Universiteit
Leiden

Universiteitsraad

College van Bestuur
Rapenburg 70
Leiden

Nummer

URll7l25534

Uw brief van

Onderwerp

Instemmingstudentenstatuut20lT-2018

Rapenburg 7o
Postbus 95oo
23oo RA Leiden

Datum

4 juli20l7

Doorkíesnr.

3138

I 3125

Contactpersoon Krol / Weeda

Geacht College,

Bij

dezen ontvangt u de instemming van de Universiteitsraad inzake het instellingsdeel van

het Studentenstatuut 2017-2018. Graag brengt de Raad daarbij de onderstaande
aandachtspunten naar voren.

Allereerst dankt de Raad het College voor diens toezeggingen om onder'toelating voor
masteropleiding'verschillende regelingen op het gebied van de instroombeperhng op te
nemen en om aandacht te besteden aan het digitale klachtenloket in het Studentenstatuut.
De Raad wijst het College verder op zijntoezeggingom in het Onderwijsberaad aandacht te
vragen voor betaalbaar onderwijs. In het Studentenstatuut staat hierover dat de student
moet worden voorgelicht over de extra kosten rondom het onderwijs (zoals
studiebenodigdheden, excursies, etc.). Volgens de Raad is hierin een verbeterslag te maken.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de faculteiten en opleidingen. De Raad zou graag
zien dat faculteiten worden aangespoord deze voorlichting te verbeteren. Een idee kan zijn

per opleiding een richtlijn/indicatie weer te geven zodat studenten enigszins weten waaÍ ze
aan toe zijn. Wanneer docenten vooraf aan een vak een specifieke kostenpost zien
aankomen, moet dit worden vermeld in de e-studiegids.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter
Bijlage: Instemmingsbesluít UR-163 d.d. 4 juli 2017
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UR-INSTEMMINGSBESLUIT nT. 163
De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 26 juni en maandag 3 juli 2017,

kennis genomen hebbende van
Het instellingsdeel van het Studentenstatuut 2017-2018.

-

gelet op
de artikelen 7.59 en 9.33 onder c van de Wet op het hoger onderurijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW).
gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 26 juni en 3 juli 2017,

BESLUIT:

in te stemmen met het instellingsdeel van het Studentenstatuut 2017-2018.
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