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         UR/18/40099   

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

Afwezig:  Augusteijn  
           
1. Opening en mededelingen 
De nieuwe voorzitter opent haar eerste Universiteitsraadvergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 10 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Augusteijn. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
 

- UR/18/31034 - verslag 200e vergadering van de Universiteitsraad d.d. 25 juni 2018. 15 
 
Daar er geen vragen of opmerkingen zijn bij het verslag wordt het met hamerslag vastgesteld.  
 
3.  Onderwijszaken 
Tevens aanwezig: Vooijs (SAZ) 20 
 
Werkplan Verplichte Matching 
Vooijs deelt mee dat het concept voor het werkplan klaar is. Het plan dient nog, na behandeling in het 
onderwijsberaad, besproken te worden in het College. Mogelijkerwijs kan het werkplan daarna al in 
oktober worden besproken in de Raad  25 
 
Terugrapportage studieadvisering 
Zoals bekend is er een terugrapportage van de bespreking van de rapportage inzake studieadvisering 
in de faculteiten geleverd. Hier heeft de Raad al schriftelijk op gereageerd. De terugrapportage wordt 
binnenkort besproken in het onderwijsberaad.  30 
 
Implementatie onderwijsvisie 
Er is nu meerjarig plan van aanpak opgesteld ter implementatie van de onderwijsvisie. Inmiddels is dit 
ook goedgekeurd door het College. Het plan van aanpak loopt tot 2020 en zal besproken in de 
oktobercyclus. De twee belangrijkste ambities op universitair niveau zijn arbeidsmarktoriëntatie en de 35 
ontwikkeling van vaardigheden. De universiteit zal de mogelijkheid faciliteren om bottom-up 
initiatieven van studenten en personeel financieel te ondersteunen.  
Naar aanleiding hiervan vraagt de Raad of de faculteiten het voortouw nemen in het ophalen van 
voornoemde bottom-up ideeën of dat dit meer centraal zal worden belegd. Vooijs antwoordt dat dit 
nog niet helemaal uitgekristalliseerd is maar dat het gewenst is dat het proces zo dicht mogelijk op 40 
het niveau van de faculteiten plaatsvindt.  
 
Vervolgplan arbeidsmarktoriëntatie 
In aansluiting op, en als onderdeel van de onderwijsvisie is er een vervolg op het werkplan 
arbeidsmarktoriëntatie tot 2020. Dit plan zal tevens in de Raad besproken worden in oktober dit jaar. 45 
Op centraal niveau zal de arbeidsmarktoriëntatie beter worden ondersteund.  
 
Kwaliteitszorg 
De Instellingstoets Kwaliteitszorg is volop in voorbereiding blijkens het definitieve concept voor de 
zelfstudie ITK dat vanmiddag in de Raad wordt besproken.  50 
Daarnaast wordt ook gewerkt aan de kwaliteitsafspraken. De faculteiten zijn gevraagd om plannen te 
ontwikkelen om het onderwijs te verbeteren. Op basis hiervan wordt een universiteitsbreed plan 
ontwikkeld waarop de Raad instemming heeft.  
De Raad vraagt of het procesplan al aan Ministerie van OC&W is geleverd. Vooijs antwoordt dat er 
nog niets aan het Ministerie is geleverd.  55 
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Oplevering Evasys 
In alle cursusevaluaties zijn een aantal standaardvragen opgenomen. Hieruit zijn al een aantal 
bruikbare rapportages naar voren gekomen. In de loop van volgend academisch jaar zijn de 
programmaevaluaties aan de beurt om ook daar een slag te maken voor wat betreft standaardisering 5 
en computermatige ondersteuning. 
De Raad vraagt of alle cursusevaluaties op den duur digitaal moeten worden ingevuld. Vooijs 
antwoordt dat daar nu nog geen vaste afspraak over is, maar dat dit vermoedelijk in de toekomst 
anders zal zijn.  
De Raad vraagt of er plannen zijn om de programma-evaluaties naast de resultaten van de NSE te 10 
leggen. Vooijs geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is om het beeld uit de programma-evaluaties 
naast het beeld dat de NSE oplevert te leggen.  
De Raad vraagt of er als gevolg van de oplevering van Evasys ook sneller terugkoppeling gegeven zal 
worden naar de studenten over het gevolg dat aan hun input wordt gegeven. Vooijs antwoordt dat dit 
de bedoeling is. Dit gebeurt thans vaak nog niet snel genoeg.  15 
 
Review diversiteit 
De aanvankelijke mondelinge rapportage van de review was zeer positief. De formele schriftelijke 
rapportage zal te zijner tijd besproken worden in de Raad. 
 20 
4. Zelfstudie Instellingstoets Kwaliteitszorg 
 

- UR/18/31034 - Zelfstudie Instellingstoets Kwaliteitszorg inclusief aanbiedingsmemo  
d.d. 18 juli 2018. 

