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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 17 en 25 mei 2021 het bestuurlijk 
jaarverslag 2020 besproken. De Raad is positief over het geschetste beeld. Hij memoreert de 
volgende aandachtspunten. 
 
Wijzigingsvoorstellen 
De Raad adviseert een aantal tekstuele aanscherpingen. Dit betreft het opnemen van enkele 
concrete resultaten van het project Drempelloos Studeren en de pilot Virtual Exchange, 
verslaglegging van de werkzaamheden van de Ombudsfuctionaris en uitleg over de CWTS 
Leiden ranking. Ook wenst de Raad meer aandacht voor de invloed van COVID-19 op het 
gebied van welzijn van de medewerkers, en ziet hij graag dat de formulering betreffende het 
taalgebruik in de medezeggenschap (p. 40) wordt veranderd op een zodanige manier dat het 
reflecteert dat Nederlands de primaire taal is, maar dat niet-Nederlandstaligen kunnen 
participeren d.m.v. vertaalfaciliteiten. Tot slot constateert de Raad dat in het jaarverslag 2020 
een reflectie ontbreekt op de ondersteuning van medewerkers met een functiebeperking.  
Een dergelijke reflectie vindt hij zonder meer wenselijk en betamelijk voor een inclusieve 
werkgever. Hij brengt graag in herinnering dat hij dit vorig jaar ook heeft geadviseerd.  
De Raad waardeert de toezegging van het College deze aanscherpingen door te voeren in het 
jaarverslag. 
 
Regels rondom Nederlandse taalvaardigheid promovendi 
Het jaarverslag beschrijft het taalbeleid, waarbij gesteld wordt dat medewerkers minimaal 
dienen te beschikken over passieve kennis van het Nederlands. De Raad wijst het College 
erop dat het nu niet duidelijk is welke regels en facilitering al dan niet gelden voor 
(lesgevende) promovendi. Hij waardeert de toezegging van het College hiernaar te kijken en 
adviseert het College de tekst van het jaarverslag te corrigeren.  
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Verdeling onderwijs- en onderzoekstijd 
Het jaarverslag lijkt te suggereren dat wetenschappelijk personeel gemiddeld 45% onderwijs- 
en 55% onderzoekstijd heeft. De Raad begrijpt dat dit een ruw gemiddelde is, maar wijst er 
graag op dat voor het wp dat onderwijs- en onderzoekstaken combineert, deze verdeling 
verre van realistisch is. Ter illustratie, bij de faculteit Geesteswetenschappen is dit veelal 80-
20, en in de praktijk blijkt zelfs dat onhaalbaar. De Raad is daarom verheugd dat het College 
hem inzicht zal verschaffen in de verdeling tussen onderwijs- en onderzoekstijd van het 
wetenschappelijk personeel per faculteit.  
 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


