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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van20 maart en 3 april 2017 de Strategische
Uitvoeringsagenda 20 1 7 besproken.
De Raad wil naar aanleiding hiervan het volgende naar voren brengen.

Financiën
De Raad ziet uit naar de door u toegezegde informatie aangaande de concrete kosten die
aan de verschillende delen van het programma verbonden zijn.

Masterprogramma's
De Raad heeft uitgebreid met u van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van de
masterprogramma's. Daarbij zijn voor wat betreft de Raad de duur van de
mastelprogramma's en de aansluiting op de arbeidsmarkt belangrijke thema's. De Raad ziet
er naar uit om dit onderwerp zo spoedig mogelijk met de vice-rector magnificus te
bespreken. Daarnaast hoopt de Raad dat dit onderwerp hoog op de agenda van het College
zal blijven staan.
Voor wat betreft de doorstroom naar de master heeft de Raad zijn zorgen geuit over de
discussie bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hier zijn, naar aanleiding
van het plan tot versterking van de masters, voorstellen voorgelegd aan
opleidingscommissies om "harde" eisen te stellen aan de eigen bachelorstudenten om toe te
treden tot de master. De Raad wil graag van het College weten of dit een trend is die wij bij
meer opleidingen en faculteiten gaan zien en hoort graag welke vorm dit zal aannemen, met
het oog op de lopende pilot met toelatingseisen bij het instituut politieke wetenschappen.
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Betrokkenheid studenten bij invulling wije keuzeruimte
Het College heeft aangegeven dat hij zaluitdragen dat het belangrijk is om studenten te
betrekken bij de ontwikkelingen inzake de invulling van de vrije keuzeruimte, het
minorenstelsel en eventueel buitenlandverblijf. De Raad is hierover te spreken.
Den Haag
Met betrekking tot de nieuwe opleidingen heeft de universiteit te kennen gegeven dat zij zich
hierbij vooralsnog op Den Haagzal richten. De Raad wil het College vragen de aandacht
voor ontwikkeling van opleidingen in Leiden zelf niet te laten verslappen.
De Raad heeft aangegeven dat hij graag inzicht in alle subsidievoorstellen krijgt die
beschreven worden met betrekking tot de samenwerhng met Den Haag op het gebied van
onderwijs. Het College heeft toegezegd dat hij hier zorg voor zal dragen. Hier is de Raad
over te spreken.

Toptalent
De Raad ziet uit naar het rapport van de Commissie Van der Doel inzake de verhouding
tussen het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toptalent alsmede de bespreking van

dit rapport met het College. Daarbij is met name de vraag wat de invloed hiervan kan zijn op
de werkverhoudingen en de verhouding onderzoek en onderwijs van belang.
Terminologie
De Raad blijft het College erop wijzen dat er bij de verdere uitwerhng van het programma
aandacht nodig is voor de verduidelijking en afbakening van de in het strategisch
uitvoeringsprogramma gehanteerde terminologie. Zo is er sprake van termen als
'toptalent', 'werkdruk' en 'wereldklasse' zonder dat deze begrippen worden gedefinieerd..
Hoogachtend,
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