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VERSLAG VAN DE 170ste OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN 
UNIVERSITEITSRAAD D.D. 14 oktober 2019 

UR/19/41618 
Aanwezig:  Bijl, Ridderbos, Stolker en Metselaar (Secretaris CvB). 
 Çoban, Dhupar, Goldstein-Sabbah, Knapp, De Koning, Markert, Neekilappillai, De 5 

Roon (Voorzitter), Van der Steen, Van der Velden, Verkuil, Wille en Zandvliet 
(Griffier). 

Afwezig:  Den Boer, De Gucht, Van Muiswinkel en Poletiek  
 
1.Opening en mededelingen 10 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De nieuwe Raadsleden en 
Griffier stellen zich voor aan het College. 
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Annelieke van Muiswinkel, Fenna Poletiek, 
Veronique de Gucht en Elizabeth den Boer. 15 
 
2.    Verslag vorige vergadering 
- verslag 169ste Overlegvergadering d.d. 1 juli 2019 (UR/19/35516) 
 
Duurzaamheid wordt een belangrijk thema in het instellingsplan, staat in het verslag. Een 20 
Raadslid vraagt of het daarin de status krijgt van een alleenstaande pijler. Ridderbos antwoordt 
dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de vormgeving.  
 
Het Raadslid brengt ook de reactie van het College op een rondvraag onder de aandacht, dat 
de propedeutische eis voor het ontvangen van een bestuursbeurs wellicht kan worden 25 
vervangen door het BSA. Daar dit valt onder de regeling Financiële Ondersteuning Studenten en 
deze regeling op de agenda staat, stelt de voorzitter voor dit te bespreken bij agendapunt 4. 
Daarbij wordt opgemerkt dat een meerderheid van de Raad tegen dit voorstel is. 
 
Overige vragen of opmerkingen blijven uit, waarna het verslag wordt vastgesteld.  30 
 
3. Speerpunten Universiteitsraad 2019/2020 
- Speerpunten Universiteitsraad (UR/19/35516) 
 
De vicevoorzitter van de Raad geeft een toelichting op de speerpunten van de Universiteitsraad 35 
voor dit medezeggenschapsjaar: 

• Een duurzame universiteit 
• Een universiteit met een goed personeelsbeleid 
• Een sociaal veilige universiteit 
• Een universiteit waarin promovendi optimaal ondersteund worden 40 
• Een universiteit met gezonde en actieve studenten 
• Een universiteit met een sterke medezeggenschap 

 
Alle fracties vinden elkaar in deze zes punten en zullen zich ervoor inspannen hier concrete 
resultaten op te behalen, wat niet betekent dat fracties of individuele leden zich niet sterk 45 
zullen maken voor andere onderwerpen. De Raad gaat graag in gesprek met het College over 
deze speerpunten. 
 
Het College zegt uit te kijken naar die gesprekken. Het stelt voor de onderwerpen in een 
termijnagenda onder te brengen. Het College wijst erop dat er wel kosten verbonden zijn aan 50 
de ambities. Daarom zal de Raad samen met het College moeten afwegen waar geld heen gaat.  
 
Tot slot meldt de voorzitter dat de speerpunten op de website van de Universiteitsraad zullen 
worden gepubliceerd.   
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4. Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019 
- Conceptregeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019 (UR/19/32025) 
- Conceptreactie UR 5 
   
De Raad zou graag twee aanpassingen zien:  

• Verhoging van het maandbedrag dat ter ondersteuning dient (300 euro). Daar is in de 
conceptregeling geen sprake van, ondanks gestegen kosten van het levensonderhoud 
sinds 2015. De verhoging mag niet gepaard gaan met een vermindering van het aantal 10 
toe te wijzen maanden voor bestuurswerk. 

• Meer transparantie in de procedure voor de verdeling en vaststelling van het aantal 
bestuursmaanden, dat de hoogte van het te ontvangen ondersteuningsbedrag bepaald. 
De Raad noemt hiertoe in zijn conceptreactie drie concrete punten. 

