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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdelfde vergadering van de Universiteitsraad op maandag  
25 november 2019 van 15:00 tot 18.00 uur in de faculteitskamer Rechten in het 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 210de UR-vergadering d.d. 30 september 2019 
(UR/19/37470)  

 
03. (15:05) Plan van aanpak doorontwikkeling kwaliteitszorg  bespreking  

In het UR SharePoint staat het Plan van aanpak doorontwikkeling kwaliteitszorg met 
aanbiedingsbrief (UR/19/37865). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de de 
commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O).  

 
04. (15:25) Startnotitie monitoring kwaliteitsafspraken   advies  

In het UR SharePoint staat de startnotitie monitoring kwaliteitsafspraken met als bijlage 
het communicatieplan kwaliteitsafspraken en een aanbiedingsbrief (UR/19/37867). Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O). 
 

05. (15:45) Wijziging Bestuurs- en Beheersreglement   instemming  
In het UR SharePoint staat het concept-Bestuurs- en Beheersreglement met bijhorend 
instemmingsverzoek (UR/19/38063). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 
  

06. (16:00) Technische wijzigingen universitaire regelingen    instemming/advies  
ten gevolge van Wnra (overzicht)     
In het UR SharePoint staat een overzicht van aanpassingen in de universitaire regelingen 
t.g.v. de Wnra met aanbiedingsbrief (UR/19/37499). Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 
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07. (16:10) Model-OER’en 20/21      instemming/advies  
In het UR SharePoint staan de concept-model-OER’en van de master- en 
bacheloropleidingen voor academisch jaar 2020-2021 met een overzicht van wijzigingen 
en een aanbiedingsbrief (UR/19/37869). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O). 
 

08. (16:40) Advies Taskforce Studentenwelzijn    bespreking  
In het UR SharePoint staat het advies van de Taskforce Studentenwelzijn met een 
aanbiedingsbrief (UR/19/38022). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Personeel-, Studentenzaken en Internationalisering (PS&I). 
 

09. (17:10) Tweede BFR 2019      bespreking  
In het UR SharePoint staat de Tweede Bestuurlijke Financiele Rapportage van 2019 
(UR/19/38051). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Financien en 
Huisvesting (F&H). 
 

10. (17:20) Begroting 2020-2023      instemming/advies  
De begroting wordt nagezonden op 13 november. Dit agendapunt zal worden voorbereid 
door de commissie Financien en Huisvesting (F&H). 
 

11. (17:50) Gemeenschappelijke regeling LDE    advies  
In het UR SharePoint staat de concept-Gemeenschappelijke Regeling 2020 van de 
strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus met aanbiedingsbrief (UR/19/37496). Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O). 

 
12. (18:05) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 3 september t/m 15 oktober 2019 (UR/19/37502); 
- Een memo  van het College d.d. 6 november 2019 inzake de follow-up 
personeelsmonitor met bijlage  (UR/19/37986); 
- Een brief van het College d.d. 6 november 2019 inzake de eenheden en aanmeldingen 
Housing Office fall 2018 – fall 2019. 
Vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken dienen uiterlijk donderdag  
14 november 2019 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
14. (18:10) Rondvragen 

Rondvragen dienen 14 november 2019 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier 
te zijn. 

 
15. (18:15) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


