW-fellow – 

Instituut Psychologie
■■ Marike Knoef benoemd in prestigieuze Commissie 

Parameters – Instituut voor Fiscale en Economische 
vakken

■■ Thijs van Kolfschoten wordt President Quaternary 
Research Union – Faculteit Archeologie

■■ Afdeling Jeugdrecht adviseert VN-Comité voor de 
Rechten van het Kind – Instituut Publiekrecht

■■ Henk te Velde wordt voorzitter van het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap – Intituut voor 
Geschiedenis

■■ Tineke Cleiren benoemd tot voorzitter van de Advies 
Commissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) – Instituut 
voor Strafrecht en Criminologie

■■ Christa Tobler deskundige bij hoorzitting Zwitserse 
federale parlement – Instituut voor Publiekrecht

■■ Erwin Muller benoemd tot voorzitter van de 
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s – Institute 
of Security and Global Affairs
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■■ Hendrik Vrijburg benoemd in Adviescommissie belas-
tingheffing van multinationals – Instituut voor Fiscale 
en Economische vakken

■■ Ton Koopman benoemd tot voorzitter van Bach-Archiv 
Leipzig – Academie der Kunsten

■■ Tom Barkhuysen lid van de commissie Pechtold over 
bescherming van cultuurgoederen – Instituut voor 
Publiekrecht

Prijzen, beurzen en subsidies
■■ Ammodo Science Awards uitgereikt aan twee inter-

nationaal erkende onderzoekers: 
 – Nadine Akkerman – Leiden University Centre for the 

Arts in Society
 – Lenneke Alink – Instituut Pedagogische Weten-

schappen
■■ Daniela Kraft wint Athenaprijs 2019 voor excellente 

vrouwelijke chemici – Instituut voor Chemisch Onder-
zoek

■■ Margaretha Wewerinke-Singh krijgt beurs voor onder-
zoek in Vanuatu – Instituut voor Publiekrecht

■■ Jop Groeneweg ontvangt prijs voor veiligheid in de 
petrochemische industrie – Instituut Psychologie

■■ NWA Ideeëngenerator-subsidie voor nano-ijzerdeeltjes 
in het brein voor Lucia Bossoni en Martina Huber – 
LUMC, radiologie resp. Leids Instituut voor Onderzoek 
in de Natuurkunde

■■ Nienke Beets wint prijs voor verbinden natuur en 
kunst – Hortus botanicus

■■ ScienceGuide roept Remco Breuker en Barend van der 
Meulen uit tot invloedrijke denkers en doeners in het 
hoger onderwijs en de wetenschap – Institute for Area 
Studies resp. Centrum voor Wetenschaps- en Techno-
logie Studies

■■ Emeritus hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes opge-
nomen in de Eregalerij Canon Sociaal Werk – Instituut 
Pedagogische Wetenschappen

■■ Eerste fellowships van Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde toegekend aan Dirk Alkemade en Anne 
Petterson – Instituut voor Geschiedenis

■■ Maral Darouei en Helen Pluut winnen Emerald Lite-
rati Award for Excellence voor artikel – Instituut voor 
Fiscale en Economische vakken

■■ Darouei en Pluut winnen ook de Best Paper Award in 
de categorie Human Resource Management van de 
European Academy of Management – Instituut voor 
Fiscale en Economische vakken

■■ Promovendus Aart Strootman ontvangt Matthijs 
Vermeulenprijs 2019 voor muziekcompositie – 
Academie der Kunsten

■■ Marc Koper ontvangt de Netherlands Catalysis and 
Chemistry Award – Leids Instituut voor Chemisch 
Onderzoek

■■ Mark Leiser ontvangt Erasmus-beurs voor onderzoek 
naar fake news – Instituut voor Metajuridica

■■ Niet-persoonsgebonden subsidies en erkenningen
■■ Nationale Wetenschapsagenda steunt vijf publiek-

private projecten met Leidse participatie – samenwer-
king van Nederlandse universiteiten en bedrijven:

 – Alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen – 
Instituut Biologie Leiden is hoofdaanvrager

 – Virusuitbraken voor zijn – m.m.v. LUMC, virologie, en 
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

 – De opioïden-epidemie – m.m.v. LUMC, anesthesio-
logie

 – Gendefecten – m.m.v. LUMC, humane genetica en 
Instituut Pedagogische Wetenschappen

 – Quantummicroscopie – m.m.v. Leids Instituut voor 
Onderzoek in de Natuurkunde

■■ Onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit – 
Consortium met LUMC, epidemiologie, en Leiden 
Academic Centre for Drug Research

■■ Vier miljoen euro voor DIGITAL TWIN-programma – 
Leiden Institute for Advanced Computer Science i.s.m. 
vijf andere universiteiten, en twaalf industriële part-
ners en kennisorganisaties

■■ ZonMw Medische Inspirator-prijs voor onderzoek 
‘Lyme legt levens lam’ – Consortium met Instituut 
Psychologie

■■ Ruim 1,5 miljoen voor publiek-privaat onderzoek naar 
gendefecten die afwijkingen in de voorste hersen-
schors veroorzaken – Instituut Pedagogische Weten-
schappen

■■ Schenking voor onderzoek naar psychologie van 
economisch gedrag – Instituut Psychologie

■■ Grote Regatosubsidie van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds voor archeologisch onderzoeksproject – Facul-
teit Archeologie

Bekroonde promovendi (internationaal en 
nationaal)

■■ Elsemieke Daalder wint bijzondere internationale 
rechtshistorische prijs – Instituut voor Metajuridica

■■ Elsemieke Daalder wint ook de Ted Meijerprijs 2019 – 
Instituut voor Metajuridica

■■ Dr. Kabir Duggal krijgt voor zijn proefschrift de 2018 
Academic Prize van CEPANI (het Belgisch centrum 
voor arbitrage en mediatie) 

■■ Dissertatieprijs European Law Faculties Association 
toegekend aan Vestert Borger – Instituut voor Publiek-
recht

■■ Andreas Krogull wint Academische Jaarprijs 2019 van 
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor 
beste dissertatie op het gebied van taalkunde in 2017 
en 2018 – Leiden University Centre for Linguistics
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■■ Peter Koymans wint KWG-prijs voor beste wiskunde-
promovendus – Mathematisch Instituut

■■ Chris Smiet wint Christiaan Huygensprijs – Leids 
Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

■■ Can Wang wint tweede prijs in de Commit2Data 
postercompetitie op ICT.OPEN – Leiden Institute of 
Advanced Computer Science

■■ Jos de Boer krijgt Chesneauprijs van OCA en ESA voor 
beste proefschrift – Sterrewacht Leiden

■■ Jorinde van de Vis wint For Women in Science Rising 
Talent-prijs van KHMW – Sterrewacht Leiden

