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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdeenentwintigste vergadering van de Universiteitsraad op 
maandag 25 november 2021 van 15:00 tot 17.20 uur via MS Teams. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:01) Verslag vorige vergaderingen 

Aan de orde is het verslag van de 220de UR-vergadering d.d. 23 november 2020 
(UR/20/33838). 
 

03. (15:05) Onderwijszaken 
Tijdens de vergadering zal mondeling gerapporteerd worden over de stand van zaken met 
betrekking tot een aantal onderwijszaken.    

   
04. (15:15) Wijziging bestuurs- en beheersreglement   instemming 

In het UR SharePoint staat het Bestuurs- en Beheersreglement van de Universiteit Leiden 
met voorgestelde wijzigingen (UR/21/820).  
 

05. (15:20) Regeling gebruik universitaire gebouwen   instemming 
In het UR SharePoint staan de Regeling gebruik universitaire gebouwen en terreinen met 
voorgestelde wijzigingen, een memo Uitgangspunten gebruik ruimtes en de 
beantwoording van vragen over het demonstratiebeleid (UR/21/821). Dit agendapunt zal 
worden voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 
 

06. (15:35) Regeling melding misstanden     advies 
In het UR SharePoint staat de Regeling melding misstanden met bijbehorende 
adviesaanvraag en een overzicht van wijzigingen (UR/20/32755). Dit agendapunt zal 
worden voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 
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07. (15:50) Inrichting ombudsfunctie en informatiepunt   advies 
 In het UR SharePoint staan de memo’s Een ombudsfunctionaris veilig werkklimaat 

(UR/20/32183) en Voorstel ter verlaging meldingsdrempel (UR/20/32741). Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en 
Internationalisering. 

         
08. (16:10) Eindrapportage doorontwikkeling kwaliteitszorg  bespreking 

In het UR SharePoint staat de Eindrapportage programma doorontwikkeling 
kwaliteitszorg (UR/21/822). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Onderwijs en Onderzoek.  

 
09. (16:25) ICT-projectenkalender  2021       bespreking 
 In het UR SharePoint staat de Projectenkalender ICT 2021 (UR/21/892). Dit agendapunt 

zal worden voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 
 
10. (16:40) Plan van aanpak Onderwijsvisie 2021-2023   bespreking 

In het UR SharePoint staat het Plan van aanpak Onderwijsvisie 2021-2023 (UR/21/759). 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek.  

 
11. (17:00) Universiteit in tijden van Corona    
  
12. (17:10) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 3 november t/m 8 december 2020 (UR/21/829) 
Vragen naar aanleiding hiervan dienen uiterlijk donderdag 14 januari 2021 om 9:00 uur 
in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
13. (17:15) Rondvragen 

Rondvragen dienen uiterlijk donderdag 14 januari 2021 om 9:00 uur in het bezit van 
voorzitter en griffier te zijn.  

 
14. (17:20) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


