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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 30 januari en 13 februari20lT de
Hernieuwde Onderwijsvisie besproken.
De Raad is in algemene zin positief over de inhoud van de visie en over het bottom-up
proces dat de Denktank heeft gehandhaafd om tot deze visie te komen. De Raad is
erkentelijk voor het feit dat hij in een vroeg stadium betrokken wordt in het proces om
hierover mee te denken. Tevens is de Raad blij met het plan om een interne onderwijsmarkt
te organiseren, om de uitwisseling van best practices aan te moedigen.

Het College heeft aangegeven dat hij de Raad een artikel toe zal zenden waarin uit wordt
gelegd wat er precies wordt bedoeld met het concept'Onderzoekend Leren'. De Raad ziet
met belangstelling uit naar dit artikel. Daarnaast blijft het voor de Raad van belang dat in
het stuk over de Onderwijsvisie helder uiteengezet wordt wat Universiteit Leiden verstaat

onder' Onderzoekend Leren'.
De Raad wil het College op het hart drukken te waken voor de extra werkdruk die de
uitvoering van de hernieuwde onderwijsvisie met zich meebrengt.
Er is een hernieuwde visie, maar er zijn geen plannen voor meer uren voor de docenten die
de groepen moeten begeleiden. Voor de uitvoering is nog niet duidelijk hoeveel extra uren
docenten en studiecoördinatoren er nodig zijn en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. In
het plan wordt veel gesproken over kleinschalig onderwijs en persoonlijke aandacht. De
Raad adviseert hierbij om goed na te denken over hoe dit toepasbaar is op grote studies, wat
dit doet met het aantal contacturen en de werkdruk voor het onderwijsgevend personeel.
Er zal een publieksversie van de onderwijsvisie gepubliceerd worden op de website. De Raad
vindt het van belang dat hier concreet en op moderne wijze over gecommuniceerd wordt
met de studenten- en docentengemeenschap van Universiteit Leiden.
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Dit dient voornamelijk actief via sociale media plaats te vinden. Ook dienen aankomende
studenten gewezen te worden op onderwijsvernieuwingen, als onderdeel van een goed
verwachtingsmanagement bij deze groep.
Ten slotte is het voor de Raad van belang om te weten hoe de kosten voor de
uitvoeringsplannen samenhangen met de vrijgemaakte studiegelden en hoe deze plannen
gecommuniceerd gaan worden. Hij is tevreden met het voornemen van het College om hier
voldoende aandacht aan te besteden en ziet uit naar zijnreactie dienaangaande.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,
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Voorzitter

