De Universiteitsraad geeft als centraal medezeggenschapsorgaan van de universiteit een stem aan het
personeel en de studenten van de Universiteit Leiden. De Raad ontwikkelt nieuwe ideeën, adviseert het College
van Bestuur in beginsel op alle beleidsterreinen (onder meer onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid,
arbeidsomstandigheden, financiën, universitaire strategie) en oefent bovendien ten aanzien van een aantal
besluiten een instemmingsrecht uit.
De universiteitsraad heeft een voorzitter die geen lid is van de raad en onafhankelijk staat ten opzichte van de
verschillende geledingen en het College van Bestuur. Wegens het verlopen van de termijn van de huidige
voorzitter nodigt de Universiteitsraad u uit te solliciteren naar de functie van:

VOORZITTER VAN DE UNIVERSITEITSRAAD (0,6 fte)
voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 met mogelijkheid tot herverkiezing.
De voorzitter wordt gekozen voor de periode van één jaar; herverkiezing, steeds voor de termijn van één jaar, is
mogelijk. De voorzitter van de Universiteitsraad heeft onder meer tot taak:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

het voorbereiden, bijeenroepen en leiden van de raadsvergaderingen en de overlegvergaderingen met
het College van Bestuur;
het leiden van de werkzaamheden van de Raad;
het coördineren van de werkzaamheden van de commissies van de Raad;
het onderhouden van contacten met onder anderen het College van Bestuur en diens medewerkers en,
in voorkomende gevallen, met de Raad van Toezicht, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, collega-voorzitters in den lande en met name (de leden van) de faculteitsraden;
het inhoudelijk opzetten en organiseren van de scholing en training van leden van de Universiteitsraad;
het onder de aandacht brengen van de universitaire medezeggenschap;
het bijhouden van sociale media met betrekking tot medezeggenschap;
het organiseren van relevante werkbezoeken;
het stimuleren en coördineren van communicatie met en tussen de medezeggenschapsorganen.

De voorzitter wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de Griffier van de Universiteitsraad.
Functie-eisen
Kandidaten dienen bij voorkeur (oud-)student of (oud-)medewerker van deze universiteit te zijn. Het is niet vereist
dat de voorzitter lid is (geweest) van de Raad, doch ervaring met medezeggenschap strekt tot de aanbeveling.
Van kandidaten voor de functie wordt verwacht dat zij, naast uitstekende communicatieve vaardigheden,
beschikken over bestuurlijke ervaring en dat zij kennis hebben van de universitaire bestuurs- en
medezeggenschapsstructuur.
Arbeidsvoorwaarden
Het tijdsbeslag van de functie is gemiddeld maximaal 3 dagen per week, waaronder tenminste de gehele
maandag en de dinsdag- en donderdagochtend. Een voorzitter voortkomend uit de studentgeleding van de
Universiteit Leiden ontvangt een vergoeding voor maximaal 0,6 fte; een voorzitter voorkomend uit de
personeelsgeleding van de Universiteit Leiden wordt voor maximaal 0,6 fte van haar/zijn werkzaamheden
vrijgesteld en vervangen gedurende de periode dat zij/hij als voorzitter werkzaam is, een en ander volgens de
daarvoor geldende regelingen. Een voorzitter niet voortkomend uit de student- dan wel personeelsgeleding van
de Universiteit Leiden ontvangt een adequate financiële tegemoetkoming.
Solliciteren
Gegadigden voor het voorzitterschap van de Universiteitsraad kunnen zich per e-mail kandidaat stellen. De
kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, een korte schets van de taakopvatting van de
kandidaat en bij voorkeur enkele referenties.
Kandidaatstellingen dienen uiterlijk maandag 29 mei 2017 in het bezit te zijn van de griffier van de
Universiteitsraad, de heer Drs. A.D.H. Weeda, email: a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffier van de Raad, Drs. A.D.H. Weeda.
Telefoon:
071 527 3125
Email:
a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl
Op www.ur.leidenuniv.nl kunt u meer informatie vinden over de Universiteitsraad en zijn werkzaamheden.

