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1. Opening en vaststelling agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd (punt 12) het BBR en de richtlijn over de nieuwe
onderwijsorganisatie.
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Presidium
Aansluitend aan de interne vergadering vindt er een extra OOS vergadering plaatst in aanwezigheid
van de rector in Ravelijn 3411.
De voorzitter meldt dat het presidium het advies van de Dienstraad Concerndirecties i.o. heeft
overgenomen. In zijn brief van 16 april jl. heeft de Dienstraad geadviseerd om in te stemmen
met het reorganisatieplan van Accounting House en Operational Audit, zodra het sociaal plan
goedgekeurd zou zijn. De bonden hebben vervolgens op 17 april overeenstemming bereikt over het
sociaal plan. Daarmee is dit punt afgehandeld.
Externe commissie
Van de Zande meldt dat 4 OWD’s van de UCO binnenkort in gesprek zullen gaan met de URaad over
de rol van de UCO.
3. Verslag interne vergaderingen 12 en 19 maart, UR 14-038
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 26 maart 2014, UR 14-002
De evaluatie van het Tenure Track-beleid zal geagendeerd worden voor het agendaoverleg met het
CvB aansluitend aan de overlegvergadering.
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5. WAR: compensatie premasters, UR 14-050
Premaster studenten worden vanaf studiejaar 2013 – 2014 niet meer als bachelor studenten
aangemerkt, maar als cursisten en betalen cursusgeld per behaalde EC i.p.v. collegegeld.
De UT heeft wettelijk gezien niet meer de verplichting om een voorziening te treffen voor premaster
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studenten bij studievertraging door overmacht. De vraag die voorligt is, wil men premaster studenten
nog extra faciliteren bij studievertraging. Tijdens de commissievergadering vond men dat een
compensatie niet nodig is, omdat een premaster al een faciliteit is die aangeboden wordt.
Na een korte peiling komt de raad tot het standpunt dat het niet nodig is om premaster studenten extra
te compenseren, aangezien ze per EC’s betalen en onderwijs genieten tegen een lagere kostprijs. In
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het geval van extreme omstandigheden zou een hardheidsclausule van toepassing kunnen zijn.
Het volgende punt dat aan de orde wordt gesteld is het voorstel van de WAR m.b.t. compensatie door
overmacht binnen TOM. Er is een risico dat studenten meer uitbetaald krijgen dan de studievertraging
die ze in eerste instantie oplopen. Immers, als een student een onderdeel tussentijds compenseert,
dan is uitbetaling van compensatie niet meer nodig. De termijn die hiervoor staat is 6 weken, de WAR
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stelt voor om hier 1 jaar voor aan te houden i.v.m. de herkansingenmogelijkheden in de zomer. Vanuit
de commissie werd er voorgesteld om een termijn van 3 jaar aan te houden, omdat dan de
studiefinanciering beëindigd wordt. Het is echter nog onduidelijk of dit mogelijk is, meldt Hamelers.
Na de herkansingen aan het eind van het studiejaar wordt via een voorlopige beschikking de
vertraging vastgesteld, dan volgt de definitieve uitbetaling aan het eind van de opleiding (na 3 jaar),
50
als de studiefinanciering is beëindigd. De raad ondersteunt dit voorstel.
Een belangrijk punt is dat men de persoonlijke omstandigheden goed bekijkt en nauwlettend bijhoudt
wanneer er een vertraging optreedt.
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56. Campus-card en Student Union
Het CvB heeft nog steeds niet schriftelijk geantwoord op de UR-vragen omtrent de wijzigingen t.a.v.
de Campus-card. Van de Zande zal de openstaande vragen nogmaals onder de aandacht brengen bij
Roel Idema. Vooralsnog blijft het punt geagendeerd voor de overlegvergadering.

107. Inschrijvingsregeling 2014-2015, UR 14-151
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Horstman heeft een positief advies geformuleerd t.a.v. de Inschrijvingsregeling, met daarbij een aantal
tekstsuggesties die tijdens het overleg rondgestuurd en besproken worden.
Een punt dat nog in het advies geadresseerd moet worden is de gewijzigde betalingstermijn. Tot 2
jaar geleden had een student het recht om het collegegeld in 12 maandelijkse termijnen te betalen,
afgelopen jaar was er echter sprake van 4 betalingstermijnen. Osiris zal spoedig aangepast worden
zodat het collegegeld in 5 gelijke termijnen betaald kan worden, meldde de rector tijdens de
commissievergadering OOS. Aankomend collegejaar wil men overgaan tot 6 betalingstermijnen, als
het systeem dit ondersteunt.
Het nadeel hiervan is dat de studenten moeten sparen om aan deze betalingstermijnen te kunnen
voldoen. Studenten kunnen ook geen beroep meer doen op het collegegeldkrediet, zoals voorheen
het geval was. Er is wel een mogelijkheid, in schrijnende gevallen, om terug te vallen op een
hardheidsclausule.
T.a.v. de inschrijvingstermijn wordt opgemerkt dat het diploma in principe later ingeleverd kan worden,
als men maar vóór 30 september aan de voorwaarde voor inschrijving voldoet.
De raad gaat akkoord met de inschrijvingsregeling 2014 – 2015 en de voorliggende tekstsuggesties.
Dit punt is voldoende besproken en wordt niet geagendeerd voor de overlegvergadering.

8. Onderwijsverdeelmodel, UR 14-042
Wormeester heeft een conceptadvies opgesteld dat betrekking heeft op de verdeling van middelen
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voor reflectieonderwijs door de RESTS groepen. Het door het CvB voorgestelde verdeelmodel voor
reflectieonderwijs heeft niet de voorkeur van de raad.
De rector meldde tijdens de commissievergadering dat 10 EC eerst naar de groep RESTS gaat. Als
blijkt dat de opleiding het reflectieonderwijs op een goede manier zelf kan invullen, dan zal de
financiering daarop aangepast worden. Dit staat echter niet in het voorliggend stuk, merkt Wormeester
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op.
TOM is bedoeld als minder docentintensief, zoals hoorcolleges, maar het is maar de vraag of dat ook
het geval is. Hoorcolleges zijn immers niet de meest activerende werkvorm en staan daarmee haaks
op de TOM-filosofie.
De raad adviseert om de middelentoewijzing voor reflectieonderwijs te verdelen naar het voorbeeld
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van de wiskundeleerlijn. Het advies wordt nader besproken tijdens de overlegvergadering.
9. Terugkoppeling implementatie reflectieonderwijs opleidingen
Tijdens de commissievergadering OOS werd de raad mondeling geïnformeerd over de implementatie
van het reflectieonderwijs. De rector meldde dat de 5 EC die vanuit de opleidingen verzorgd kan
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worden, daadwerkelijk goed ingevuld wordt door de opleidingen. De bijdrage die de RESTS groep
hierbij kan leveren wordt ook erkend door de opleidingen, voornamelijk bij de bacheloropdracht.
Er loopt nog steeds een discussie over de andere 5 EC die men zowel vanuit de opleidingen als
vanuit de groep RESTS wil invullen. Uiteindelijk verwacht Brinksma dat hierover duidelijkheid komt in
implementatiefase. Een schriftelijke rapportage over de implementatie van het reflectieonderwijs volgt
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binnenkort. Vooralsnog blijft het punt geagendeerd.
10. Concept CvB Richtlijn OER TOM, UR 14-045
De raad heeft instemmingsrecht op het onderdeel BSA (artikel 6.3 en 6.4 van de Richtlijn Onderwijs
en Examenregeling van de Bacheloropleidingen). Bij de formulering van het voorliggend
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instemmingsbesluit zijn er geen toezeggingen meegenomen.
Er wordt kort gediscussieerd over het al dan niet formuleren van toezeggingen.
Geurts stelt vervolgens voor om niet in te stemmen met het onderdeel BSA, zoals het nu in de
Richtlijn OER vermeld staat. UReka wenst vast te houden aan het TOM advies van vorige cyclus,
daarin adviseert de raad om het BSA te baseren op deelresultaten binnen de modules.
