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1. 

Rol URaad:  
Status agendapunt: 

o Ter informatie. 
In de overlegvergadering van 14 oktober 2009 heeft het CvB toegezegd de Uraad te 
informeren over de opgestelde streefcijfers voor het aantal vrouwen aan de top voor 2014. 

 
 
2. 

Naam gremium: CvB 
Datum behandeling: 21 december 2009 

Eerder behandeld in:  

Naam agendapunt: Vaststelling streefcijfer Vrouwen aan de top. 
Conclusie toen: Streefcijfers vastgesteld. 

 
 
3. 
De UT heeft het landelijke Charter Talent naar de Top dit jaar ondertekend. Hiermee is 
toegezegd om voor 15 januari 2010 eigen streefcijfers voor de in- en doorstroom van vrouwen 
op te stellen. De streefcijfers voor WP zijn tot stand gekomen door de facultaire streefcijfers 
als basis te nemen. De streefcijfers voor OBP zijn op basis van de huidige stand van zaken 
opgesteld. 

Toelichting/samenvatting: 

 
Doel agendapunt: Informeren over de streefcijfers voor 2014 voor vrouwen aan de top voor 
WP en OBP 
 
 
 
4. (Voorgenomen) besluit CvB
Gezien: De toezegging bij de ondertekening van het landelijke Charter Talent naar de Top om 
instellingsbrede streefcijfers op te stellen 
Gehoord: de bijdrage van elke faculteit om deze streefcijfers voor de eigen eenheid op te 
stellen  

: 

Overwegende: dat de ambities hoog maar reëel zijn 
Het College van Bestuur besluit: De volgende streefcijfers voor de top in 2014 vast te 
stellen: 
WP:  26 vrouwen = 15,4%   
OBP: 11 vrouwen= 31% 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  

o Nee. 
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Ja, op  
Conclusie toen: 

 
Nadere toelichting:  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

(Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 
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