Universiteit
Leiden

Universiteitsraad

College van Bestuur

Rapenburg 7o
Postbus 95oo
23oo RA Leiden

Uw brief van

uRl17l33ts6
BV llMl20l7 128989 d.d. 26 julí

Onderwerp

Reactie Harmonisatie Onderwijslogistiek

Nummer

2017

Datum

29 augustus 2017

Doorkiesnr.

3138

I 3125

Contactpersoon Krol / Weeda

Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 2l en 28 augustus 2017 de memo
getiteld Harmonisatie onderwijslogistiek: fasering, opdracht en financieringbesproken.
De Raad is zich bewust van het feit dat het hier gaat om een plan om te komen tot een
programmaplan. Afgesproken is dat ook dit uiteindelijke programmaplan te zijner tijd, bij
voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces, besproken zal worden in de Raad.
De Raad vindt het erg belangrijk dat dit omvangrijke project goed gefaseerd en gedoseerd
wordt. Hij hoopt dat dit zijn weerslag vindt in het programmaplan. Een succesvolle
uitvoering valt of staat bij de gratie van goede communicatie. Deze moet echter niet alleen
gefaciliteerd worden middels websites, nieuwsbrieven en andere'zendmiddelen'; er moet
ook tijd voor beschikbaar gemaakt worden. De Raad hoopt dat hier voldoende in wordt
voorzien. Transparantie en heldere communicatie zijnvan belang voor dit project, evenals
goede afstemming met verschillende stakeholders. De Raad vindt het van belang dat
verschillende klankbordgroepen regelmatig worden geconsulteerd gedurende het gehele
Proces.

Het plan heeft ten doel om uiteindelijk werkdruk te verminderen, maar de Raad vindt het
belangrijk dat dit ook al gebeurt tijdens de uitvoering van het plan zelf. Het project mag niet
leiden tot verhoging van de werkdruk ten behoeve van het implementeren van maatregelen
die het doel hebben om uiteindelijk de werkdruk te verlagen.
Onderwijslogistiek en onderwijsinrichting zijn maar ten dele van elkaar te scheiden. Dat
blijkt bijvoorbeeld bij de discussie over lint- en blokonderwijs. Zeker wanneer er sprake zou
zijnvan overgang van de ene op de andere vorm, mag dat naar het oordeel van de Raad niet
gebeuren zonder inspraak van de docerende staf.
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De Raad zolr graagbevestigd willen zien dat er geen sprake zal zijnvan de centralisatie van
de onderwijsregistratie.

De Raad wil benadrukken dat best practices een leidende rol zouden moeten spelen bij het
vormen van nieuwe plannen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat goede facultatieve

initiatieven onnodig verloren gaan door de harmonisatie.

Wellicht ten overvloede spreekt de Raad tot slot zijn wens uit om geïnformeerd te blijven
met betrekking tot de vervanging van Blackboard.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol

Voorzitter

