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Geacht college, 
 
 
Met interesse heeft de Universiteitsraad kennis genomen van de notitie “In kennis 
stellen voornemen tot reorganisatie Faculteiten MB en GW”. Deze inkennisstelling 
betreft een reorganisatie waarin twee faculteiten gefuseerd worden. Deze 
inkennisstelling geeft aan dit proces in twee fasen is opgedeeld. In de 
commissievergadering van SI is aangegeven wat de commissie van belang vindt bij dit 
reorganisatieproces. Bij dezen wil de UR deze visie graag onderstrepen. 
 
Een fusie van twee faculteiten is een zwaar middel en vergt inspanning van velen. 
Daarom is naar het inzicht van de URaad een breed draagvlak een basisvoorwaarde 
voor de reorganisatie en een succesvolle nieuwe faculteit. De UR ziet dat met 
vertegenwoordigers van verschillende groepen binnen de faculteiten GW en MB 
gesproken wordt. De Raad wil graag benadrukken dat het belangrijk is om daarnaast 
voortdurend in de gaten te houden of ieder lid van de facultaire gemeenschap, student 
en medewerker, daadwerkelijk betrokken kan zijn. Zo zouden verplichtingen ten 
gevolge van het TOM-proces en het verhoogde aantal onderwijscontacturen, 
participatie eenvoudig kunnen belemmeren. De URaad verwacht dat studenten en 
medewerkers voldoende geïnformeerd en betrokken worden.  
 
Een tweede basisvoorwaarde is een gedegen reorganisatieplan. Binnen de betrokken 
faculteiten wordt onder leiding van de decaan in diverse groepen hard gewerkt aan dit 
plan. De Universiteitsraad hecht eraan om ook via deze weg aan te geven wat hij van 
dit plan verwacht. Dit plan moet op de eerste plaats een beschrijving geven van de 
noodzaak om tot een fusie te komen. Tijdens de commissie SI heeft de decaan van 
beide faculteiten aangegeven dat er sprake is van een kritieke situatie. In de SI-
vergadering heeft de decaan verder geen toelichting gegeven wat die situatie precies 
inhoudt en waarom die nu kritiek is, zodat de UR daar nog geen oordeel over kan 
geven. De UR vindt het noodzakelijk dat de aard en ernst van de huidige problemen 
binnen MB en GW benoemd worden. Alleen dan kan worden beoordeeld of een fusie 
een aannemelijk middel is om de genoemde problemen op te lossen.  
Ten tweede verwacht de Universiteitsraad dat in het reorganisatieplan aannemelijk 
wordt gemaakt wat de verwachte opbrengsten en/of besparingen zijn en hoe die 



 

 

gerealiseerd gaan worden. Dat wil zeggen: concrete en meetbare doelen en ambities 
moeten zijn geformuleerd op het niveau van groepen die gezamenlijk (nieuw) onderwijs 
en onderzoek willen gaan opzetten. De Universiteitsraad verwacht dat een dergelijke 
beschrijving de blauwdruk is van het strategisch plan van de beoogde faculteit en dat 
dit ook gaat passen in de (te ontwikkelen) visie van de UT. 
 
De URaad constateert dat de voorgenomen fusie en de daarbij behorende 
inspanningen, simultaan lopen met een belangrijke fase van invoeren en 
(door)ontwikkelen van TOM. Graag vernemen wij hoe de belasting van personeel en 
studenten binnen een aanvaardbaar niveau gehouden wordt.  
 
Tot slot wil de UR benadrukken dat het noodzakelijk is de structuur van de 
medezeggenschap na een eventuele fusie te beschrijven. In het reorganisatieplan 
verwacht de Raad terug te vinden hoe de medezeggenschap direct na fusie zal worden 
uitgeoefend en op welke termijn verkiezingen worden georganiseerd. 
 
De Universiteitsraad adviseert het College bovenstaande aandachtspunten te 
betrekken bij de opstelling van het reorganisatieplan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
dr. ir. H. Wormeester, 
voorzitter 
 


