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         UR/18/48877   

Aanwezig: Arbai, Blichfeldt, Den Boer, Borst, Çoban, Goldstein-Sabbah, Van den Heuvel, De 
Koning, Lelieveld, Markert, Neekilappillai, Poletiek, De Roon (Voorzitter), Rijsdijk, Van 
der Steen en Weeda (Griffier). 5 

Afwezig:   De Gucht en Prins. 
           
1. Opening en mededelingen 
De nieuwe voorzitter opent de Universiteitsraadvergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 10 
Er is bericht van verhindering ontvangen van De Gucht en Prins. 
 
2. Verslagen vorige vergaderingen 
 

- UR/18/40099- verslag 201e vergadering van de Universiteitsraad d.d. 20 augustus 2018 en 15 
- UR/18/40471- verslag 202e (huishoudelijke) vergadering van de Universiteitsraad d.d.  

3 september 2018. 
 
Daar er geen vragen of opmerkingen zijn bij de verslagen worden zij met hamerslag vastgesteld.  
 20 
3.  Onderwijszaken 
De voorzitter meldt dat Vooijs verhinderd is en dus niet kan rapporteren aan de Raad.  
 
4. Notitie Faciliteiten Den Haag 

- UR/18/37612- Notitie van Fractie ONS Leiden inzake de faciliteiten voor studenten in Den 25 
Haag,  

- Advies commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering. 
 

In de vergadering van de commissie heeft de Directeur van SOZ aangegeven waar er gewerkt wordt 
aan de ontwikkeling voor faciliteiten in Den Haag.  30 

Desalniettemin zijn er nog wel een groot aantal verschillen in de faciliteiten waarover Haagse en 
Leidse studenten kunnen beschikken. Genoemd worden fietsenstallingen, het aantal collegezalen, de 
huisvestingsmogelijkheden voor studenten, kwaliteit van studieplekken, sportfaciliteiten en community 
building.  
 35 
Ook is het van belang dat, om te kunnen bepalen of er voldoende studieadviseurs en spreekuren in 
Den Haag worden aangeboden, het zaak is dat de gegevens hierover worden uitgesplitst naar faculteit 
en opleiding. 

De Raad is het erover eens dat studenten in Den Haag en Leiden gelijkwaardige faciliteiten dienen te 
hebben, om als Universiteit Leiden met studenten in twee steden één community te vormen. 40 

Ten slotte is het de vraag of de doelgroep goed bereikt wordt langs de huidige communicatiekanalen. 

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 15 oktober 2018. 

5. Notitie fractie ONS Leiden Flexstuderen 
- UR/18/37613- Notitie fractie ONS Leiden Flexstuderen,  45 
- Advies commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
Veel raadsleden zijn onzeker over de financiële impact van een pilot met flexstuderen. Omdat er nu 
nog pilots lopen zijn hierover nog geen gegevens beschikbaar..  
Na twee stemrondes blijkt er geen meerderheid te bestaan in de Raad voor deze notitie. Daarmee is 50 
de notitie conform artikel 10 lid 5 van het Reglement van Orde Universiteitsraad verworpen.  
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6. Vervolgprojectplan Arbeidsmarktvoorbereiding 
- UR/18/37614- Vervolgprojectplan Arbeidsmarktvoorbereiding. 
- Advies commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
Over het algemeen steunt de Raad het vervolgprojectplan. De Raad wil wel naar voren brengen dat er 5 
gelet dient te worden op de financiële steun die gevraagd wordt vanuit de opleidingen en faculteiten. 
Indien faculteiten zelf worden geacht middelen in te zetten, zal  dit volgens de Raad ten koste gaan 
van onderwijs of ondersteuning. De Raad wil dat dit voorkomen wordt.   

De Raad zal bij het College aandacht vragen voor de rol van extracurriculaire activiteiten. 
Extracurriculaire activiteiten worden nog wel genoemd in het project 2016-2018 maar lijken niet meer 10 
terug te keren in het vervolgtraject. De Raad betwijfelt daarbij of ieder curriculum wel geschikt is voor 
arbeidsmarktvoorbereidende inhoud.  

De Raad zal bij het College oproepen om extra aandacht te laten besteden aan de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van arbeidsmarktvoorbereiding. De indruk van de Raad is dat er wel faciliteiten 
beschikbaar zijn maar dat zij niet snel worden gezien.  15 
 
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 15 oktober 2018. 

