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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdtwaalfde vergadering van de Universiteitsraad op maandag  
27 januari 2020 van 15:00 tot 17.20 uur in de faculteitskamer Rechten in het Academiegebouw. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:01) Verslag vorige vergadering 

Aan de orde is het verslag van de 211de UR-vergadering d.d. 25 november 2019 
(UR/20/975) – volgt z.s.m. op SharePoint. 

 
03. (15:10) Onderwijszaken 

Tijdens de vergadering zal mondeling gerapporteerd worden over de stand van 
zaken met betrekking tot een aantal onderwijszaken.  

 
04. (15:30) Regeling inschrijving, examengeld en collegegeld  advies  

In het UR SharePoint staat de adviesaanvraag inzake de regeling inschrijving, examengeld 
en collegegeld 2020-2021 d.d. 9 januari 2020 (UR/20/967). Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 

 
05. (15:40) Inventarisatie taalbeleid     bespreking  

In het UR SharePoint staat het Eindverslag inventarisatie taalbeleid, inclusief toelichting 
en bijlagen (UR/20/383-5). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de de commissie 
Personeel, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 

 
06. (16:00) Drempelloos studeren      advies  

In het UR SharePoint staat het projectplan Drempelloos studeren met bijbehorende 
aanbiedingsbrief (UR/20/912-3). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de de 
commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 
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07. (16:30) ICT projectenkalender  2020     bespreking  
In het UR SharePoint staat de Projectenkalender ICT 2020. (UR/20/914). Dit agendapunt 
zal worden voorbereid door de commissie Financien en Huisvesting (F&H). 
 

08. (16:50) Follow-up personeelsmonitor     bespreking 
In het UR SharePoint staat een memo inzake de follow-up personeelsmonitor met bijlage 
(UR/19/37986). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 
  

09. (17:10) Ingekomen en verzonden stukken 
In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 29 oktober t/m 10 december 2019 (UR/20/402); 
- De Code goed bestuur universiteiten (UR/20/1046) 
Vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken dienen uiterlijk donderdag  
16 januari 2020 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
10. (17:15) Rondvragen 

Rondvragen dienen 16 januari 2020 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te 
zijn. 

 
11. (17:20) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


