
Universiteitsraad 
 

Rapenburg  
Postbus  
  Leiden 
Telefoon     

 
 

Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdnegentiende vergadering van de Universiteitsraad op 
maandag 28 september 2020 van 15:00 tot 17.15 uur in het restaurant van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:01) Verslagen vorige vergaderingen 

Aan de orde zijn de verslagen van de 217de en de 218de UR-vergadering d.d. 17 en 31 
augustus 2020 (UR/20/22810 en UR/20/22811). 

 
03. (15:15) Onderwijszaken       

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

04. (15:30) Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur, instituutsdirecteuren  instemming 
en directeuren van diensten    

 In het UR SharePoint staat het instemmingsverzoek voor wijziging van de 
Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur, instituutsdirecteuren en directeuren van 
dienst (UR/20/22887). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
05. (15:40) Ontwerp-strategie en -uitvoeringsagenda Campus Den Haag 2020-2030 advies 

In het UR SharePoint staan de Ontwerp-strategie en -uitvoeringsagenda voor Campus 
Den Haag 2020-2030 met adviesaanvraag (UR/20/22864). Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door alle drie de commissies. 

 
06. (16:15) Implementatie Taverne / Open Access     bespreking 

In het UR SharePoint staat een notitie over de implementatie van het Taverne-project / 
Open access met als bijlage het eindrapport van de pilot ‘You share, we take care’ 
(UR/20/22888). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en 
Onderzoek.  
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07. (16:30) Notitie transitie LURIS      advies 

In het UR SharePoint staat een notitie over de transitie van LURIS (UR/20/xxxx). Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en 
Internationalisering.   

 
08. (16:45) Universiteit in tijden van Corona    
  
09. (17:00) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 7 juli t/m 1 september 2020 (UR/20/22874); 
Vragen naar aanleiding hiervan dienen uiterlijk donderdag 17 september 2020 om 9:00 
uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
10. (17:05) Rondvragen 

Rondvragen dienen uiterlijk donderdag 17 september 2020 om 9:00 uur in het bezit van 
voorzitter en griffier te zijn.  

 
11. (17:10) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