7. Model-OER’en 2019-2020 
- UR/18/37616- de concept-model-OER’en van de master- en bacheloropleidingen voor 20 

academisch jaar 2019-2020 alsmede een toelichtend schrijven, 
- Advies commissie Onderwijs en Onderzoek. 

 
Het op tijd aanleveren van tentamencijfers blijft ook dit jaar weer een punt van zorg voor de Raad. De 
Raad besluit als voorwaarde voor instemming te stellen dat er in de model-OER’en consequenties 25 
worden opgenomen van het overschrijden van de nakijktermijn van vijf werkdagen voor het 
hertentamen, deze consequenties dienen decentraal ingevuld worden. 
Een logische consequentie is bijvoorbeeld dat een hertentamen verplaatst wordt wanneer deze kort op 
het tentamen gepland staat en de studenten niet tijdig hun cijfer voor het tentamen hebben 
ontvangen. 30 

De Raad zou graag zien dat studenten die een opleiding volgen waar slechts 15 studiepunten vrije 
keuzeruimte beschikbaar is, tegemoet worden gekomen door het aanbieden van halve minoren. Ook 
wil de Raad het College erop wijzen dat het halen van de propedeuse als ingangseis voor het mogen 
invullen van de vrijekeuzeruimte kan leiden tot onwenselijke en onnodige studievertraging, in het 
bijzonder wanneer studies in het tweede studiejaar vrije studieruimte ingepland hebben. 35 

De term studiematerialen worden niet gedefinieerd in de model-OER’en. Wel stellen de OER’en dat het 
studenten niet toegestaan is op welke wijze dan ook studiematerialen te verspreiden of te publiceren. 
Vaak wordt studiemateriaal, zoals tentamens met antwoorden, tegen betaling beschikbaar gemaakt. 
Het intellectueel eigendomsrecht van docenten en de Universiteit wordt hiermee geschonden. 
Hierover is onlangs een artikel verschenen in de Mare. De Raad zal hieromtrent naar het standpunt 40 
van het College vragen. 

Deze taaleisen voor het niveau van Engels voor de Masteropleidingen verschillen per opleiding. De 
Raad zou graag zien dat overal dezelfde eis als basis wordt gesteld. Opleidingen die een hoger niveau 
Engels willen zouden eventueel eisen aan deze basis kunnen toevoegen.  

Aan studenten die topsport bedrijven wordt de gelegenheid geboden hun studie aan de eisen van hun 45 
sportieve bezigheden aan te passen. De Raad wil dat deze mogelijkheid ook geboden wordt aan 
andersoortige talenten zoals musici. 

De Raad vindt het onoverzichtelijk welk medezeggenschapsorgaan wanneer instemmings- of 
adviesrecht heeft. In het bijzonder wanneer de OER verwijst naar de e-studiegids of de regels en 
richtlijnen is dit erg onduidelijk. Als er in de e-studiegids of Regels en Richtlijnen van de 50 
Examencommissie zaken staan die in strijd zijn met de OER, vraagt de Raad zich af hoe hierover 
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bezwaar gemaakt zou moeten worden.  
 
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 15 oktober 2018. 

8. Plan van aanpak implementatie Onderwijsvisie 5 
- UR/18/37616- Plan van aanpak implementatie Onderwijsvisie. 
- Conceptreactie commissie Onderwijs en Onderzoek. 

 
De Raad vindt het van groot belang dat er in de denktanks mensen plaatsnemen die in nauwe 
verbinding met de werkvloer staan. De Raad vraagt zich af of deelnemers van de denktanks 10 
compensatie voor deze activiteiten krijgen en waar deze compensatie vandaan gaat komen. Daarbij is 
de wijze waarop de denktanks worden samengesteld een punt van aandacht. De Raad zal het College 
vragen om hem te informeren over de samenstelling van de denktanks. 

De Raad wil daarbij de aanbeveling doen om zogenaamde ‘sub-denktanks’ te vormen. Hierin nemen 
enkel studenten, docenten en coördinatoren van een faculteit plaats. De sub-denktank stuurt een 15 
vervolgens afgevaardigde naar de centrale denktank. Zo wordt voorkomen dat er een centrale 
denktank van ongeveer vijftig leden gevormd moet worden, in het kader van een brede 
vertegenwoordiging.  

De Raad wil voorstellen om de thematiek van de Denktank Samenleving breder te trekken dan enkel 
duurzaamheid. Er zijn maatschappelijke thema’s die hier eveneens in kunnen worden opgenomen. 20 

De Raad is kritisch over de uitgangspunten van de Denktank Flexibele Leergangen, met name over 
het voornemen om ‘opleidings- en facultair overstijgend onderwijs’ te gaan ontwikkelen. De Raad is 
eerder van mening dat het eigenaarschap bij de docenten, opleidingen en faculteiten moet blijven. 

Voor de onderwijsvernieuwende projecten wordt subsidie toegekend. Dit wordt naar het aantal 
studenten per faculteit verdeeld. De Faculteit der Geesteswetenschappen is een grote faculteit met 25 
veel kleine studies. Zij gaat door deze verdeling per opleiding minder financiering ontvangen dan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Raad zal het College vragen om te voorkomen dat hierdoor 
scheve verhoudingen ontstaan.  

In de commissievergadering is door de ambtenaar aangegeven dat er een protocol wordt opgesteld 
over de manier waarop subsidies voor onderwijsvernieuwende projecten aangevraagd kunnen 30 
worden. De Raad zal het College vragen om hem te betrekken bij de totstandkoming van dit protocol. 

De Raad zal bij het College aangeven dat het wenselijk is om de mogelijkheid te creëren om online 
anoniem tentamens na te kijken. Digitaal nakijken vindt al plaats maar het moet mogelijk zijn om dit 
anoniem te doen. 

De Raad stoort zich aan de opmerking van het projectplan waar gesteld wordt dat er een centrale rol 35 
is weggelegd voor de studenten bij onderwijsvernieuwing, en dat docenten “ook een belangrijke 
drager” zijn. De Raad vindt dat op deze manier de indruk wordt gewekt dat docenten uitvoerders 
worden van de ideeën van studenten.   
De Raad stelt daarom ook voor om de studenten-onderwijs-veranderingsvoorstellen niet door 
studenten, maar door duo’s van studenten en docenten te laten indienen.  40 

In het plan wordt gesproken over een plan van aanpak inzake docentprofessionalisering, waarbij er 
een link tussen het functioneren van docenten en studentevaluaties van docenten wordt gelegd. De 
Raad wil hierbij benadrukken dat uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke docenten minder waardering dan 
hun mannelijke collega’s krijgen van studenten in hun docentevaluaties. Zo zijn er ook andere 
voorbeelden van biases, zoals door het taalgebruik van de docent.  45 

Een raadslid geeft aan dat het projectplan expliciet aandacht zou moeten besteden aan de vraag hoe 
het project bijdraagt aan verlaging van werkdruk, dan wel compensatie van verhoogde werkdruk door 
onderwijsvernieuwing. De Raad schaart zich hierachter. 
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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 15 oktober 2018. 

9. Ingekomen en verzonden stukken 
-    UR/18/37623-  de conclusies van de CvB-vergaderingen van 5 juni tot 26 juni 2018, 
-    UR/18/37625-  ICT Strategie Universiteit Leiden, 5 
-    UR/18/48874-  nagekomen brief d.d. 18 september 2018 van het CvB naar aanleiding van de 
     reactie van de Raad op het Duurzaamheidsverslag 2017,           
-    De in augustus en september 2018 verzonden adviezen, reacties en besluiten. 

 
De voorzitter meldt dat er geen vragen zijn ingediend over de binnengekomen stukken. Op verzoek 10 
van de Raad zal het onderwerp ICT Strategie worden geagendeerd.  
 
10. Rondvragen 
De voorzitter meldt dat de onderstaande rondvragen in principe in de Overlegvergadering van  
15 oktober 2018 zullen worden beantwoord:  15 
 
1. BSA-regeling (CSL) 
2. Meldingen in app over defecten en dergelijke (ONS Leiden) 
3. Anderstalige studenten en medezeggenschap (DSP The Hague)  
4. Praktische problemen LDE minoren/ masters (LVS)  20 
5. Financiële vergoedingen voor begeleiding promovendi (PhDoc) 
6. Zuilvelvrije melk-optie koffiecorners (ONS Leiden) 
7. Gescheiden afval (LVS) 
 
11. Sluiting 25 
 
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. 