 15 
Het College geeft aan dat in 2015 met opzet een vrij hoog bedrag is vastgesteld zodat het 
bedrag in de toekomst toereikend zou zijn. Ook in vergelijking met de vergoeding bij andere 
universiteiten was dit vrij hoog, daarom is het bedrag nu niet aangepast. In betreffende 
gevallen kunnen studenten ook een aanvullende beurs en collegegeld vergoed krijgen. Het 
College is bereid te onderzoeken hoe Leiden er nu voor staat ten opzichte van andere 20 
universiteiten en waar extra geld vandaan zou kunnen komen, omdat het ministerie daar niet in 
voorziet. Het College is het eens met de Raad dat meer transparantie in de 
toewijzingsprocedure goed is en zal daarvoor zorgen.  
 
Desgevraagd zegt het College rond maart 2020 de benchmark en informatie over de 25 
financiering van een eventuele verhoging klaar te kunnen hebben. Het benadrukt dat dit geen 
belofte is om het bedrag te verhogen; als Leiden uit de pas blijkt te lopen, zal een expliciet 
besluit over de herkomst van extra geld nodig zijn.  
 
Een Raadslid merkt op dat er in een dergelijk onderzoek drie aspecten van belang zijn: 30 

- De hoogte van het maandbedrag  
- Het aantal bestuursmaanden  
- Het totale budget in relatie tot het studentenaantal  

Daarnaast vraagt hij of het College ook een jaarlijkse indexering van het bedrag wil 
onderzoeken. Het College zegt dat toe en neemt de genoemde punten mee. Loon- en 35 
prijsindexering wordt alleen toegepast als het ministerie daar geld voor geeft, legt het College 
uit. Dit valt niet onder loon- en prijsbijstelling. Daardoor zou jaarlijks de afweging nodig zijn 
waar het geld voor indexering vandaan moet komen. Om niet steeds die discussie te hebben, is 
in 2015 gekozen voor een ruim tarief. 
 40 
De voorzitter meldt dat de Raad in de aansluitende vergadering een definitieve reactie zal 
formuleren.  
 
5. Mededelingen en informatie 
- De CvB-conclusies van 4 juni t/m 27 augustus 45 
 
De voorzitter deelt mee dat er naar aanleiding van de ingekomen stukken geen vragen zijn 
ingediend.  
 
Er zijn geen mededelingen van het College. 50 
 
6. Rondvragen 
De eerste rondvraag betreft collegekaarten die na een fout opnieuw moesten worden 
uitgedeeld, met daarbij de vraag of een samenvoeging van collegekaart en LU-card mogelijk is. 
Het College vertelt dat op 12 augustus een batch collegekaarten niet goed is verwerkt door de 55 



 3 

drukker. Na de late constatering dat die geen studentnummer bevatten, hebben de betreffende 
studenten bericht ontvangen. Diezelfde week zijn nieuwe collegekaarten gedrukt en verzonden. 
Omdat het een groot aantal betrof, is nagegaan hoe dit kon gebeuren en in de toekomst kan 
worden voorkomen. Het College biedt excuses aan voor de fout.  
Op de LU-card staan persoonsgebonden gegevens die meer statisch zijn, informatie op 5 
collegekaarten verandert elk jaar weer. Om de LU-card niet jaarlijks te hoeven vervangen, heeft 
de universiteit gekozen voor twee kaarten. Aanpassing van de software van leesapparatuur is 
nodig om dit op te lossen. Een Raadslid merkt op dat op haar kaart van de Vrije Universiteit 
geen jaartal staat. Het College legt uit dat de leesapparatuur bij procedures rondom 
tentaminering bepaalde gegevens op de kaart vergt. Naar aanleiding van deze rondvraag heeft 10 
het Studenten- en Onderwijszaken verzocht nog eens uit te leggen waarom één kaart echt niet 
mogelijk is. Het College wil een indicatie krijgen of dit op termijn wel kan. De processen om de 
leessoftware te vernieuwen zijn nog niet in gang gezet, antwoordt het College desgevraagd.  
 
