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         UR/18/2916 

Aanwezig: Den Boer, Claessens, Groenveld, Groenewold, Krol (voorzitter), Van der Meer, Van der 
Meulen, Oosthoek, Neekilappillai, Prins, De Roon, Van der Steen, Weeda (griffier) en 
Van der Weijden. 5 

Afwezig:  De Gucht en Janse. 
           
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 10 
Er is bericht van verhindering ontvangen van De Gucht en Janse. Janse is afwezig wegens 
persoonlijke omstandigheden. Er wordt een kaart rondgedeeld waarop de leden hun steun kunnen 
betuigen.  
   
2. Verslag vorige vergadering 15 
 

- UR/17/37830  - verslag 195e vergadering van de Universiteitsraad d.d. 9 oktober 2017, 
 
De fractie LVS vraagt of deze fractie vermeld mag worden bij de vraag over internationale studenten. 
De griffier zal dit doen. Daar er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn wordt het verslag met 20 
hamerslag vastgesteld.  
 
3. Onderwijszaken  
Ook aanwezig: Vooijs (AZ) 

 25 
Voortgang aansluiting vwo-wo  
Het College heeft het Regionaal Actieplan van het ICLON vastgesteld. Dit plan dat in samenwerking 
met Hogeschool Leiden is ontwikkeld, biedt programma’s om docenten in het voortgezet onderwijs te 
professionaliseren. 
Het plan voor de verduurzaming van het Wetenschappelijk Knooppunt wordt volgende week in het 30 
College behandeld. Dit knooppunt is in het verleden opgezet door het KNAW met het doel om 
scholieren te introduceren met de wetenschappen. Universiteiten zijn dit later zelf gaan financieren. 
De vraag is nu of deze financiering wordt doorgezet na 2017.  
 
Vanuit de Raad wordt nogmaals gevraagd om een lijstje met aandachtspunten van het ICLON. Vooijs 35 
antwoordt dat hij dit nogmaals zal noteren.  
 
Voortgang discussie verplichte matching 
Eigenlijk was het plan geweest om dit onderwerp te agenderen in deze vergadercyclus. Echter, niet 
alle uitkomsten van de aanvullende onderzoeken zijn binnen. Om deze reden wordt dit onderwerp in 40 
de volgende cyclus behandeld.  
 
Evaluatie studie-advisering 
Het evaluatieonderzoek is nu afgerond. Het conceptrapport is inmiddels in het STAP-overleg 
besproken. De reacties uit het STAP zijn verwerkt in het rapport. Hopelijk kan dit onderwerp in de 45 
volgende cyclus besproken worden.  
 
Implementatie onderwijsvisie 
De faculteiten zijn gevraagd om ieder een plan op te stellen over de implementatie van de 
onderwijsvisie. In de planvorming worden de faculteiten ondersteund door het ICLON. Tevens is er 50 
een programmaleider aangesteld die een coördinerende rol zal vervullen in de ondersteuning van het 
implementatieproces.  
Er is een bijeenkomst in januari gepland waarin al de facultaire plannen besproken worden met het 
OWB en studenten. In het eerste kwartaal van 2018 zal op basis hiervan een plan van aanpak worden 
opgesteld waarin ook wordt voorzien in de financiering.  55 
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Een belangrijke randvoorwaarde voor de implementatie is de docentprofessionalisering, omdat 
docenten nu eenmaal een belangrijke rol spelen hierbij. Er is daartoe een peer review geweest van de 
BKO. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, ter voortzetting van de docentprofessionalisering, niet 
alleen via de BKO maar ook de SKO en ander permanente educatietrajecten.  
De Raad vraagt of Vooijs de Raad kan informeren over de uitkomsten van de peer review. Vooijs 5 
antwoordt dat hij de details hiervan niet specifiek weet. Wel weet hij dat de peer review goed is 
geweest voor de link tussen de BKO en de onderwijsvisie. Mogelijkerwijs kan dit onderwerp te zijner 
tijd besproken worden in de Universiteitsraad.  
  
Harmonisatie onderwijslogistiek 10 
Er ligt nu een concept-programmaplan voor de harmonisatie. In December zal dit plan goed worden 
gekeurd in het bestuursberaad voor de decanen. Er volgt dan in de eerste maanden van volgend jaar 
een oriëntatiefase waarin de quick-wins zullen worden vastgesteld samen met de medewerkers die 
direct betrokken zijn bij de onderwijslogistiek. Hierbij zullen uiteraard ook studenten worden 
betrokken. De Raad vraagt hoe de betrokkenheid van de studenten wordt georganiseerd. Vooijs 15 
antwoordt dat het programmaplan hierin zal voorzien.  
 
