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Geacht College,

De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 8 en 22 mei2OlT het jaarverslag 2016

besproken. Graag brengt de Raad de volgende punten naar voren.

Diversiteit
De Raad is van mening dat de focus erg ligt op gendergelijkheid, terwijl ook de universiteit
verklaart dat diversiteit zoveel meer is. Graag ziet de Raad een meer inclusieve beschrijving
van diversiteit nog terug in het jaarverslag.

Daarnaast vindt een groot percentage van het aantal hoogleraarsbenoemingen plaats via een

gesloten procedure. Hoewel dit in sommige gevallen kan leiden tot meer diversiteit vindt de

Raad dit toch onwenselijk. Hij vraagt het College erop toe te zien dat deze situatie verbetert.

Dierproeven
Het jaarverslag wekt de indruk dat de Universiteit zich keurig aan de wet houdt maar verder
weinig ambitie toont om het aantal dierproeven terug te brengen. Uit de reactie van het
College op de vergadering van 22 mei blijkt dat het tegendeel waar is. De Raad stelt daarom
voor om voor het verslag van het lopende jaar meer aandacht te besteden aan de

inspanningen en ambities op dit vlak.

Uitstroom promovendi
De Raad gaat er naar aanleiding van het besprokene op de Overlegvergadering van22 mei
van uit dat de uitstroom van promovendi beter in kaart zal worden gebracht zodat inzicht
ontstaat in de redenen van uitval. Bovendien kan er dan beter worden beoordeeld ofer
structurele problemen in bepaalde onderdelen van de universitaire organisatie bestaan.

Informatie inzake BSA en studiebegeleiding
De Raad is te spreken over de toezeggingvan het College om de informatie aangaande de

uitgebrachte Bindend Studieadviezen inzichtelijker te maken. Ook is het van belang dat de

ontwikkelingen op het gebied van studiebegeleiding scherper worden beschreven.
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Blad2l2
Lokaal Overleg
De Raad is van oordeel dat het Lokaal Overleg ook thuishoort in het jaarverslag van de
Universiteit. Hij raadt daarom aan dat er in het verslag van het lopende raadsjaar ook plaats
is voor het verslag van dit belangrijke inspraakorgaan.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C.

Voorzitter