- Conceptreactie commissie Onderwijs en Onderzoek. 25 
 

De voorzitter maakt een ronde langs de fracties met de vraag of er nog zaken zijn die instemming in 
de weg staan. De fracties melden niet dat er punten zijn die instemming in de weg staan. Wel zijn er 
een aantal bespreekpunten voor de overlegvergadering.  
 30 
Als algemene opmerking is dat het stuk erg vanuit het perspectief van de student is geschreven. De 
optiek van de medewerker aan de Universiteit is minder aanwezig in de zelfstudie.   

Het blijft van oordeel dat het eerder in het proces inzetten van expertise op het gebied van 
communicatie en/of tekstverzorging van meerwaarde had kunnen zijn voor de algemene kwaliteit van 
de zelfstudie. Dit met name omdat er gewerkt moet worden binnen een beperkt aantal pagina’s en 35 
een communicatie-expert kan helpen om zaken bondiger en helderder te formuleren.  

De Raad merkt op dat de passage over de bevordering van studiesucces erg positief is geschreven, 
met name met het oog op de ophoging van de BSA-norm. Het gemelde succes wordt niet 
onderbouwd door cijfers.  

In de aansluitede extra vergadering zal de inhoud van de conceptreactie vast worden gesteld ter 40 
bespreking met het College van Bestuur op de overlegvergadering van 27 augustus 2018. 

5. Ingekomen en verzonden stukken 
-    UR/18/31023-  de conclusies van de CvB-vergaderingen van 5 juni tot 26 juni 2018, 
-    UR/18/30999-  het Plan van aanpak Werkdruk Universiteit Leiden, 
-    UR/18/30997- een brief van het College van Bestuur d.d. 20 juni 2018 naar aanleiding van  45 
  de reactie van de UR op de Notitie bevordering wetenschappelijke excellentie  
    en talentbeleid, 
-    UR/18/31009- een brief van het College van Bestuur d.d. 16 juli 2018 inzake de aanpassing  
       van de Richtlijn Benoeming Wetenschappelijk Personeel 
-    De in juli 2018 verzonden adviezen, reacties en besluiten. 50 

 
De voorzitter meldt dat de Fractie ONS naar aanleiding hier de memo stand van zaken 
studieadvisering een tweetal vragen heeft ingediend. Deze vragen zullen in principe in de 
Overlegvergadering van 27 augustus 2018 worden beantwoord. 
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De fractie FNV Overheid stelt voor om het Plan van aanpak Werkdruk te agenderen voor de 
oktobercyclus. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in feite materie voor het Lokaal Overleg is. 
Met name omdat het hier een uitwerking van de cao-afspraken betreft. Aan de andere kant is het 
begrijpelijk dat de personeelsfracties hierover willen meepraten. Voorzitter en griffier zullen 5 
voorstellen om het onderwerp te agenderen in oktober.  
 
De Raad wil vragen of hij inzicht mag hebben in de selectiecriteria van het Young Academy netwerk. 
De voorzitter geeft aan dat zij hiernaar zal vragen.  
 10 
De Fractie ONS geeft aan dat hij zeer betreurt dat het College twee notities, die ruim op tijd 
ingeleverd waren, niet wenst te bespreken in deze cyclus.    
 
6. Rondvragen 
De voorzitter meldt dat de onderstaande rondvragen in principe in de Overlegvergadering van  15 
27 augustus 2018 zullen worden beantwoord:  
 
Universitair Belang 
1. Inzet in klankbordgroepen 
 20 
ONS Leiden 
2. Openbaarheid vergaderingen faculteitsraden (n.a.v. Kamervragen Futselaar)  
 
3. Vooraanmeldingen 
 25 
7. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16:03 uur en verzoekt de aanwezige raadsleden om na een 
korte pauze terug te keren voor een vertrouwelijk agendapunt. 
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