De tweede rondvraag betreft het functioneren van de examencommissies en het evalueren 15 
daarvan. Het College geeft aan dat een examencommissie onafhankelijk opereert van het 
opleidingsbestuur. Zij maakt elk jaar een verslag voor de faculteit, waarin zij rapporteert over 
haar functioneren. Bereikbaarheid en reactietermijn lijken het College goede onderwerpen om 
daarin op te nemen. De reflectie daarop kan wat scherper. Het College bespreekt dit met het 
Onderwijsberaad, met de vraag dit mee te nemen in het facultaire opleidingsjaarverslag. De 20 
universiteit kan verder bekijken of een kortere termijn dan de wettelijk voorgeschreven 8 weken 
wenselijk is. Daar komt het College op terug als de betreffende regels voorliggen. Wie 
rolonzuiverheid meent te bespeuren in een examencommissie kan bij de ombudsfunctionaris 
terecht. Een set casussen is het College bekend, er zijn vragen gesteld om daar iets aan te 
doen. Desgewenst kan daar in beslotenheid verder over worden gesproken. Een Raadslid gaat 25 
graag in op die uitnodiging.  
 
De derde rondvraag betreft foutieve en inconsistente informatievoorziening over deadlines voor 
(her)inschrijving voor opleidingen. Dat daar sprake van zou zijn, is niet bekend bij het College. 
Communicatie met herinschrijvers verloopt via e-mail en sms. Na aanmelding via StudieLink 30 
volgen diverse reminders. Elk jaar komen minder verzoeken tot inschrijving na de deadline. Het 
College maakt hieruit op dat het beter loopt. Studenten geven daarbij aan dat zij niet goed 
hebben opgelet. Een Raadslid zegt twee gevallen te kennen van foutieve informatie. Op haar 
verzoek zegt het College toe nogmaals na te vragen of de informatievoorziening door de hele 
keten goed geborgd is.  35 
 
De vierde rondvraag betreft zorgen over de afnemende ondersteuning van internationale 
studenten. De universiteit breidt de dienstverlening voor deze groep juist uit, zegt het College, 
maar hanteert nu andere termen. Een groep functionarissen heeft het adviseren van 
internationale studenten nu in de portefeuille, waaronder studentendecanen. Inbedding in het 40 
reguliere proces moet leiden tot verbetering. Mocht dat niet zo zijn, dan verneemt het College 
dit graag. Dat de universiteit het reserveren van huisvesting niet meer ondersteunt, herkent het 
College niet. Er is een actief Housing Office. De eerder besproken maatregelen om de 
huisvestingsproblematiek voor internationale studenten aan te pakken lijken effectief, gezien de 
geslonken wachtlijsten. Voor volgend jaar worden ze geëvalueerd. Een Raadslid informeert naar 45 
de international legal officer. Het College zal nog navragen waar die is ondergebracht.  
 
De vijfde rondvraag gaat over de wens van de minister om voor Engelstalige opleidingen een 
numerus fixus in te stellen, en over de toestroom van internationale studenten naar Leiden. Het 
College nuanceert dat dit numerus fixus betreft voor alleen Engelstalige tracks bij 50 
bacheloropleidingen. Het legt uit dat de universiteit niet stuurt op verengelsing of op toename 
van het aantal internationale studenten. Het College is tevreden over de huidige verhoudingen 
en wil zijn beleid continueren. Een grote toestroom van internationale studenten is echter een 
potentieel probleem. Daarom is het College enthousiast over de mogelijkheid die de minister 
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biedt, waarmee zij tegemoet komt aan een oproep via de VSNU om op de internationale 
instroom te kunnen sturen zonder nationale studenten in de weg te zitten. De universiteit stuurt 
al via huisvesting, door studenten af te raden om te komen als zij nog geen zicht hebben op 
woonruimte.   
 5 
De laatste rondvraag betreft de mogelijkheid een verenigde introductieweek te organiseren 
voor studenten in Leiden in Den Haag. Het idee spreekt het College aan, maar praktisch is dit 
om meerdere redenen nu niet uitvoerbaar.  
 
12. Sluiting 10 
De openbare vergadering wordt gesloten om 16.17 uur. De voorzitter vraagt de raadsleden om 
te blijven zitten voor de aansluitende besloten vergadering. 
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