Kwaliteitszorg 
De Universiteit is bezig met de voorbereiding van de instellingsaudit van volgend jaar. In dit traject zal 
ook de Universiteitsraad zijn betrokken.  20 
Vanuit de Raad wordt naar voren gebracht dat de instellingsaudit geen ‘toneelstukje’ moet worden. 
Studenten moeten zonder last of ruggespraak hun bevindingen kunnen delen. Vanuit de Raad wordt 
aangegeven dat studenten toch vaak van tevoren worden gevraagd, met enige druk, om bepaalde 
zaken naar voren te brengen voor de auditcommissie. Vooijs antwoordt dat hij dit meeneemt. Het is 
niet de bedoeling om de gesprekken voor te kauwen.  25 
 
Een ander onderwerp voor wat betreft Evasys. De algemene vragenlijst voor alle opleiding is nu 
ontwikkeld en in gebruik. Daarnaast zijn ook steeds opleidingsspecifieke vragen toegevoegd.   
De Raad vraagt of er ook een voorstel is voor de harmonisatie van het afnamemoment van de 
vragenlijst. Vooijs antwoordt dat hier wel over wordt nagedacht maar dat er nog geen plannen toe 30 
zijn.  
 
De voorzitter dankt Vooijs hartelijk voor zijn bijdrage.  
 
4. Begroting 2018-2021 35 
 

- UR/18/2985 - begroting 2018-2021, 
- reactie commissie Financiën en Huisvesting. 

 
Het valt de Raad op dat er verschil bestaat tussen de faculteiten over het percentage onderwijstijd 40 
door eerstegeldstroompromovendi. Ook wordt er een afname van eerstegeldstroompromovendi 
gesignaleerd. Graag gaat de Raad hierover in discussie met het College. 

De Raad zal met het College van gedachten wisselen over risico’s bij nieuwbouwprojecten, zoals de 
bètacampus en de humanities campus.  

In de commissievergadering is geconstateerd dat de Universiteit geen beleid heeft inzake de 45 
gebiedsontwikkeling en de aan- en verkoop van vastgoed en onroerend goed. Graag hoort de Raad 
van het College of deze constatering juist is. De Raad vermoedt van niet en wil graag vernemen van 
het College wat het beleid in grote lijn is.   

De Raad wil graag van het College vernemen wanneer er volgens hem reserves mogen worden 
aangesproken om mogelijke tekorten bij een begroot negatief resultaat op te vangen.  50 

Er zijn binnen de Raad nog steeds twijfels over de wijze van financiering van UFB en het effect 
hiervan op de prijsstelling in de catering. In de Universitaire begroting kan de Raad alleen zien dat er 
bij het UFB sprake is van een begroting met een positief nettoresultaat. De Raad zal dit naar voren 
brengen bij het College.  
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Graag bespreekt de Raad met het College op welke manier er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. 
Het beleid lijkt met name op nieuwbouw gericht. Naar het oordeel van de Raad zijn er nog veel 
mogelijkheden niet benut, bijvoorbeeld gasloos bouwen bij de humanities campus, meer gebruik te 
maken van zonnepanelen en groene energie opwekken.  

In de Begroting staat dat de bijdrage van het College aan de faculteiten stagneert of achteruitgaat. 5 
Dit terwijl het aantal inschrijvingen alleen zal toenemen, Alleen de Faculteit W&N en Archeologie 
kunnen de komende jaren op extra geld rekenen. De Raad wil graag weten welke beleidskeuzes 
hierachter schuil gaan. 

In de Begroting wordt een aantal keer genoemd dat er nieuwe kwaliteitsafspraken zullen komen met 
het ministerie van OCW. De Raad is zich ervan bewust dat deze kwaliteitsafspraken nog gemaakt 10 
moeten worden. Echter, toch zou de Raad al van het College willen weten hoe hij tegenover deze 
kwestie staat.  

In de aansluitende extra vergadering zal de inhoud van de conceptreactie vast worden gesteld ter 
bespreking met het College van Bestuur op de overlegvergadering van 11 december 2017. 

5. Tweede BFR 2017 15 

- UR/17/46129 - tweede Bestuurlijk Financiële Rapportage van 2017, 
- reactie commissie Financiën en Huisvesting. 

 
De Raad signaleert dat de bestuursafspraken over de verhouding docenten ten opzichte van het 
aantal UD’s (en UHD’s) op een aantal faculteiten niet gehaald worden. De Raad wil graag van het 20 
College horen wat hieraan gedaan wordt. 

De Raad wil graag weten op welke wijze nieuwe studies door het College/de Faculteit worden 
gefinancierd. Dit punt zal toegevoegd worden aan de conceptreactie van de begroting.  
De voorzitter wijst erop dat er in deze vergadering wel veel nieuwe technische vragen in worden 
gebracht. Eigenlijk zijn de commissievergaderingen hier de juiste plaats voor.  25 

De Raad heeft eerder begrepen dat JobMotion vooral gebruikt zou worden om piekmomenten op te 
vangen en om personeel in te kunnen huren bij ziekte. Toch blijken er ook veel medewerkers via 
JobMotion in dienst die niet te scharen zijn onder ‘ziek of piek’. Hij zal dit onder de aandacht van het 
College brengen.  

