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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 14 en22 mei 2018 het jaawerslag20lT
besproken. Het College heeft veel openstaande vragen naar genoegen van de Raad
beantwoord. Graag memoreert de Raad nog de volgende punten.
De voorzieningen voor internationale studenten en medewerkers blijven achter, met name
in Den Haag. De Raad vindt dat het geboden pakket voorzieningen op iedere campus
hetzelfde moet zijn. Het jaarverslag schetst naar het oordeel van de Raad een veel
rooskeuriger beeld dan de feitelijke situatie.

Vaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal is voor internationale studenten en
Nederlandse studenten van groot belang. De Raad is verheugd dat het College in de
Overlegvergadering toezegde hier extra aandacht aan te schenken, maar de Raad is van
mening dat de rapportage hieromtrent niet geheel strookt met de verrichtte handelingen in
20t7.
De Raad heeft met het College van gedachten gewisseld over de toegevoegde waarde van het
publiceren van een Engelstalige samenvatting van het jaarverslag. De Raad blijft van oordeel
dat de Universiteit Leiden, die zich steeds nadrukkelijker internationaal profileert, niet
hieraan ontkomt.

Verder heeft de Raad aangegeven het op prijs te stellen als er in het jaarverslag hyperlinks
naar andere jaarverslagen opgenomen worden voor meer transparantie. De FNV fractie
heeft aangegeven meer transparantie op het gebied van dierproeven en de ambities van de
universiteit op dit gebied in het jaarverslag te willen zien.
Ten slotte gaat de Raad graag in discussie met het College over de kleine groei in het
studierendement in relatie tot de verschillende rendementsmaatregelen die wel hebben
geleid tot grotere stress bij veel studenten. Door fractie ONS Leiden is een notitie ingediend
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over stressproblematiek bij studenten welke in de juni-juli-cyclus zal worden geagendeerd.
Graag bespreekt de Raad dan ook concrete cijfers aangaande de ontwikkelingen omtrent
studierendement.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter

