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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdtweeëndertigste vergadering van de Universiteitsraad op 
maandag 27 juni 2022 van 15.00 tot 18.30 uur in de Faculteitskamer Rechten (Academiegebouw). 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:01) Verslag vorige vergadering 

Aan de orde is het verslag van de 231ste UR-vergadering d.d. 16 mei 2022. 
 
03. (15:05) Wijziging Regeling financiële ondersteuning studenten  instemming 

    Update positionering en beloning studenten in gremia  bespreking 
In het UR SharePoint staat een overzicht van acties n.a.v. het onderzoek ‘Positionering en 
beloning van studenten in gremia’ en een voorstel tot wijziging van de Regeling financiële 
ondersteuning studenten. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
04. (15:20) Regeling toelating masteropleidingen    advies 

In het UR SharePoint staat een adviesaanvraag over de Regeling toelating 
masteropleidingen. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs 
en Onderzoek. 

 
05. (15:35) Jaarverslagen vertrouwenspersonen 2021    bespreking 

In het UR SharePoint staan de jaarverslagen van de vertrouwenspersonen 2021 en een 
begeleidend memo. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 
 

06. (15:50) Protocol surveillance op afstand    advies 
In het UR SharePoint staat een adviesaanvraag over het Protocol surveillance op afstand. 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek. 

 
07. (16:05) Evaluatie NPO-middelen begeleiding studenten    instemming 
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In het UR SharePoint staat het Evaluatierapport NPO-middelen begeleiding studenten 
met een voorstel voor een vervolg. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Onderwijs en Onderzoek. 

 
08. (16:20) Aanpassing governance Campus Den Haag    advies 

In het UR SharePoint staat een adviesaanvraag over een herziening van de governance van 
Campus Den Haag. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 
 

09. (16:35) Uitvoeringsagenda Campus Den Haag 2022-2023  bespreking 
In het UR SharePoint staat de Uitvoeringsagenda Campus Den Haag 2022-2023. Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek. 
 

10. (16:50) Duurzaamheidsverslag 2021      bespreking 
In het UR SharePoint staat het Duurzaamheidsverslag 2021. Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 

 
11. (17:05) Jaarverslag ombudsfunctionaris voor studenten 2021  bespreking 

In het UR SharePoint staat het jaarverslag van de ombudsfunctionaris voor studenten 
2021. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 
 

12. (17:20) Richtlijn keuzeruimte en minorstelsel    advies 
In het UR SharePoint staat een adviesaanvraag over de Richtlijn keuzeruimte en 
minorstelsel. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en 
Onderzoek. 

 
13. (17:35) Voorstel extra middelen medezeggenschap   advies 

In het UR SharePoint staat een voorstel voor de besteding van de extra middelen voor 
medezeggenschap. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 

 
14. (17:50) Jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 2021 bespreking 

In het UR SharePoint staan de jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 2021. 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek. 

 
15. (18:05) Personeel in cijfers 2022     bespreking  

In het UR SharePoint staat Personeel in Cijfers 2022 met bijlagen en een rapportage over 
de voortgang van contractomzettingen in de docentfunctie. Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
16. (18:20) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 19 april 2022 t/m 24 mei 2022 
- Jaarbeeld VGM 2021 
 
Vragen naar aanleiding hiervan dienen uiterlijk donderdag 16 juni 2022 om 9:00 uur in 
het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 
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17. (18:25) Rondvragen 
Rondvragen dienen uiterlijk donderdag 16 juni 2022 om 9:00 uur in het bezit van 
voorzitter en griffier te zijn. 

 
18. (18:30) Sluiting 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter Universiteitsraad 