De voorinvesteringen studievoorschot worden voor wat betreft FGGA niet benoemd in de tweede BFR. 30 
De Raad wil graag weten waarom deze informatie ontbreekt. De Raad wil graag in discussie over de 
kwestie in hoeverre het de rol is van het College om toe zien op de voortgang van de investeringen 
studievoorschot.   
Vanuit de Raad wordt er op gewezen dat dit de tweede BFR van 2017 is. Het beeld in de derde BFR is 
vermoedelijk anders.  35 

Het valt de Raad op dat in de BFR genoemd wordt dat er twee onderzoekers met een ERC-laureaat 
zijn vertrokken binnen FSW. Dit lijkt de Raad in principe een onwenselijke situatie. De Raad zal het 
College vragen hoe er beleid wordt gevoerd om dergelijk toptalent binnen huis te houden.  

In de aansluitende extra vergadering zal de inhoud van de conceptreactie vast worden gesteld ter 
bespreking met het College van Bestuur op de overlegvergadering van 11 december 2017. 40 
 
 Notitie Hervorming Universitaire Verkiezingen 
 

- UR/17/45342 - notitie 'Hervorming Universitaire Verkiezingen', 
 45 

De voorzitter van de ad hoc-commissie Hervorming Verkiezingen licht de notitie kort toe. De notitie 
bevat aspecten aangaande de organisatie van de verkiezingen, de communicatie hieromtrent, 
technische verbeteringen van de stemapplicatie, een bondigere planning van de verkiezingen en een 
wijziging aan het reglement. 
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Er zijn nadere vragen gesteld aan SCM bij de commissievergadering. Hierop is nog geen reactie. 
Daarom zullen deze punten worden toegevoegd worden aan de notitie.  

In de aansluitende extra vergadering zal de inhoud van het conceptadvies vast worden gesteld ter 
bespreking met het College van Bestuur op de overlegvergadering van 11 december 2017. 

7. Ingekomen en verzonden stukken 5 
 

-    UR/17/45984 - de conclusies van de CvB-vergaderingen van 19 september tot en met  
   31 oktober 2017, 

-    UR/17/45349 - rapportage ResearchNed inzake de studiekeuzecheck, 
-    UR/17/45354 - afschrift brief Inspectie SZW aan het College van Bestuur d.d. 29 september  10 
    2017 naar aanleiding van een inspectiebezoek inzake de aanpak van  
   psychosociale arbeidsbelasting, 
-    UR/17/45355 - afschrift brief Inspectie SZW aan het College van Bestuur d.d. 10 oktober  
      2017 inzake de afhandeling van een arbeidsongeval, 
-    UR/17/46007 - Memo d.d. 9 november 2017 inzake de resultaten van de Nationale Studenten  15 
    Enquête 2017 inclusief bijlagen, 
- De in oktober verzonden adviezen, reacties en besluiten. 

 
De voorzitter meldt dat er n.a.v. de stukken een aantal vragen zijn ingediend. Zij zullen in principe in 
de Overlegvergadering van 11 december 2017 zullen worden beantwoord. 20 
 
PhDoc 
 
1. drie vragen n.a.v. correspondentie Inspectie SZW 
 25 
ONS Leiden 
 
2. vraag n.a.v. conclusies CvB inzake het regiobeleid 
 
3. vraag n.a.v. conclusies CvB inzake reglementen selectie Geneeskunde en Biomedische 30 
wetenschappen 
 
4. vraag n.a.v. conclusies CvB inzake pilot ‘Voorbereidend jaar Leiden voor vluchtelingen’ 
 
5. drie vragen n.a.v. analyse NSE 35 
 
8. Rondvragen 
 
De voorzitter meldt dat de onderstaande rondvragen in principe in de Overlegvergadering van  
11 december 2017 zullen worden beantwoord:  40 
 
PhDoc en UB 
1. Carrière-event voor promovendi  
 
PhDoc 45 
2. Acties werkplan promovendizaken 
 
LVS 
3. Stress/burn-outs bij studenten 
 50 
4. Universitair beleid omtrent gebruik laptop (tijdens colleges) 
 
5. Hoorcollegeopnames 
 
6. Controle persoonsgegevens bij tentamens e.d. 55 
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FNV Overheid 
 
7. Duurzaamheid. 
 
8. Veiligheid Wijnhaven 5 
 
ONS Leiden 
 
9. Tekort aan universitaire docenten 
 10 
10. Studeren met een functiebeperking 
 
11. laptop-gebruik in collegezalen.  
 
12. Daling studenttevredenheid als gevolg van stijging studentaantallen  15 
 
13. Burn out bij studenten.  
 
PhDoc geeft aan dat de eerste rondvraag wordt ingetrokken.  
 20 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16:15 uur en verzoekt de aanwezige raadsleden om na een 
korte pauze terug te keren voor de bespreking van de extra UR-vergadering. 
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