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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdvijfde vergadering van de Universiteitsraad op maandag  
28 januari 2019 van 15:00 tot 17:20 uur in de Faculteitskamer Rechten in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Activiteiten 444ste jubileum Universiteit Leiden 
      De directeur Strategische Communicatie en Marketing (SC&M) zal een korte presentatie  
             geven over de geplande activiteiten in het kader van de viering van het 444ste jubileum van  
       Universiteit Leiden. 
 
02. (15:15) Opening en mededelingen 
 
03. (15:20) Verslag vorige vergadering 

Aan de orde is het verslag van de 204de UR-vergadering d.d. 26 november 2018. 
 
04. (15:25) Onderwijszaken      

Tijdens de vergadering zal mondeling gerapporteerd worden over de stand van  
zaken met betrekking tot een aantal onderwijszaken.   

 
05 (15:50) Voortgang Werkplan Promovendizaken    bespreking 

In het UR SharePoint staat de brief d.d. 19 november 2018 inclusief twee bijlagen inzake 
de voortgang van het Werkplan Promovendizaken (UR/19/618). 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en 
Internationalisering.  

 
06. (16:10) Bestuurlijke hantering n.a.v. review diversiteits- en  bespreking      

inclusiviteitsbeleid   
In het UR SharePoint staat de memo van het College van Bestuur d.d. 20 december 2018 
inzake de bestuurlijke hantering rapport review diversiteits- en inclusiviteitsbeleid met het 
desbetreffende rapport als bijlage (UR/19/642).  
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 

Aan de leden van de Universiteitsraad 
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07. (16:30) Aanpassingen hoofdstuk 5 Model-OER’en 2019-2020  advies / instemming 

In het UR SharePoint staan de voorgestelde wijzigingen van hoofdstuk 5 van de Model-
OER’en 2019-2020 alsmede een toelichtend schrijven en bijlage (UR/19/1132). 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek.. 
 

08. (17:10) Ingekomen en verzonden stukken 
In het UR SharePoint staan: 
- CvB-conclusies van 30 oktober tot en met 18 december 2018 (UR/19/690),  
- De in december verzonden documenten. 
 
Vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken dienen uiterlijk donderdag  
17 januari 2019 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

  
09. (17:15) Rondvragen 

Rondvragen dienen uiterlijk donderdag 17 januari 2019 om 9:00 uur in het bezit van 
voorzitter en griffier te zijn. 

 
10. (17:20) Sluiting  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