■■ Femke Bakker schrijft beste politicologische disser-
tatie van Europa – Instituut Politieke Wetenschap

■■ Bas Goulooze wint de PhD Prize voor beste promo-
vendus op Dutch Medicine Days – LeidenAcademic 
Centre for Drug Research

Universitaire onderwijsprijzen en andere 
erkenningen

Beste docent van de Universiteit Leiden
■■ Thijs Porck wint LUS Onderwijsprijs 2019 – Leiden 

University Centre for Arts in Society

Nieuwe leden van de Leidse Teachers’ Academy
■■ Victor Gijsbers – Instituut voor Wijsbegeerte
■■ Peter van der Zwan – Instituut voor Fiscale en Econo-

mische vakken
■■ Thijs Porck – Leiden University Centre for Arts in 

Society (qualitate qua vanwege het winnen van de 
universitaire onderwijsprijs)

Koninklijke onderscheidingen
■■ Dr. R. Demarée – Institute for Area Studies
■■ Dhr. A. Gluvers – Faculteit Wiskunde en Natuurweten-

schappen
■■ Prof.mr.dr. P.F. van der Heijden – Instituut voor 

Publiekrecht
■■ Prof.dr. R.A. Koole – Instituut Politieke Wetenschap
■■ Prof.dr. H. Schulte Nordholt – Institute for Area Studies
■■ Prof.dr. A.W. van der Vaart – Mathematisch Instituut

Studentenprijzen en -erkenningen
 
Bekroond masteronderzoek
■■ Dana Rademaker wint Unilever Research Prize – 

Chemistry
■■ Femke Lippok wint W.A. van Esprijs voor pionierswerk 

rond begrafenisrites in de vroege middeleeuwen – 
Archeologie

■■ Gieneke Teeuwen wint Visions on Peace master thesis 
prize – MSc Relations and Diplomacy, MSc Political 
Science and Public Administration en LLM Internati-
onal Law

■■ Rick van Well wint Jan Brouwer Scriptieprijs van 
KHMW – Politicologie

■■ Quirine Simons wit NVO Scriptieprijs – Pedagogiek
■■ Esmée de Zwaan en Sanne Bakker winnen KNMP 

Studentenprijs – Bio-Farmaceutische Wetenschappen 
resp. Biomedische wetenschappen

■■ Giacomo Fontana wint prijs van NINO voor beste 
dissertatie over het oude Nabije Oosten – Archeologie

■■ Vijf masterstudenten ontvangen Jong Talent Afstudeer-
prijs van de KHMW: Julia López Delgado (Biologie), 
Stefano Polla (Natuurkunde), Mandy Meijer en Max 
Trauernicht (beiden Biomedische wetenschappen). 
Joost Waardenier (Sterrenkunde) ontvangt De Zeeuw-
Van Dishoeck Afstudeerprijs

■■ Tim Hartman wint Duits-Nederlandse scriptieprijs – 
Civiel recht

En ook...

■■ Leids iGEM-team wint prijs voor beste productie met 
inktviseiwit – Maarten Lubbers, Daan van Tol, Floor 
Stel en Jo-Anne Verschoor

■■ Vier studenten en drie medewerkers van Culturele 
antropologie traden in Leiden een jaar op als stadsfo-
tograaf – Culturele antropologie

■■ Student Marie Weijler op Forbes-lijst 30 Under 30 – 
Ondernemingsrecht

■■ Zes Leidse informaticastudenten blinken uit en mogen 
paper presenteren in Oxford – Informatica

■■ Eyman Abdulatti and A. A. B. N. A. Surya Putra 
schrijven beste paper over Economic Development of 
Air Transport – Air and Space Law

■■ Team met Ludo Pulles, Reinier Schmiermann en Pim 
Spelier wint Benelux Algorithm Programming Contest – 
Wiskunde en Informatica

■■ Meyke Rietveld landelijk de beste student arbeidsrecht 
– Arbeidsrecht

■■ Leidse studente wint ECHO Loyens & Loeff Law & Tax 
Award – Ondernemingsrecht

■■ Zeven eerstejaarsstudenten krijgen Jong Talent 
Aanmoedingsprijs van KHMW: Rose Vossen (Mole-
cular Science and Technology), Daan van Valkengoed 
(Bio-Farmaceutische wetenschappen) Suze van 
Brummelen, (Biologie), Samuel Tiersma (Wiskunde), 
Maarten Elion, (Natuurkunde), Tjeerd de Jong (Mole-
cular Science and Technology) en Thomas de Mol 
(Informatica)

■■ LUC-afgestudeerde Vera Kranenburg geselecteerd voor 
prestigieuze Yenching Academy – Leiden University 
College The Hague

Moot Court (rechtsgeleerdheid)
■■ Team Leiden wint NVER pleitwedstrijd 2019
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■■ Leiden University wint ICC Moot Court Competition, 
Engelse versie; Elizabeth Hartley first runner-up Best 
Prosecutor

■■ Leids Team in het Ian Fletcher Insolvency Law Moot: 
prijzen voor ‘Best written submissions’ en voor ‘Best 
mooter of the preliminary rounds’ (Anastasia Grish-
kova).

■■ Rick Weijers winnaar Moot Court wisselbeker 
■■ Leiden Law Team wint Max Huber Award in Telders 

International Law Moot Court Competition 

Eerbetoon van de Universiteit Leiden aan 
derden

Cleveringahoogleraar 2019
■■ Dr. Katja Happe – geassocieerd onderzoeker bij het 

NIOD, instituut voor oorlogs- holocaust en genocide-
studies

Eredoctoraten
■■ Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, hoogleraar theoretische natuur-

kunde, directeur van het Institute for Advanced Study 
in Princeton, VS, en universiteitshoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam

■■ Prof.dr. Melissa Little, hoogleraar celbiologie en 
themadirecteur celbiologie bij het Murdoch Children’s 
Research Institute in Melbourne, Australië
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College van beroep voor de examens 2019

Totaal ontvangen beroepen 357

Schikking 235

Uitspraken

Ongegrond 55

Gegrond 24

Niet-ontvankelijk 1

Lopend 17

Intrekking 21

Doorgezonden/geen beroep 4

College onbevoegd 0

Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften 2019

Totaal ontvangen bezwaren 78

Ontslagzaken 0

Personele zaken 14

Schikking 3

Advies 4

Lopend 2

Doorgezonden 2

Ingetrokken 3

Studentzaken 63

Schikking 26

Advies 26

Lopend 10

Doorgezonden 1

Bestuurlijke zaken 1

Schikking 0

Advies 1

Lopend 0

Kennelijk niet-ontvankelijk 0

Bijlage G 

Statistieken bezwaar en beroep
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Oraties 2019

Archeologie
■■ Prof.dr. A.N. Brysbaert – Making, thinking and being 

together. Past social practices in technological produc-
tion.

