
Universiteit
Leiden

College van Bestuur

Nummer

Uw brief vøn

Onderwerp

uRlr8l7r34
Programmavoorstel d.ð,. 2l november 2017

Advies Harmonisatie Onderwijslogistiek

Universiteitsraad

Rapenburg 7o

Postbus 95oo

23oo RA Leiden

Datum 13 februari 2018

Doorkiesnr. 3138 I 3125

Contactpersoon Krol / Weeda

Geacht College,

De Raad heeft met belangstelling kennisgenomen van het programmavoorstel inzake

harmonisering onderwijslogistiekvan 2l november 2017 alsmede de oplegnotitie d.d.

I I januari 2018.

De Raad adviseert positief op het programmavoorstel. Daarbij heeft hij in overweging

genomen dat het College heeft toegezegd dat als er beleidskeuzes worden gemaakt die

bestaande regelgeving en beleid overstijgen, zoals bijvoorbeeld over de omvang keuzeruimte
en jaarindeling met blokonderwijs, hij deze voornemens zal voorleggen aan de

Universiteitsraad.

De Raad is tevreden over de toezegging van het College om de Raad nauw bij het
programma te betrekken. Hierover zullen nog nadere afspraken worden gemaakt.

Afgesproken is reeds dat leden van zowel de studentengeleding als de personeelsgeleding

van de Raad deel gaan nemen aan de sponsorgroepen, waar de koers van de deelprojecten

kritisch gevolgd zullen worden.

De Raad is verheugd dat het College expliciet let op de werkdruk in het kader van het
harmonisatieprogramma. Het College heeft toegezegd dat de extra werkzaamheden in het

kader van het programma niet op de schouders van de vaste staf van de Universiteit komen
maar dat er hiertoe extra krachten zullen worden ingehuurd.

Ook is de Raad tevreden over de toezeggingvan het College dat er voldoende geïnvesteerd

wordt in de communicatie aangaande het programma. Het is volgens de Raad van groot
belang voor het slagen van het programma dat er niet slechts informatie gezonden wordt
maar ook ontvangen.

De Raad heeft het College aangeraden om zijn oor te luisteren te leggen bij de medewerkers

die betrokken waren bij de migratie naar de nieuwe website. De Raad heeft aangegeven dat

veel lessen die uit dit traject getrokken zijn bruikbaar kunnen zijn voor het Programma
Harmonisatie Onderwij slogistiek.
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De Raad ziet met veel belangstelling uit naar de volgende fasen van het programma.

Hoogachtend,
Universiteitsraad,

Krol
Voorzitter


