Veelgestelde vragen Universitaire Verkiezingen
Wat doet een Universiteitsraad, Faculteitsraad, Dienstraad en
Opleidingscommissie?
Universiteitsraad: centrale medezeggenschapsraad, bestaande uit acht studenten en acht
medewerkers, die het College van Bestuur kritisch volgt, gevraagd en ongevraagd advies geeft
en meebeslist over belangrijke onderwerpen.
Faculteitsraad: facultaire medezeggenschapsraad, bestaande uit studenten en medewerkers,
die het Faculteitsbestuur kritisch volgt, gevraagd en ongevraagd advies geeft en meebeslist
over belangrijke onderwerpen.
Dienstraad: een raad binnen een centrale dienst, bestaande uit medewerkers van die dienst,
die de directie kritisch volgt, gevraagd en ongevraagd advies geeft en meebeslist over
belangrijke onderwerpen.
Opleidingscommissie: een commissie op het niveau van de opleiding, bestaande uit
studenten en medewerkers, die het Opleidingsbestuur kritisch volgt, gevraagd en ongevraagd
advies geeft en meebeslist over belangrijke onderwerpen.
Waarom zou ik me kandidaat stellen?
Niet alleen biedt een rol in de medezeggenschap de kans om studenten- en
personeelsbelangen te vertegenwoordigen, het zorgt ook voor goed bestuur én het biedt een
mooie uitdaging. Het werk in de medezeggenschap leidt tot de ontwikkeling van
competenties als netwerken, onderhandelen, argumenteren en beoordelen van beleid.
Bovendien ben je altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Hoeveel tijd kost het werk in de medezeggenschap?
Dit verschilt per medezeggenschapsraad. Voor de Universiteitsraad ligt dat op 0,2 fte (met
uitloop naar 0,3 fte in het geval van fractie- en commissievoorzitterschap). Voor de
Faculteits- en Dienstraden is dit vaak niet vooraf bepaald, maar ligt dit op +/- 2 uur per week.
Krijg ik een beloning voor raadslidmaatschap?
Personeels- en studentleden van de Universiteitsraad worden respectievelijk vrijgesteld van
werkzaamheden dan wel tegemoetgekomen met een maandelijkse vergoeding, volgens de
Faciliteitenregeling Universiteitsraad. Leden van de Faculteitsraden en Dienstraden kunnen
volgens de Regeling vergoeding Faculteits- en Dienstraden aanspraak maken op een
onkostenvergoeding.
Kan ik ook een deel van de zittingsperiode actief zijn?
Het is natuurlijk fijn als leden van de medezeggenschap de hele zittingsperiode afmaken.
Maar soms kan dat niet. Het is zonde als iemand zich enkel niet kandideert vanwege deze
afweging. In het geval van het lijstenstelsel, kan een kandidaat afspraken maken met andere
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kandidaten op de lijst om elkaar af te wisselen. Ook bestaan er vaak regelingen voor
tussentijdse vacatures en verkiezingen.
Voor personeelsleden: hoe organiseer ik dat met mijn leidinggevende?
In principe horen leidinggevenden hun medewerkers te steunen wanneer zij zich kandidaat
willen stellen voor de medezeggenschap. Wel is het goed om afspraken te maken hoe de
verschillende werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: een UD met een
onderwijstaak van 60% en een onderzoekstaak van 40% die in de Universiteitsraad
plaatsneemt kan bijvoorbeeld een verdeling afspreken van 20% UR, 40% onderwijs en 40%
onderzoek.
Voor studenten: hoe organiseer ik dat met mijn studie?
In principe horen docenten hun studenten te steunen wanneer zij zich kandidaat willen
stellen voor de medezeggenschap. Wel is het goed om afspraken te maken hoe de studie
gecombineerd kan worden met het werk voor de medezeggenschap. Wanneer er bijvoorbeeld
een verplicht vak plaatsvindt terwijl er ook een raadsvergadering is ingepland kan er
ontheffing worden aangevraagd. Dit gaat in goed overleg met de betreffende docent.
Hoe stel ik me kandidaat?
Dat doet u door de juiste formulieren in te vullen en in te dienen bij het Centraal Stembureau.
De formulieren staan op deze website.
Kan ik zelf een partij beginnen?
Ja, dat kan wanneer het lijstenstelsel als kiesstelsel wordt gehanteerd. Lees hier meer.
Waarom zou ik stemmen?
De medezeggenschap heeft een belangrijke functie binnen de universiteit. Medezeggenschap
zorgt er in een grote organisatie als de universiteit voor dat studenten en medewerkers een
stem hebben op het niveau van het bestuur. Dit zorgt op zijn beurt weer voor betere
besluitvorming.
Op welke raden mag ik stemmen?
Dit verschilt per verkiezingsjaar. Kijk op de website voor het overzicht.
Ik heb geen stemoproep ontvangen. Hoe kan dat?
Als het goed is ontvangt iedereen die mag stemmen een uitnodiging op zijn U-mailadres. Als
u geen oproep heeft ontvangen kunt u dat melden aan de secretaris van het Centraal
Stembureau. Ook zonder oproep kan gestemd worden via universiteitleiden.nl/stemmen.
Ik ben tijdens de stemperiode in het buitenland. Kan ik dan toch stemmen?
Ja, de stemapplicatie is ook vanuit het buitenland online bereikbaar.
FAQ medezeggenschap Universiteit Leiden

2

Wat zijn de opkomstpercentages bij de verkiezingen van de Universiteitsraad?
Personeel

Studenten

2014

33,1%

21,5%

2015

-

21%

2016

25,1%

19,7%

2017

-

23,6%

2018

23,4%

18%

Wanneer wordt de uitslag van de universitaire verkiezingen bekendgemaakt?
Deze worden de eerste dinsdag na de verkiezingen bekendgemaakt door de voorzitter van de
Universiteitsraad. Houd de agenda van de universiteit in de gaten voor de precieze tijd en
plaats. Ook wordt de uitslag gepubliceerd op de website: universiteitleiden.nl/verkiezingen.
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