■■ Prof.dr. J.A.C. Vroom – ‘Porcellana’ voor een Byzan-
tijnse keizer: De archeologie van culturele interactie, 
netwerken en eetpatronen in de Middeleeuwse 
Middellandse Zee. 

Geneeskunde
■■ Prof.dr. N.R. Biermasz – Zeldzaam Perspectief
■■ Prof.dr. W.J.W. Bos – Vragend weten, herwaardering 

van uitkomsten van zorg
■■ Prof.dr. M. Bussemaker – Zorg als sociale kwestie
■■ Prof.dr. R. ten Cate – Er was eens... een kind met 

reuma
■■ Prof.dr. R.H.H. Groenwold – Bijsluiter lezen voor 

gebruik
■■ Prof.dr. J.C. Jansen – Tot hier en verder: over de 

grenzen van een vakgebied
■■ Prof.dr.ir. M.J.P. van Osch – De aantrekkingskracht van 

MRI
■■ Prof.dr. A.B. te Pas – De equilibrist
■■ Prof.dr. K.E. de Visser – Het immuunsysteem: een 

tweesnijdend zwaard dat sturing behoeft
■■ Prof.dr. M. van Vulpen – Kritische massa
■■ Prof.dr. M.J.H. Wermer – Zoek de verschillen! De kracht 

van variatie in de vasculaire neurologie
■■ Prof.dr. J. Wesseling – Borstkanker: minder is meer

Rechtsgeleerdheid
■■ Prof.dr. J.M. Ubink – Legal Pluralism, Capital and Demo-

cracy
■■ Prof.dr. O.P. van Vliet – Globalisering, migratie en tech-

nologische vooruitgang: gevolgen voor arbeidsmarkt 
en sociale zekerheid

Governance and Global Affairs
■■ Prof.dr. K.J. Meier – Politics, Bureaucracy and 

Successful Governance
■■ Prof.dr. F.P.B. Osinga – Oorlog en het Schild van 

Athena; de waarde van krijgswetenschappen

Geesteswetenschappen
■■ Prof.dr. G.R. van den Berg – Dichter langs de Zijde-

route. Over de grenzen van het Perzisch en de grenze-
loosheid van poëzie

■■ Prof.dr. N.J.G. Kaptein – Het Midden Oosten en reli-
gieus gezag in Indonesië

■■ Prof.dr. P.J. ter Keurs – Verzamelen

Sociale Wetenschappen
■■ Prof.dr. E.R.A. de Bruijn – Alarmsignalen in ons brein: 

de noodzaak van transdiagsnostisch en interdiscipli-
nair onderzoek

■■ Prof.dr. B. Güroglu – Best friends forever! Unravelling 
the power of peers from a neuroscience perspective

■■ Prof.dr. S. de Rijcke – Wetenschap, op waarde geschat
■■ Prof.dr. A.C. Verdun – European economic governance: 

past, present and future
■■ Prof.dr. L.R. Waltman – Kwantitatieve geletterdheid 

voor verantwoord onderzoeksbeleid

Wiskunde en Natuurwetenschappen
■■ Prof.dr. E.H.J. Danen – De cel in haar web: signalen in 

gezonde en zieke weefsels
■■ Prof.dr. E.C.M. de Lange – De Mastermind Onder-

zoeksmethode: het Kraken van de Code
■■ Prof.dr. N.I. Martin – Antibiotics: The Molecular 

Marvels of Modern Medicine
■■ Prof.dr. N.J. de Voogd – Tropical marine ecosystems in 

a changing world

Afscheidscolleges 2019

Archeologie
■■ Prof.dr. M. van Kolfschoten – Natuurlijk

Geneeskunde
■■ Prof.dr. H.F.A. Vasen – Advances in Hereditary 

Gastrointestinal Cancer

Rechtsgeleerdheid
■■ Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann – Samenwerking Rechts-

wetenschap en Rechtspraak: van nut naar noodzaak!

Geesteswetenschappen
■■ Prof.dr. B.G. Sundolm – Gottlob Frege and ‘die Grosse 

Politik’

Bijlage H

Oraties, afscheidscolleges en promoties
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Sociale Wetenschappen
■■ Prof.dr. R.A. Koole – ‘Het is de schuld van de partij!’ 

Politieke partijen in een onvolmaakte democratie

Promoties 2019

Archeologie
■■ T.W. Breukel – Tracing interactions in the indigenous 

Caribbean through a biographical approach: Microwear 
and material culture across the historical divide (AD 
1200-1600)

■■ N.O. Brusgaard – Carving interactions: rock art in the 
nomadic landscape of the Black Desert, north-eastern 
Jordan

■■ E.O. Con Aguilar – Heritage Education-Memories of 
the Past in the Present Caribbean Social Studies Curri-
culum: A view from Teacher Practice

■■ C.I. Davila-Weneya’a – ‘Quien habla con los cerros’
■■ S.T. Hussain – The French-Anglophone divide in lithic 

research: A plea for pluralism in Palaeolithic archaeo-
logy

■■ L.A.A. Janssens – From wolf to dog
■■ J.S. Jean – La Biographie d’un paysage
■■ P.M. Kulstad – Hispaniola: Hell or Home? Decolonizing 

Grand Narratives about Intercultural Interactions at 
Concepción de la Vega (1494-1564)

■■ M.P. Ordoñez Alvarez – Unbundled. European 
Collecting of Andean Mummies 1850-1930

■■ J.L.A. Palmer – A sense of society
■■ E.R. Paulsen – Everything has its Jaguar
■■ J. Pesoutova – Indigenous Ancestors and Healing 

Landscapes. Cultural Memory and Intercultural 
Communication in the Dominican Republic and Cuba

■■ A. Rheeder – Architectural terracottas from Akragas
■■ G.K. van Rooijen – Goddesses of Akragas
■■ M.A. Roxburgh – From the fabricae of Augustus and 

the workshops of Charlemagne: A compositional study 
of corroded copper-alloy artifacts using hand-held 
portable XRF

■■ F. Scherjon – Virtual Neanderthals
■■ R.J.G. Stelten – From Golden Rock to Historic Gem: 

A Historical Archaeological Analysis of the Maritime 
Cultural Landscape of St. Eustatius, Dutch Caribbean

■■ B. Veselka – D-lightful Sunshine Disrupted: Vitamin 
D deficiency as a method for the reconstruction of 
changes in sociocultural practices due to industrialisa-
tion in 17th-19th century Netherlands

■■ M. Weiss – Beyond the caves: Stone artifact analysis 
of late Middle Paleolithic open air assemblages from 
the European Plain

