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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in de afgelopen cycli uitgebreid gesproken over de vraag hoe op
een goede manier invulling gegeven kan worden aan de besteding van de middelen die
vrijkomen uit de voorinvestering van het studievoorschot. Eerder al heeft de Raad
instemming verleend om zeven miljoen euro rechtstreeks door te spelen naar de faculteiten
(URlI6l6077 d.d. 2 februari 2016).

In de bijlage van dit schrijven treft u de instemming op de allocatie van de overige drie
miljoen. In dit schrijven geeft de Raad een nadere invulling van uw voorstel d.d.

I april

2016.

Er zijn drie projecten die wat de Raad betreft op centraal niveau belegd zouden mogen
worden: het aanbieden van taalcursussen Engels en Nederlands; de voorbereiding op de
arbeidsmarkt; en een verruiming van werþlekken in de UB. Graag hoort de Raad van het
College in hoeverre hij mogelijkheden ziet om een deel van de drie miljoen euro hieraan te
besteden.

Ook hoort de Raad in dat geval graagop welke termijn deze projecten gerealiseerd kunnen
worden en wat de gevolgen zijn voor de overige in het voorstel genoemde projecten.
Wat de Raad betreft moet het uitgangspunt zijn dat de overige middelen worden
doorgespeeld naar de faculteiten, hiervoor gelden dezelfde kaders als voor de zeven miljoen
euro die al eerder is doorgespeeld naar de faculteiten:

-

In de overlegvergadering van I februari 2016 heeft de Raad reeds met het College
afgesproken dat de faculteitsraden instemming hebben over de wijze waarop deze
middelen worden besteed. De Raad dringt er bij het College op aan richting de
Faculteitsraden duidelijk te communiceren wat hun rechten hierin zijn.

-

De Raad wil dat de Faculteitsraden en Opleidingscommissies door de
Faculteitsbesturen gehoord worden tijdens het schrijven van de
bestedingsvoo rstellen.
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-

De Raad vindt het belangrijk dat aan de faculteiten helder wordt gecommuniceerd
dat 600/o van de gelden toebehoort aan het kleinschaliger maken van het onderwijs,
waarbij vooral ook gekeken moet worden naar zaken die op korte termijn te
realiseren zijn.

Hoogachtend, name¡rs de Universiteitsraad,

oorzitter

Bijlage: Instennningsbeshit UR-156 d.d. 24 nei 2016
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INSTEMMING
VOORINVESTERING STUDIEVOORSCHOT
INSTEMMINGSBESLUIT nr. 156

De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 9 en 23 mei 2016;
kennis genomen hebbende van
de brief van het College van Bestuur d.d. LZjanuar¡ 2016, nr. 20L612236/M,
betreffende het voorgenomen besluit inzake de voorinvestering studievoorschoÇ
de briefvan het College van Bestuur d.d. 1 april 2016, nr. 2016/L6029, betreffende
de brieven van de UR d.d. 2 februari en 29 februari 2016 inzake dit zelfde
onderwerp,

-

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 9 en 23 mei 2016;
wijzend op zijn eerdere instemmingsbesluit nr.153 inzake de allocatie van zeven miljoen
euro aan de faculteiten;

BESLUIT:
in te stemmen met de door het College van Bestuur voorgestelde allocatie van drie miljoen
euro, onder voorwaarde van het in de aanbiedingsbrief d.d.24 mei 2016 (UR/16/22437)
gestelde kader.
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