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Geacht College,

De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 8 en 22 mei2017 de implementatie Wet
Versterking Bestuurskracht (WVB) besproken.

Graag memoreert de Raad de punten die hij ook in de overlegvergadering van

laatstgenoemde datum naar voren heeft gebracht.

Scholing
Hoewel het aanbod vanuit de universiteit toeneemt, nemen nog niet alle leden van een OLC
deel aan een scholingsactiviteit. Er zijn met name zorgerr over de scholing voor docent-

leden. De Raad was verheugd over de mededeling dat decanen een belangrijkere rol krijgen
in de coördinatie van de scholing.

Positievere communicatie
Zitting nemen in een OLC blijkt onder veel studenten en personeelsleden niet erg populair.
De Raad roept het College op bij de werving meer aandacht te hebben voor de extra taken en

bevoegdheden die OLC's krijgen. Wellicht kan dat bijdragen aan meer animo voor een

zittingstermijn in een OLC. De Raad en het College zijn het bovendien met elkaar eens over
het gegeven dat OLC's in de communicatie in een positiever daglicht gesteld dienen te

worden. De Raad benadrukt het belang van het gebruikvan eigentijdse media bij het

benaderen van studenten over dit thema.

De Raad was verheugd om te vernemen dat het College hiertoe zal oproepen bij het

onderwijsberaad.

Overdracht
De huidige OLC's hebben te maken met de oude wet- en regelgevingvan voor de WVB. De

nieuwe OLC's in het volgende academisch jaar krijgen te maken met de gewijzigde wet. De
Raad gaat er vanuit dat het College zorgdraag!. voor een goede overdracht.



Universiteit
Leiden Universiteitsraad

Blad212

Voordracht of Verkiezing
Ook sprak de Raad over het voorstel om de keuze tussen selectie van de studentgeleding in
de OLC op basis van verkiezingen ofvoordracht geheel open te laten.

De Raad vindt het niet wenselijk dat deze selectie op basis van voordracht plaats zal vinden.
Verhezingen moeten het uitgangspunt zijn en altijd plaatsvinden bij meer aanmeldingen

dan posities voor de studentgeleding van de OLC. Bij te weinig of een gelijk aantal

kandidaten als er zetels beschikbaar zijn, kan sprake zijn van selectie door voordracht door
de OLC, indien nodig van zittende leden. Bij selectie op basis van voordracht vindt de Raad

het van belang dat dit op een transparante manier gebeurt, óók als het gaat om
personeelsleden.

Om de studentvertegenwoordiging een rol te geven in het proces van voordracht, adviseert

de Raad tot slot ook de studieverenigingen van de desbetreffende opleidingen een rol te
geven.

De Raad heeft van het College begrepen dat het nu te kort dag is om voor alle OLC's
verhezingen te organiseren. Dit heeft de Raad geaccepteerd. Wel vindt de Raad dat het
onderwerp verhezingen voor OLC's aan het begin van het volgende raadsjaar moet worden
geagendeerd, zodat er tijdig begonnen kan worden met de organisatie.

Daarnaast ziet de Raad met belangstelling uit naar de informatie over de OLC's waar er wel
al verkiezingen worden georganiseerd.

Tijdig bespreken OER'en
De Raad is te spreken over de toezegging van het College om de wenselijkheid van

vooroverleg over de OER tussen Faculteitsbesturen en Faculteitsraden naar voren te brengen

in het Onderwijsberaad. Op deze manier wordt het tijdige gesprek over de OER bevorderd
en wordt voorkomen dat de OER als hamerstuk wordt behandeld.

Evaluaties OLC's
Eerder dit jaar heeft de UR n.a.v. een rondvraag van LVS het College gevraagd naar de

cursusevaluaties van OLC's. Het College heeft toegezegd het een goed idee te vinden om de

resultaten van deze evaluaties openbaar te maken, voor zover ze geen betrekking hebben op
het functioneren van individuele docenten. Graag herinnert de Raad het College aan deze

toezegging.

Evaluatie
Uiteraard ziet de Raad met belangstelling de evaluatie van de implementatie WVB tegemoet

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter


