UR 14 - 046
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 26 maart 2014 van de
Universiteitsraad
Reorganisatieplan fusie faculteit MB & GW (UR 14 – 030/UR 14 – 037)
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het Reorganisatieplan Fusie faculteit Management & Bestuur en faculteit
Gedragswetenschappen, (BFD-GW/0177d/pc);
- De adviezen van de Faculteitsraden MB en GW;
- De resultaten van de online peiling onder GW-medewerkers;
- Het rapport Klandermans;
- De brief van het college in zake samenvoeging sociale wetenschappen (UR 14 030);
gehoord:
- De toelichting van het CvB en de decaan GW/MB in de commissie SI;
- De overleggen met de FR van MB en GW;
- De beraadslagingen in de interne en overlegvergaderingen;
overwegende dat:
- De situatie binnen de gammafaculteiten op dit moment zorgelijk is;
- Een reorganisatie of fusie een zwaar middel is en dat derhalve de noodzaak ertoe
overtuigend moet worden aangetoond;
- De noodzaak tot deze fusie niet alleen ingegeven mag zijn door een wens tot een
beter te hanteren bestuursmodel;
- De voorziene voordelen van de fusie, in de zin van een gunstiger positionering van
het onderzoek (onderzoeksmiddelen verwerven), niet zonder meer waarschijnlijk zijn
en ook door de faculteitsraden in twijfel worden getrokken;
- Een fusie zou kunnen bijdragen aan samenwerkingsverbanden en het realiseren van
een eigenstandige gamma identiteit, mits deze goed ingestoken wordt en met extra
financiële middelen wordt gefaciliteerd;
- Er op dit moment geen overwegende bezwaren zijn om dit fusieproces niet door te
zetten, mede gelet op de adviezen van de Faculteitsraden;
- De organisatie onder invloed van financiële krapte en invoering TOM reeds te zeer
onder druk staat;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
1. structureel M€1 ter beschikking gesteld wordt aan de fusiefaculteit, bestemd voor
het bevorderen van de samenwerking in het onderzoek en het ontwikkelen en
versterken van een eigen identiteit;
2. één of twee studenten vanuit de huidige faculteiten gedurende het fusietraject in de
regiegroep van de gefuseerde faculteit worden opgenomen;
3. de bestuurlijke overhead gereduceerd wordt;
4. gewaakt wordt dat voor de verschillende opleidingen voldoende onderzoeksexpertise aanwezig blijft om kwalitatief hoogstaande opleidingen te garanderen;
5. de faculteitsraad na de bestuurlijke fusie bestaat uit beide raden van de oude
faculteiten; deze medezeggenschap zal goed en tijdig worden geïnformeerd, en alle
mogelijkheden krijgen om te discussiëren en te adviseren over de nadere invulling en
uitwerking van de plannen;
besluit:
de studentgeleding om positief te adviseren over het fusieplan en het college te verzoeken
om te bezien op welke wijze het realiseerbaar is een studentvertegenwoordiging in het
faculteitsbestuur op te nemen;
de personeelsgeleding om in te stemmen met de fusie van de faculteiten Management &
Bestuur en Gedragswetenschappen.
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Stavaza TOM (UR 14 – 031)
De raad brengt een ongevraagd advies uit in verband met geconstateerde knelpunten rond
TOM.
Advies voor de korte termijn (kan binnen 2 weken worden doorgevoerd en
bekendgemaakt):
1. Wanneer een student niet alle modules heeft afgerond, wordt het bindend studieadvies
gebaseerd op de behaalde deelresultaten uit de modules;
2. Behaalde deelresultaten van modules blijven meerdere jaren geldig. Studenten hoeven
alleen te herkansen wat nog niet gehaald is. Dit voorkomt onnodige studievertraging en
demotivatie bij studenten die reeds behaalde onderdelen moeten overdoen. Daarnaast is
het overdoen van gehaalde onderdelen in tegenspraak met de wens tot goedkoper
onderwijs;
3. U heeft onlangs brieven aan OLD’s en studenten gestuurd waarin u de opleidingen
oproept met oplossingen te komen voor de problematiek rond TOM. De URaad
waardeert het dat u het initiatief voor de oplossingen weer neerlegt bij de opleidingen zelf
en adviseert u de opleidingen ook de daarbij behorende ruimte te geven. De URaad
vraagt u dit proces niet onnodig te vertragen door op alle fronten vast te houden aan een
UT-brede regeling;
4. Opleidingen (OLD’s, OWD’s en studieadviseurs) krijgen de opdracht en het mandaat om
voor individuele studenten met functiebeperking of persoonlijke omstandigheden, een
studieprogramma te maken waarin slechts een deel van een module in een kwartiel
wordt gedaan en zo een individueel traject voor de individuele student vast te stellen;
5. Momenteel kent de opleiding ATLAS een regeling waarin studenten bij modules het
predicaat “voorwaardelijk geslaagd” kunnen krijgen. Studenten krijgen dan de
studiepunten voor de module toegekend op voorwaarde dat ze in een volgende module
voldoende voortgang boeken op een leerlijn waarop het resultaat nog onvoldoende is.
Ook andere opleidingen dienen de mogelijkheid te krijgen een dergelijke regeling in te
voeren;
6. De expertcommissie wordt gereactiveerd en krijgt de opdracht om docentbelasting en
enthousiasme te monitoren en op basis daarvan concrete aanbevelingen voor
verbetering te doen.
Advies voor aanpassing komend collegejaar:
7. Afschaffen van het aanbod gestuurd eenvormig product voor de leerlijnen wiskunde en
M&T. Deze lijnen dienen wel te worden verzorgd door inhoudelijk deskundigen, maar een
andere, vraag gestuurde en in de modules geïntegreerde, vorm van het aanbod is
noodzakelijk;
8. Het waar nodig en mogelijk faciliteren van reparatieonderwijs voor studenten die een
onderdeel van een module niet hebben gehaald (in hetzelfde of het volgende
collegejaar);
9. Het bevorderen van verdere integratie van onderwijsinhouden in de modules en het in lijn
daarmee stimuleren van een verbeterde toetsing;
10. Voor 1 juli 2014 de URaad duidelijkheid geven over de wijze waarop TOM zal worden
ingericht zodat op termijn wordt voldaan aan het bij invoering gestelde doel van 10
procent goedkoper onderwijs.
Het college acht de suggestie, genoemd onder het 5e punt (conditional pass) nuttig, maar
vraagt zich af of dit overal een oplossing zal kunnen bieden.
Het college begrijpt de wens om strakker te monitoren en zal zich inzetten om de resultaten
van de komende modules sneller dan tot nu toe het geval was op te leveren. De
expertcommissie (punt 6) is inmiddels gereactiveerd en ten aanzien van het omgaan met
studie-/functiebeperking zal een strakkere structuur via CES ingezet worden zodat de
studieadviseurs hun oplossingen hiervoor beter kunnen delen.
Verder zal zij het UR advies – met name de punten 1 en 2 - met de opleidingen bespreken.
Binnen enkele weken verwacht het college hierop terug te kunnen komen.
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Schriftelijke rondvraagpunten
Naar aanleiding van de vraag of in de toekomst de TOM student in de gelegenheid zal zijn
deel te nemen aan raadsvergaderingen antwoordt het college dat, wanneer deze situatie
zich voor zal doen, zij zich in zal zetten om voor diegene zodanige afspraken te maken dat
deelname mogelijk is.
Rondvraag
Gevraagd naar een update over het gesprek over de aanwezigheid van de Saxionstudent in
de UB, meldt het CvB dat zij hier zodra dit bekend is melding van zal doen.
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