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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 8 en 22 mei 2017 de Kadernota 20182021 besproken. De Kadernota ligt ter advisering voor aan de Raad. Tevens ligt hiermee de
begroting van 2018 op hoofdlijnen ter instemming voor. De Raad adviseert positief en stemt
in. Daarbij wil de Raad het volgende naar voren brengen.

Besteding middelen studievoorschot
De Raad is zeer te spreken over de Toezeggingvan het College om een voor studenten
toegankelijk en inzichtelijk overzicht te publiceren inzake de investeringen uit de middelen
studievoorschot. De Raad hecht hier veel belang aan omdat de Wet Studievoorschot de
studentengemeenschap direct financieel heeft geraakt en omdat de verwachting is gewekt
dat een en ander zou leiden tot een kwaliteitsverbetering in het universitair onderwijs. Graag
gaat de Raad op zeer korte termijn, nog voor het zomerreces, hierover met u in gesprek.
Het spreekt vanzelf dat de Raad graag op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen
op dit vlak.

Leiden Leadership Programme
De Raad is, zoals gezegd, verheugd dat het Honours College het aanbod van het Leiden
Leadership Programme (LLP) uit wil breiden naar promovendi. In juli zal de Raad nader
met u van gedachten wisselen over dit onderwerp.

Hoogachtend,
namens de Universitei tsraad,
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INSTEMMING OP HOOFDLIJNEN
BEGROTING 2018
UR.INSTEMMINGSBESLUIT nT. 163
De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 8 en 22 mei 20L7;
kennis genomen hebbende van
de concept-kadernota 2018-2021 d.d. 2L

-

april2ltTi

gelet op
artikel 9.33 lid 2 van de Wet op het Hoger ondenruijs en Wetenschappelijk ondezoek (WHW)
de overeenstemming die op de overlegvergadering UR-CvB van 18 mei 2015 is bereik
omtrent de pilot instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 8 en 22 mei 20L7;

BESLUIT:

in te stemmen met de hoofdlijnen op de begroting voor het jaar 2018 met dien verstande dat indien er
zich blijkens de (concept-)begroting 20t8-202L wijzigingen voordoen ten opzichte van het in de
Kadernota 2018-2021gestelde die betrekking hebben op het instemmingsrecht, er inzake deze
ondenrrerpen opnieuw een instemmingsprocedure aan de orde zal zijn.
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