Geesteswetenschappen
■■ G.M.W. Acda – Op de deining van de wetenschap
■■ S. Ahmetoğlu – The Constitutional Revolution of 1908 

and Its Aftermath in Trabzon
■■ B. Akgül Kovankaya – Negotiating Nature: Ecology, 

Politics, and Nomadism in the Forests of Mediterra-
nean Anatolia, 1870-1920

■■ A. Alamdar Baghini – The State, Entrepreneur, and 
Labour in Establishment of Iranian Copper Mining 
Industry: The Sarcheshmeh Copper Mine (1966-1979)

■■ V.R. Beavon-Ham – Tone in Saxwe
■■ C. Bekar – The rise of the Köprülü family: the reconfi-

guration of vizierial power in the seventeenth century
■■ Y. Bi – The production and perception of incomplete 

tonal neutralization
■■ D.R. de Boer – Religious Persecution and Transnational 

Compassion in the Dutch Vernacular Press, 1655-1745
■■ J.S.M. Boot – Van gilde tot ROC. Geschiedenis van het 

vakonderwijs in de stad Leiden
■■ M. Brand – The Manichaeans of Kellis: Religion, 

Community, and Everyday Life
■■ J.D. Brown – Using Rhetorical Structure Theory for 

contrastive analysis at the micro and macro levels of 
discourse: An investigation of Japanese EFL learners’ 
and native-English speakers’ writing

■■ S. Çakır-Kılınçoğlu – The Radicalization of the Left 
in Turkey and Iran in the 1970s and a Comparative 
Analysis the Activist Women’s Experiences

■■ A. Chaudhuri – From Camp to Port: Mughal Warfare 
and the Economy of Coromandel, 1682-1710

■■ P.J.J. Consten – Uit de suiker in de politiek.
■■ A. Cortina – Bergson and the Aristotelian model of 

immanent teleology
■■ A. De March – Lost in barbarian translation: The ancho-

ring function of the Greek models and the poetics of 
innovation in Plautine comedy

■■ E.M. Dutton – Language diversity in the psycholin-
guistic study of sentence form variation

■■ C.A. Engberts – Conflicting virtues in scholarship: 
Moral Economies in Late Nineteenth-Century German 
Academia

■■ H.L.A. Fricke – Traces of language contact: The Flores-
Lembata languages in eastern Indonesia

■■ R. Giacconi – The Variational Mode
■■ S.R. Goldstein – Baghdadi Jewish Networks in Hashe-

mite Iraq: Jewish Transnationalism in the Age of Nati-
onalism

■■ A. Heyer – The Making of the Democratic Party
■■ I. Hofman – Cotton, control, and continuity in disguise: 

The political economy of agrarian transformation in 
lowland Tajikistan

■■ J.J. Hylkema – The Rhetoric of Illusion: Persuasion and 
Response in Forgery, the Arts and Other Deceptions 
(1600-1750)
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■■ W.L. Jansen – Interpretations and Creative Adaptations 
of Longinus’ Treatise On the Sublime in Early Modern 
Dutch Scholarship

■■ J.P.C. Janzen – Written Culture at Ten Duinen: Cistercian 
Monks and their Books, 1140-1250.

■■ A.M. Jenowein – Wilskracht, durf en overpoosden ijver
■■ A. Joswig – The Majang Language
■■ M.I. Kanth – Seeking Futures, Shaping Pasts: The frag-

mented nature of the political in Kashmir
■■ L. van Kessel – Savage Embraces: James Purdy, Melo-

drama, and the Narration of Identity
■■ C.Y. Kim – The Modern Transformation of Korean Poli-

tical Thinking: Revisiting the Political Ideas of the Late 
Nineteenth-Century Reformists

■■ P. Klusmeyer – Sonic Peripheries: Middling With/In the 
Event

■■ F.J.L.C. Knegtel – Constructing the Sublime: The 
Discourse on Architecture and Louis XIV’s Sublimity in 
Seventeenth-Century Paris

■■ P. Kocharov – Old Armenian Nasal Verbs: Archaisms 
and Innovations

■■ G.J. de Kok – Walcherse Ketens
■■ F. Kootstra – The writing culture of ancient Dadan; 

a description and quantitative analysis of linguistics 
variation

■■ P.D. Kpoglu – Possessives in Tongugbe, a dialect of 
Ewe

■■ C. Li – Challenging the Buddha’s Authority: How 
Buddhist Narrative Traditions Negotiate Religious 
Authority

■■ J. Ligthart – Vorst aan de grond?
■■ M.M. Mondt – De zee-eenhoorn in kaart gebracht
■■ I. Morfini – Daily Records of events in an Ancient Egyp-

tian Artisans ‘Community’
■■ S.T.D. Muurling – Everyday crime, criminal justice and 

gender in early modern Bologna
■■ Y. Nie – Micro-Blogging and Media Policy in China
■■ M.P. O’Donnell – ‘A Glimmering L¡ght’
■■ H. Omari – Unearthing Literature: The Case of Hussein 

Barghouti
■■ S. Ooms – How To Compose Great Prose
■■ M.R. Pardo Quiñones – Formación de educadoras de 

párvulos en Chile: Profesionalismo y saber identitario 
en la evolución de los planes de estudios, 1981-2015

■■ K. Pazmany – Between Mountains and Frontiers
■■ A. Perwitasari – The Acquisition of English Vowels by 

Javanese and Sundanese Native Speakers
■■ J. Pešalj – Monitoring Migrations: The Habsburg-

Ottoman Border in the Eighteenth Century
■■ M.D. Pucci – Cantos da Floresta (Forest Songs)
■■ A.M. Schippers – Dionysius and Quintilian
■■ U. Selva – The Paippalādasaṃhitā of the Atharvaveda
■■ B. Shehab – Unified multiplicities: Arabic letters 

between modernity, identity, and abstraction

■■ G.R. Sibgatullina – Languages of Islam and Christianity: 
Institutional Discourses, Community Strategies and 
Missionary Rhetoric

■■ C.E. Smit – Uit Leidse dozen. Brochures als medium in 
de discussies tussen protestantse modernen en katho-
lieken, 1840-1870

■■ J. Smithuis – Urban politics and the role of guilds in the 
city of Utrecht (1250-1450)

■■ E.W. Stam – In Search of a Lost Language: Performing 
in Early-Recorded Style in Viola and String Quartet 
Repertoires

■■ B. Sur – Keeping Corruption at Bay: A Study of the 
VOC’s Administrative Encounters in Seventeenth-
Century Mughal Bengal

■■ M.C. Terra Polanco – Analogy, Technical Reason, and 
Living Beings: The Role of Analogy in Representing 
Kant’s Concept of Naturzweck

■■ R.C. Tompkins – The Waste of Society as Seen through 
Women’s Eyes: Waste, Gender, and National Belonging 
in Japan

■■ N. van der Toorn – Le jeu de l’ambiguïté et du mot.
■■ L.F. van der Velden – Deconstructing meaning
■■ B.T.J. Vieveen – Kortsluiting in het symbolische: 

Hamlet, Katadreuffe en Van Egters verkennen de 
grenzen van het bedreigde Vader-land

■■ M.J. van de Waardt – De man van 1848, biografie Dirk 
Donker Curtius

■■ P. Wibulsilp-Nawabi Karnatak: Muhammad Ali 
Khan in the Making of a Mughal Successor State in 
Pre-colonial South India, 1749-179

■■ W. Wijayanto – Between Fear and Power: Kompas, 
Indonesia’s Most Influential Daily Newspaper

■■ S.G. Williams – Finding Focus
■■ M.C. Wilson Janssens – Conflict (im)mobiles
■■ N. Yannuar – Bòsò Walikan Malangan: Structure and 

development of a Javanese reversed language
■■ Y. Yonezawa – A Textual Study of the Laksanatika
■■ L. Zanotti – Populist Polarization in Italian Politics: An 

Assessment from a Latin American Analytical Perspec-
tive

■■ I. Ziblat – Between Freedom and Fixity: Artistic Reflec-
tions on Composition and Improvisation

Geneeskunde
■■ E. Aizenberg – Computer-aided techniques for assess-

ment of MRI-detected inflammation for early identifi-
cation of inflammatory arthritis

■■ I.C. Albulescu – Targeting chikungunya virus replication
■■ V. Baake – Huntington’s disease Cognition and Apathy
■■ J.M. Bakker – Manipulating endosomal systems: the 

molecular mechanism of transport decisions and 
Salmonella-induced cancer

■■ H. Benonisson – Mechanisms of melanoma-targeting 
antibody therapy in mice
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■■ E. Beyranvand Nejad – Mechanisms underlying success 
and failure of cancer immunotherapy

■■ T. Bezhaeva – Hemodialysis vascular access failure: 
novel pathophysiological mechanisms and therapeutic 
strategies

■■ S.B.B. de Boer – Age of onset of disruptive behavior of 
residentially treated adolescents

■■ S.M. de Boer – Adjuvant treatment for endometrial 
cancer: Efficacy, toxicity and quality of life

■■ C. Boers – Towards a patient-driven approach to 
adverse events of targeted agents in oncology

■■ L. Bollen – Wervelmetastasen
■■ L.S.F. Boogerd – Fluorescence-enhanced surgical navi-

gation
■■ I. van Bostelen – Roadblocks & bypasses: Protection 

of genome stability by translesion DNA synthesis in C. 
elegans

■■ L.H.A. Broersen – Clinical consequences of endoge-
nous and exogenous glucocorticoid excess

■■ L.E. Burgers – Towards prevention of Rheumatoid 
Arthritis

■■ A.R. van Buul – Chronic obstructive pulmonary disease
■■ J.S. Chua – Complement activation in renal microangio-

pathies
■■ E.M. Coppen – Structure and function of the cerebral 

cortex in Huntington’s disease
■■ E.F. van Dam van Isselt – Geriatric Rehabilitation for 

older patients with COPD; integration of rehabilitation 
and palliative care

■■ W. Damman – Lessons learnt about two-year follow-
up in hand osteoarthritis – The HOSTAS study

■■ J. Dekker – Stimulating and maintaining spontaneous 
breathing of preterm infants at birth

■■ J.S. Dekkers – Tolerance and Immune Regulation in 
Rheumatoid Arthritis

■■ F.J.A. van Deudekom – Phenotyping older patients 
needing intensive treatment

■■ F.B. Diepeveen – Detection of specific language 
impairment in young children in well-child healthcare

■■ C.K.E. Dingenouts – Influencing the homing and diffe-
rentiation of MNCs in hereditary hemorrhagic telan-
giectasia

■■ C. Dinis Fernandes – Multi-parametric MRI to guide 
salvage treatment of recurrent prostate cancer

■■ C.E.A. Dronkers – Deep Vein Thrombosis
■■ H.W. van Eijk – The replication machinery of Clostri-

dium difficile: a potential target for novel antimicro-
bials

■■ G.F. van Ek – Towards adequate care for sexual health 
and fertility in chronic kidney disease; perspective of 
patients, partners and care providers.

■■ T.W. Elffers – Obesity and Cardiovascular Disease
■■ P.J. Engelberts – CD20 as target for immunotherapy

■■ M. Essink-Jacobs – Impact of Huntington’s disease on 
working and driving

■■ Z. Ez-Zaitouni – Diagnosis and classification of axial 
spondyloarthritis Imaging and non-imaging features

■■ K.J. van der Gaag – Development of forensic geno-
mics research toolkits by the use of Massively Parallel 
Sequencing

■■ S.L. Gardiner – Huntington Disease and other Poly-
glutamine Diseases: Using CAG repeat variations to 
explain missing heritability

■■ D.J. Geerse – A comprehensive approach to assess 
walking ability and fall risk using the Interactive 
Walkway

■■ J. de Gelder – Prediction of adverse health outcomes in 
older patients visiting the Emergency Department: the 
APOP study

■■ R.E. Genders – Basic and clinical features of cutaneous 
squamous cell carcinoma in organ transplant recipients

■■ E. Giacomelli – Building blocks of the human heart
■■ A. Gillissen – Towards better prognostic and diagnostic 

strategies for major obstetric haemorrhage
■■ K.L. de Gooijer-van de Groep – Identification of neural 

and non-neural contributors to joint stiffness in upper 
motor neuron disease

■■ M.K. Grand – Dynamic prediction in event history 
analysis

■■ L. Grand Moursel – Molecular pathology of hereditary 
cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type

■■ N. de Haan – Clinical Glycomics of Antibodies by Mass 
Spectrometry

■■ O.V. Halaidych – Towards Functional Analysis of Cere-
brovascular Cell Types Derived from Human Induced 
Pluripotent Stem Cells

■■ A.K. Hauber – Personality disorders and insecure 
attachment among adolescents
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■■ D.P.A. Wander – Understanding Anthracyclines: 

Synthesis of a Focused Library of Doxorubicin/Aclaru-
bicin – Inspired Structures

■■ J. Wang – China’s industrial carbon emissions: Histo-
rical drivers at the regional and sectoral levels and 
projections in light of policy

■■ N. Wieringa – Teacher knowledge and lesson design
■■ M. de Wit – Advances in SQUID-detected Magnetic 

Resonance Force Microscopy
■■ Y. Xiao – Novel factors modulating AGC kinase signa-

ling-controlled polar auxin transport
■■ X. Yang – To bind or not to bind, that is an important 

question!
■■ C. Yin – Conductance and gating effects at sputtered 

oxide interfaces
■■ Z. You – Growth-induced self-organization in bacterial 

colonies
■■ R. Yu – A monograph of the plant genus Trigonos-

temon Blume
■■ E.M. Zari – Surveying young stars with Gaia: Orion and 

the Solar neighbourhood
■■ Y. Zhai – Nano shapes micro: Impacts of metallic 

nanoparticles on microbial communities
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Algemene toelichting

De kerncijfers van de Universiteit Leiden zijn inclusief 
Geneeskunde/LUMC, met uitzondering van fte in dienst 
en het percentage tijdelijk wp in de eerste geldstroom.

