UR 14 - 101
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 25 juni 2014 van de Universiteitsraad
Topsportregeling ROSTOP (UR 14 – 074)
(besluit genomen in de interne vergadering van 11 juni 2014)
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Topsportregeling ROSTOP (UR 14 – 074);
gehoord:
- de antwoorden op gestelde vragen in commissie OOS d.d. 10 juni 2014;
besluit:
- in te stemmen met de Topsportregeling ROSTOP.
FOBOS 2014 – 2015 (UR 14 – 072/UR 14 – 091)
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Concept regeling FOBOS 2014 – 2015 (UR 14 – 072);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 10-06-2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
overwegende:
- dat de in de commissie OOS d.d. 10-06-2014 gestelde vragen naar tevredenheid
zijn beantwoord;
gehoord de toezegging:
- dat de regeling FOBOS met alle betrokken partijen, inclusief de URaad, wordt
geëvalueerd en op basis hiervan de regeling FOBOS 2015 – 2016 wordt
ontwikkeld;
besluit:
in te stemmen met de concept regeling FOBOS 2014 – 2015 (UR 14 – 072).
Regeling FISIS (UR 14 – 073/UR 14 – 090)
De Universiteitsraad,
gezien:
- de regeling FISIS, kenmerk UR 14 – 073;
gehoord:
- de toelichting van de rector in de commissie OOS d.d. 10 juni 2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
overwegende dat :
- het goed is dat de UT een regeling heeft voor financiële ondersteuning voor
buitenlandse studenten die studievertraging oplopen;
- dat deze ondersteuning alleen in beperkte gevallen zal worden toegekend, nl. bij
duidelijke inzet voor de UT dan wel onvoorziene omstandigheden;
- dat deze beperking niet de indruk mag wekken dat gediscrimineerd wordt;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
- deze regeling voor 15 augustus in het Engels gepubliceerd zal worden;
- artikel 2 aangevuld wordt met het huidige lid h, artikel 1, bijlage A van de regeling
FOBOS;
besluit:
in te stemmen met de nieuwe regeling FISIS.
Adjustment BBR UT 2014 (UR 14 – 071/UR 14 – 087)
De Universiteitsraad,
gezien:
- het aangepaste BBR, versie juni 2014 (UR 14-071);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS, van 28 mei en 4 juni 2014
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- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
overwegende:
- dat alle andere faculteiten (inclusief de faculteit voor Geo-Informatie Wetenschappen en
Aardobservatie) een Nederlandse naam voeren in het BBR;
- dat het geen aanbeveling verdient om vooruit te lopen op nog niet vastgesteld taalbeleid
en op basis daarvan de faculteitsnaam in het Engels te stellen;
- de voorgestelde naam zich zonder betekenisverlies prima in het Nederlands laat vertalen;
besluit:
niet in te stemmen met het bijgestelde BBR UT 2014.
Studentenstatuut 2014 – 2015 (UR 14 – 075/UR 14 – 089)
De Universiteitsraad,
gezien:
- het Studentenstatuut 2014 – 2015 (UR 14-075);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 10 juni 2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
gehoord de toezeggingen van het college:
- dat in de inleiding van het statuut de verwijzing naar het UT-nieuws als
publicatiemiddel voor wijzigingen in het statuut, verwijderd zal worden en een
verwijzing naar een ander hiervoor bestemd medium zal worden opgenomen;
- dat de uitzonderingen op de Nederlands taligheid van het bachelor onderwijs worden
geactualiseerd;
besluit:
in te stemmen met het Studentenstatuut 2014 – 2015.
Naar aanleiding van de discussie over de interpretatie van de instemmingsbevoegdheid van
de URaad m.b.t. de studentenvoorzieningen, zegt het college toe zich in te zullen zetten voor
een verbeterede communicatie tussen de Student Union en de UR studenten.
Instellingscollegegeldtarieven (UR 14 – 078/UR 14 – 088)
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Instellingscollegegeldtarieven 2015 – 2016 (UR 14-078);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS dd. 10 juni 2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
overwegende:
- dat de herkomst van de consumentenprijsindexcijfers is verduidelijkt;
gehoord de toezeggingen van het college:
- dat het college het afronden van de instellingscollegegeldtarieven in bespreking heeft
gehad, maar dit te kort dag was om door te voeren voor de tarieven van het
collegejaar 2015 - 2016, maar de discussie verder zal voeren voor de volgende te
bepalen tarieven;
besluit:
positief te adviseren over de Instellingscollegegeldtarieven 2015 – 2016.
Referentiedocument Vision 2020 (UR 14 – 057/UR 14 – 085)
De Universiteitsraad,
gezien:
- het Referentiedocument Visie 2020 (UR 14 057) van 23 mei 2014;
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie SI, dd. 04-06 en 13-06-2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
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overwegende:
- Dat het visiedocument een brede kijk op de toekomst geeft, met veel en grote
ambities, en dat het verwezenlijken van (een deel van) deze ambities positief voor de
UT zal zijn;
- Dat er over dit document in personeel opzicht veel goeds te zeggen valt: bijvoorbeeld
dat personeel verantwoordelijkheid kan en mag nemen en dat dat ook toegejuicht
wordt; dat er derhalve ingezet gaat worden op professionalisering en dat
medewerkers daar proactief in mogen zijn, zolang e.e.a. maar bijdraagt aan de
instellingsstrategie; en dat dit in termen van de huidige UT een cultuuromslag inzake
HR impliceert die groot genoemd mag worden;
- Dat uit dit document blijkt dat de UT in alles wat haar corebusiness betreft (onderwijs
en onderzoek) en op nog veel meer terreinen (o.a. .ondernemendheid,
internationalisering) bij de Europese top wil behoren en dat dit – hoewel een goed
voornemen – weinig onderscheidend is;
gehoord de toezeggingen van het college:
- Dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding ten principale ligt bij de
Decaan / OLD en dat de specifieke invulling van de instellingsbrede kaders
waarbinnen deze verantwoordelijkheid kan worden genomen onderdeel gaat
uitmaken van de instellingsbrede onderwijsplannen die ter instemming of advisering
worden voorgelegd;
- Dat alle hoofdonderwerpen (zoals Internationalisering/taalbeleid; Onderwijs;
Onderzoek; Valorisatie; Interne organisatie / HRM en personeel en Campus /
community) in strategiedocumenten ter instemming of advisering terugkomen bij de
URaad;
- Dat elk jaar een bestuurlijke agenda verschijnt met daarin voor de komende periode
benoemd de onderwerpen waarop de ambitie uitgewerkt zal worden, inclusief de
momenten waarop dat beleid ter instemming of advisering zal worden voorgelegd;
- Dat tweejaarlijks de door de UT-werknemers ervaren werkdruk zal worden
gemonitord en dat de resultaten hiervan worden betrokken in de jaarlijkse
besluitvorming over de bestuurlijke agenda.
- Dat voorafgaand aan de zinsnede “We leggen de lat nog hoger” wordt toegevoegd
“Als universiteit”.
besluit:
in te stemmen met de toekomstvisie zoals neergelegd in het externe profileringsdeel van het
Referentiedocument Visie 2020 (UR 14 – 057),
en het interne sturingsdeel ter kennisgeving aan te nemen en de verdere uitwerking hiervan
in de vorm van ter instemming of advisering voor te leggen strategiedocumenten tegemoet te
zien.
Conceptnota Kaderstelling 2015 – 2019 (UR 14 – 069/UR 14 – 086)
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Conceptnota Kaderstelling 2015 – 2019 (UR 14 – 069);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie FPB, dd. 04-06-2014;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 11 juni 2014;
overwegende:
- dat het college de onderwijsstrategie aan het formuleren is in de vorm van kaderstelling
aan opleidingen zonder dit ter instemming aan de UR voor te leggen;
- dat het college voor ATLAS veel meer middelen ter beschikking wil stellen dan aan de
UR toegezegd;
- Dat de middelen voor het gewenste onderwijs ontoereikend zijn;
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Dat schaalvergroting volgens het college geen oplossing is voor ontoereikende
onderwijsmiddelen, maar financiële soliditeit te vinden is in extensieve
onderwijsvormen;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
- De inhoudelijke kaderstelling van onderwijs ter instemming dan wel advisering aan de
UR voorgelegd wordt;
- De middelen van ATLAS gebaseerd worden op gerealiseerde studenten aantallen en
realistische prognoses. De indaling van ATLAS zal in de begroting 2016 plaatsvinden
na een positieve evaluatie in 2015;
- De zogenaamde schuif van de rijksbijdrage voor middelen van bachelor naar master
voor de komende 3 jaar getemporiseerd wordt en deze gedurende deze periode
maar voor de helft gerealiseerd wordt.
besluit:
positief te adviseren over de Kaderstelling 2015-2019.
Stavaza TOM
Het college en de raad spreken af om, zodra alle relevante informatie beschikbaar is, het
eerste jaar TOM in een vergadering te evalueren.

4

