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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderddertigste vergadering van de Universiteitsraad op 
maandag 21 maart 2022 van 15.00 tot 17.10 uur in het restaurant van 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 229ste UR-vergadering d.d. 24 januari 2022 
(UR/22/6397). 
 

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) Instellingsdeel Studentenstatuut 2022-2023   instemming 
In het UR SharePoint staat het Studentenstatuut 2022-2023. Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
05. (15:30) Op weg naar de uitvoeringsagenda strategisch plan  bespreking 

In het UR SharePoint staat een procesbeschrijving t.a.v. de ontwikkeling van de 
uitvoeringsagenda van het Strategisch Plan Universiteit Leiden 2022-2027. Dit agendapunt 
zal worden voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 

  
06. (15:45) Leiderschap in de Universiteit  Leiden    bespreking 

In het UR SharePoint staat de presentatie ‘Leiderschap in de Universiteit Leiden – 
uitgangspunten, ambitie en competenties’ Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissies Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 
 

07. (16:00) Capaciteitsfixus bacheloropleidingen, capaciteitsbeperking advies 
masteropleidingen, Criteria selectie en plaatsing en  
Model reglement selectie en plaatsing 
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In het UR SharePoint staat de adviesaanvraag over bovengenoemde zaken met bijlagen. 
Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en Onderzoek. 

    
08. (16:15) Faciliteitenregeling UR, FR en DR    instemming  

In het UR SharePoint staat een voorstel voor een Faciliteitenregeling Universiteitsraad, 
Faculteitsraden en Dienstraden. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 
 

09. (16:30) Regeling Tegemoetkoming organisatie- en campagnekosten instemming  
In het UR SharePoint staat de concept-regeling Tegemoetkoming organisatie- en 
campagnekosten. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 

 
10. (16:40) Minoraanbod 2022-2023     bespreking 

In het UR SharePoint staan het minoraanbod 2022-2023 en het bijbehorende advies van 
de Commissie Minorstelsel. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Onderwijs en Onderzoek.  

   
11. (16:55) Universiteit in tijden van Corona     
 
12. (17:00) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 21 december 2021 t/m 22 februari 2022 
- Witboek LOVUM 
Vragen naar aanleiding hiervan dienen uiterlijk donderdag 10 maart 2022 om 9:00 uur in 
het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
13. (17:05) Rondvragen 

Rondvragen dienen uiterlijk donderdag 10 maart 2022 om 9:00 uur in het bezit van 
voorzitter en griffier te zijn. 

 
14. (17:10) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter Universiteitsraad 