In de tabellen Kerncijfers zijn de resultaten van de vijf 
recentste realisatiejaren opgenomen. In de tabel staan 
boven in de kolommen de realisatiejaren. Met name 
onder het kopje onderwijs betreffen de indicatoren 
verschillende cohorten/studiejaren; een cohortjaar 
of studiejaar is de periode van 1 september t/m 31 
augustus. Op welke cohorten/studiejaren de opgenomen 
cijfers betrekking hebben, staat aangegeven bij de 
afzonderlijke indicatoren.

Onderwijs

Instroom propedeuse bachelor (tabel Kerncijfers) 
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de 
propedeuse bachelor (eoi-p), hoofdinschrijvingen op 
peildatum 1 oktober. De cijfers betreffen de studiejaren 
2015/16 t/m 2019/20.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Instroom propedeuse bachelor (tabel Bestuurs-
afspraken)
Instroom eerstejaars instelling in de propedeuse bachelor 
(ei-p), hoofdinschrijvingen op peildatum 1 oktober. De 
cijfers betreffen de studiejaren 2015/16 t/m 2019/20.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Deelnemers excellentie
Het aantal nieuwe deelnemers aan een door het 
Siriusplatform erkend traject excellentieonderwijs afgezet 
tegen de instroom in de propedeuse per 1 oktober van 
hetzelfde studiejaar. Universitaire totalen zijn inclusief het 
Leiden University College The Hague. De cijfers betreffen 
de studiejaren 2015/16 t/m 2019/20.
Bronnen:
■■ m.i.v. 2014 studentenadministratiesysteem uSis
■■ instroom propedeuse: 1cijferHO-bestand uit BRON HO

Contacturen B-1
Het aandeel van de voltijds bacheloropleidingen met 
tenminste twaalf geprogrammeerde contacturen en 
overige gestructureerde uren (klokuren per week) in het 

eerste jaar van de voltijds bacheloropleidingen. De cijfers 
betreffen de studiejaren 2015/16 t/m 2019/20.
Bron: e-Studiegids

Instroom master (tabel Kerncijfers)
Instroom eerstejaars opleiding-instelling in de master 
(alle geaccrediteerde masteropleidingen), alle nieuwe 
opleidingsinschrijvingen over een heel studiejaar. De 
cijfers betreffen de studiejaren 2015/16 t/m 2019/20. 
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Instroom master met buitenlandse nationaliteit (tabel 
Kerncijfers)
Instroom van eerstejaars opleiding-instelling in de master 
(alle geaccrediteerde masteropleidingen) met een 
niet-Nederlandse nationaliteit. De cijfers betreffen de 
studiejaren 2015/16 t/m 2019/20.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Instroom master (tabel Bestuursafspraken) 
Instroom in de eerste master aan de instelling 
(emi), alle eerste masterinschrijvingen gepeild over 
een heel studiejaar. Betreft alle geaccrediteerde 
masteropleidingen. De cijfers betreffen de studiejaren 
2014/15 t/m 2018/19.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Instroom in masters uit buitenland (tabel Bestuurs-
afspraken)
Instroom in de eerste master aan de instelling (emi) 
met een buitenlandse vooropleiding als hoogste 
vooropleiding. De cijfers betreffen de studiejaren 
2015/16 t/m 2019/20.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Totaal aantal ingeschrevenen
Totaal aantal ingeschrevenen (voltijd + deeltijd, inclusief 
extraneï) voor alle geaccrediteerde opleidingen, 
ontdubbeld op basis van hoofdstudie. De cijfers betreffen 
de studiejaren 2015/16 t/m 2019/20.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Bijlage I 

Definities, bronnen van kerncijfers en afkortingen
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Tevredenheid studenten bachelor en master (NSE) 
Totaal van de themascores uit de Nationale Studenten 
Enquête. De cijfers betreffen de studiejaren 2014/15 t/m 
2018/19.
Bron: instellingsbestanden NSE (5-puntsschaal)

Diploma’s
Aantal bachelor- respectievelijk (post)masterdiploma’s. 
De cijfers betreffen de studiejaren 2014/15 t/m 2018/19. 
Een studiejaar is de periode van 1 september t/m 31 
augustus.
Bron: 1cijferHO-bestanden uit BRON HO

Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelorjaar
Het percentage voltijds studenten dat aan het einde van 
het eerste studiejaar geen negatief BSA-advies heeft 
gekregen. De cijfers betreffen de instroomcohorten 
2014/15 t/m 2018/19.
Bron: BSA-rapportage Universiteit Leiden uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Uitval na 1 jaar
Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds 
bachelorstudenten (eerstejaars instelling-propedeuse) 
dat na één jaar studie niet meer bij de instelling staat 
ingeschreven. De cijfers betreffen de instroomcohorten 
2014/15 t/m 2018/19.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO- 
bestanden uit BRON HO

Omzwaai na 1 jaar
Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds 
bachelorstudenten (eerstejaars instelling-propedeuse) 
dat na één jaar studie overstapt naar een andere 
studie bij dezelfde instelling. De cijfers betreffen de 
instroomcohorten 2014/15 t/m 2018/19.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-
bestanden uit BRON HO

Herinschrijversrendement in 4 jaar
Het aandeel herinschrijvers bij de instelling van de voltijds 
bachelorstudenten (eerstejaars instelling-propedeuse) 
dat binnen vier jaar een diploma bij die instelling behaalt. 
De cijfers betreffen de instroomcohorten 2011/12 t/m 
2015/16.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 1cijferHO-
bestanden uit BRON HO

Rendement 1- resp. 2-jarige master in 2 resp. 3 jaar
Aandeel studenten van het totaal aantal voltijdse 
instroom in de master als eerstejaars master bij LEI (emi) 
dat binnen genoemd aantal studiejaren na studieaanvang 
het masterdiploma heeft behaald. Gerekend wordt 
vanaf de maand van instroom tot en met de maand van 

het diploma. De cijfers betreffen de instroomcohorten 
2013/14 t/m 2017/18 bij 1-jarige masters, en 2012/13 
t/m 2016/17 bij 2-jarige masters.
Bron: KUO-bestanden VSNU, bewerking 
1cijferHO-bestanden uit BRON HO, aangevuld uit 
studentenadministratiesysteem uSis

Onderzoek

De periode waarop de cijfers betrekking hebben: 
promotierendement heeft betrekking op de 
instroomcohorten 2009 tot en met 2013. Alle overige 
cijfers betreffen de kalenderjaren 2015 t/m 2019.

Aantal promoties
Aantal promoties aan de Universiteit Leiden.
Bron: registratie bij bureau Pedel

Wetenschappelijke publicaties
Aantal wetenschappelijke publicaties geregistreerd in het 
onderzoeksinformatiesysteem (vanaf 2013 in Converis). 
Datum telling: eerste werkdag van maart na afloop van 
het betreffend kalenderjaar. Geneeskunde/LUMC levert 
de cijfers uit het eigen registratiesysteem.

Onderzoeksinzet in fte
De arbeidstijd die het wp (in dienst + NWO/FOM, alle 
geldstromen) aan onderzoek besteedt. Dit wordt in 
samenwerking met de faculteiten modelmatig berekend 
op basis van de gemiddelde capaciteit in fte over het 
kalenderjaar.
Bron: SAP/HR resp. PeopleSoft

Promotierendement in 6 jaar
Aandeel promovendi van de totale instroom van 
promovendi in dienst van de Universiteit Leiden + 
NWO/FOM dat binnen de nominale duur + twee jaar 
is gepromoveerd (gerekend van aanstellingsdatum van 
instroom tot promotiedatum).
Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met 
gegevens uit SAP/HR en gegevens Geneeskunde/LUMC

Promotieduur
De promotieduur van promovendi in dienst van de 
universiteit + NWO/FOM per promotiejaar, gerekend 
van de aanstellingsdatum tot de promotiedatum. Bij 
eenheden met lage cohortaantallen zijn 5-jaarstotalen 
genomen.
Bron: promoties bij bureau Pedel, aangevuld met 
gegevens uit SAP/HR en gegevens Geneeskunde/LUMC
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Personeel in dienst

De periode waarop de cijfers betrekking hebben: alle 
cijfers betreffen de stand ultimo 2015 t/m 2019.

Personeel in dienst in fte (ultimo)
Personeel in dienst (in fte) van de universiteit resp. 
Geneeskunde/LUMC per 31 december van het 
betreffende jaar. Het totaal is inclusief het deel van 
de student-assistenten dat nog in dienst is van de 
universiteit; deze categorie wordt in toenemende mate 
via uitzendbureaus ingehuurd en dan niet in SAP/HR 
geregistreerd als zijnde in dienst.
Bron: SAP/HR

% Vrouwen in hogere functies
Aandeel aanstellingen (fte) vrouwelijk personeel in schaal 
15 of hoger.
Bron: SAP/HR resp. PeopleSoft

% BKO-certificaten
Aandeel wetenschappelijke staf met een aanstelling van 
0,5 fte of meer en een dienstverband van 1 jaar of langer 
dat uiterlijk na twee jaar na indiensttreding in bezit is van 
het BKO-certificaat.
Bron: SAP/HR resp. Peoplesoft

% Tijdelijk wp in eerste geldstroom
Percentage wetenschappelijk personeel (exclusief 
promovendi) in tijdelijke dienst van de universiteit per 
31-12 van elk jaar, bekostigd in de eerste geldstroom. 
Jaarlijkse meting over personeel in dienst per ultimo, 
berekend in fte.
Bron: SAP/HR

% BKO-certificaten
Aandeel wetenschappelijke staf met een aanstelling van 
0,5 fte of meer en een dienstverband van één jaar of 
langer dat uiterlijk twee jaar na indiensttreding in bezit is 
van het BKO-certificaat. 
Bron: SAP/HR

% Vrouwelijke hoogleraren (tabel Bestuursafspraken) 
Aandeel vrouwen in het totaal van hoogleraren. Jaarlijkse 
meting over personeel in dienst per ultimo, in fte
Bron: LEI: SAP/HR; LUMC/Geneeskunde: WOPI-LUMC

Aandeel obp (tabel Bestuursafspraken)
Aandeel van overig obp in het totaal van personeel 
in dienst (in fte ultimo berekend). ‘Overig obp’ 
betreft het obp exclusief O&O (onderwijs- en 
onderzoeksondersteunend beheerspersoneel) en 
exclusief student-assistenten. De gegevens van de 

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn 
inclusief FOM-ers.
Bron: SAP/HR

% Tijdelijk personeel eerste geldstroom (tabel 
Bestuursafspraken)
Het aandeel van tijdelijk personeel eerste geldstroom 
in het totaal in fte van personeel eerste geldstroom, 
exclusief promovendi en studentassistenten. Jaarlijkse 
meting over personeel in dienst per ultimo, berekend in 
fte.
Bron: SAP/HR

% Docenten (tabel Bestuursafspraken)
Het aandeel van docenten (teller) in de totale populatie 
hoogleraar, uhd, ud en docent (noemer). Jaarlijkse meting 
over personeel in dienst per ultimo, berekend in fte.
Bron: SAP/HR

Financiën

De periode waarop de cijfers betrekking hebben: alle 
cijfers betreffen de kalenderjaren 2015 t/m 2019.
Berekend conform richtlijnen en definities Jaarrekening.
Bron: Jaarrekening
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Bijlage J

Afkortingen

ACCEZ Accelerating Circular Economy Zuid-Holland
ACPA Academie der Kunsten
AEG Allocatiemodel Eerste Geldstroom
AIC Audit en Interne Controle
APC Article Processing Charge
ARWU Academic Ranking of World Universities
ASA Afro Student Association
ASCL Afrika-Studiecentrum Leiden/African Studies 

Centre Leiden
ATC Academisch Talencentrum
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZG Adviespunt Zorgwekkend Gedrag
AZL Academisch Ziekenhuis Leiden
BFR Bestuurlijk Financiële Rapportage
BKO Basiskwalificatie Onderwijs
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BREEAM Environmental Assessment Method, 

ontwikkeld door het Britse Building Research 
Establishment

BSA Bindend Studieadvies
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CA-OS Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie
CASIMIR Onderzoeksschool voor toegepaste en
 fundamentele natuurkunde van Universiteit
 Leiden en TU Delft
CBB Commissie voor de beroep- en
 bezwaarschriften
CBE College van Beroep voor de Examens
CBHO College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
CDHO Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
CEL Centre for Education and Learning
CFER Computing Facility for Excellent Research
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger
 Onderwijs
 Collegiale Raad voor Onderzoek Hoger
 Onderwijs
CV Commanditaire vennootschap
CWI Centrum voor Wiskunde & Informatica
CWTS Centrum voor Wetenschaps- en
 Technologiestudies
D&I Diversiteit & Inclusiviteit
DEC Dierexperimentencommissie
DGW Duurzame Geesteswetenschappen
DO Diversity Officer/Office
EBZ Economic Board Zuid-Holland
EC European Credit (1 EC = 28 uur
 studieactiviteit)

EER Europese Economische Ruimte
ELF Enterprise Leiden Fund
EMA European Medicines Agency
ERC European Research Council
EPOS Netwerk van zes Nederlandse universiteiten 

om promovendi psychologie op te leiden tot 
specialist in de experimentele psychologie

EU Europese Unie
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
FA Faculteit Archeologie
FG Faculteit Geneeskunde
FGGA Faculteit Governance and Global Affairs
FGW Faculteit Geesteswetenschappen
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 

Materie
FOS Financiële Ondersteuning Studenten
FR Faculteit Rechtsgeleerdheid
FSSC Financieel Shared Service Centre
FSW Faculteit Sociale Wetenschappen
Fte Fulltime-equivalent
FWN Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-
 Vlaanderen
GITC General IT Controls
GNSK Faculteit Geneeskunde
GRULAC Group of Latin America and the Caribbean 

Countries
HC Honours College
Hgl Hoogleraar
HOP The Hague Orientation Program
HOVO Hoger Onderwijs voor Ouderen
HRM Human Resource Management
IBL Instituut Biologie Leiden
ICI Institute for Chemical Immunology
ICLON Interfacultair centrum voor lerarenopleiding,
 onderwijsontwikkeling en nascholing
ICTO ICT & Onderwijs
IIAS International Institute for Asian Studies
ILLP International Leiden Leadership Programme
IQ InnovationQuarter
IRO Opleiding International Relations and
 Organisations
ISSC ICT Shared Service Centre
ITK Instellingstoets kwaliteitszorg
IvD Instantie voor Dierenwelzijn
k€ Duizend euro
KILTV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
 Volkenkunde
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NWIB Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in 
het Buitenland

NWO Nederlandse Organisatie voor
 Wetenschappelijk Onderzoek
O&O Onderwijs- en onderzoeksondersteunend
 beheerspersoneel
obp Ondersteunend en beheerspersoneel
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OER Onderwijs- en Examenreglement
ORCID Open Researcher and Contributor Identifier
OWL Orientation Week Leiden
P&O Personeel & Organisatie
PAO Postacademisch Onderwijs
PDCA Plan-do-control-act
PhD Doctor of Philosophy (titel van doctor)
PMD Plastic, metalen en drankverpakkingen
PoC Proof of Concept
POP Propedeuse Ondersteuningspunt
PP (PP-top 10%) Proportion of the publications
 of a university
PSSC Personeel Shared Service Centre
QANU Quality Assurance Netherlands Universities
R&O Resultaat & Ontwikkeling
RI&E Risico-inventarisatie & -evaluatie
ROG Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek
SAZ Directie Strategie en Academische Zaken
SEO Regeling Stimulering Europees Onderzoek
SCIS Service Centre International Staff
SCM Strategische Communicatie en Marketing
SEP Standaard Evaluatie Protocol
SKO Senior Onderwijskwalificatie
SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling
SOZ Studenten- en Onderwijszaken
SPOC Small Private Online Course
SRON Netherlands Institute for Space Research (tot 

2005: Stichting Ruimte Onderzoek Nederland)
STAR Space to talk about race – netwerk voor
 internationale/biculturele studenten
STREAM Student Research Mobility Programme
STRW Sterrewacht Leiden
STS Science and Technology in Society
SURF ICT-samenwerkingsorganisatie van het
 onderwijs en onderzoek in Nederland
THE Times Higher Education
TU Technische Universiteit
TUD Technische Universiteit Delft
UAF Stichting voor vluchtelingstudenten en 

-onderzoekers (1948: Universitair Asyl Fonds)
UB Universiteitsbibliotheek
UBL Universitaire Bibliotheken Leiden
UFB Universitair Facilitair Bedrijf
Ud Universitair docent
Uhd Universitair hoofddocent
UIC Universitaire-industriële copublicatie 

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van
 Wetenschappen
LACDR Leiden Academic Centre for Drug Research
LAssO Leids Assessoren Overleg
LBSP Leiden Bio Science Park
LBSPf Leiden Bio Science Park foundation
LDE Leiden-Delft-Erasmus
LEH Libertatis Ergo Holding
LEI Universiteit Leiden
LERU League of European Research Universities
LExS Leiden University Excellence Scholarship 

Programme
LIACS Leiden Institute for Advanced Computer
 Studies
LIAS Leiden University Institute for Area Studies
LIC Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
LION Leids Instituut voor Onderzoek in de 

Natuurkunde
LL.M Master of Laws (‘Legum Magister’)
LLP Leiden Leadership Programme
LMS Learning Management Systeem
LNVH Landelijk Netwerk van Vrouwelijke
 Hoogleraren
LOWI Landelijk Orgaan Wetenschappelijke 

Integriteit
LRS Leiden Research Support
LTA Leiden Teachers’ Academy
LUCAS Leiden University Centre for the Arts in 

Society
LUCL Leiden University Centre for Linguistics
LUCI Leiden University Cloud Infrastructure
LUCTH Leiden University College The Hague
LUF Leids Universiteits Fonds
LUGO Leiden University Green Office
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
LUS Leids Universitair Studentenplatform
M€ Miljoen euro
MBP Meerjaren Business Plan
MGC Onderzoeksschool Medical Genetics Centre
 South-West Netherlands
MI Mathematisch Instituut
MIP Meerjaren Investeringsplan
MOOC Massive Open Online Course
MoU Memorandum of Understanding
NeCEN Netherlands Center of Electron Nanoscopy
NELL Netherlands Ehealth Living Lab
NIMAR Nederlands Instituut in Marokko
NINO Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
NOVA Nederlandse Onderzoeksschool voor 

Astronomie
NSE Nederlandse Studenten Enquête
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
NVIC Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
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UNIIQ Universiteiten (LDE) en Innovation Quarter 
(ondernemerschapsprogramma)

UR Universiteitsraad
VAWO Vakbond voor het Wetenschappelijk 

Onderwijs
VGM Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
VJL Voorbereidend Jaar Leiden
VSNU Vereniging van universiteiten (voorheen: 

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten)

VTP Vreemde Taal Pedagogiek
WHW Wet op het wetenschappelijk hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderwijs
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
WNT Wet normering topinkomens
wo Wetenschappelijk onderwijs
wp Wetenschappelijk personeel
ZonMw Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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