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Het CvB heeft in haar brief van 15 april jl. (UR 14-052) aangegeven dat zij de opleidingen de ruimte
geeft om hierover te besluiten. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid bij de opleidingen neergelegd,
merkt Brinkman op.
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In de richtlijn OER staat vermeld dat als je 3 modules hebt gehaald, je een positief BSA krijgt, stelt
Wormeester. De vraag is, hoe ver wil je hierin gaan. Immers, geldt er altijd 45 EC voor een positief
BSA en hoe ga je die 45 EC dan tellen?
Stoorvogel ziet als belangrijkste bezwaren de constante wijzigingen in de toetsschema’s en het
gebrek aan duidelijkheid. De studenten moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn, vooral wat betreft de
reparatieopties. De kansrijk gezakten krijgen tot nu toe alleen maar te horen van de opleidingen, “we
gaan er nog naar kijken’’, maar er is geen enkele vorm van duidelijkheid of een toezegging. Ook de
brief van de rector die naar alle TOM studenten is gestuurd, biedt geen duidelijkheid hierover. De
toetsschema’s worden voortdurend gewijzigd, hetgeen m.n. veroorzaakt wordt door de herkansingen.
Ondanks het feit dat de herkansingen positief zijn voor studenten, is het raadzaam om deze te
beperken.
Aanvullende eisen m.b.t. de BSA regeling kunnen ook opgenomen worden in het opleidingsspecifieke
deel van het OER.
Geurts vindt het onrechtvaardig dat studenten afgerekend worden op aaneengesloten modules van 15
EC. Duidelijkheid vooraf is van groot belang in deze.
Er volgt een discussie over de noodzaak van een centrale regeling en kansrijk gezakten. Men is het
erover eens dat duidelijkheid vooraf zeer gewenst is.
Er zijn voldoende herkansingsmogelijkheden en reparatieopties in de modules ingebouwd. Als toch
blijkt dat een student het niet gehaald heeft, dan moet je je afvragen in hoeverre deze student kansrijk
is, vindt Koning.
Dit jaar zou het zinvol zijn om vast te houden aan deelresultaten, stelt Svensson. Zolang de modules
in TOM niet goed geïntegreerd zijn, is het belangrijk om studenten niet af te rekenen op volledige
modules, en dus deelresultaten mee te nemen naar het volgend collegejaar.
De focus ligt naar de mening van Brinkman teveel op de BSA-regeling, terwijl de jaren daaropvolgend
minstens zo belangrijk zijn. Hoe gaat dat er uiteindelijk eruit zien? De ervaringen van de opleiding
BMT laten zien dat het nuttig is om deelresultaten te laten staan.
Terzijde wordt er opgemerkt dat deelresultaten een jaar geldig blijven, waarbij de geldigheidsduur
wordt bepaald door een examencommissie. De examinator kan een besluit nemen over de
geldigheidsduur van de deelresultaten met een melding aan de examencommissie.
Tenslotte vraagt de raad zich af of de opleidingen de ruimte hebben om de BSA-regeling anders in te
vullen, naast de vereiste 45 EC. Tijdens de extra OOS vergadering zal hierover duidelijkheid moeten
komen. Omdat de raad niet tot een standpunt kan komen, worden de individuele raadsleden / de
fracties verzocht om vóór 30 april hun voorstel bij de voorzitter in te dienen t.b.v. het UR besluit.

11. Stavaza TOM
Bij aanvang van de discussie wordt er verwezen naar de schriftelijke reactie van het CvB in een brief
van 15 april jl. (UR 14-052) over TOM. Daarin staat vermeld dat de opleidingen de vrijheid krijgen in
het creëren van oplossingen, daar waar de situatie het vereist.
De raad vraagt zich wel af hoeveel vrijheidsgraden er uiteindelijk aan de opleidingen worden gegeven.
De verwijzing in de brief naar de ervaringen van de opleiding BMT roept vragen op, vindt Brinkman.
e
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Een belangrijk punt dat ook aan de orde moet komen zijn de resultaten van het 3 kwartiel TOM, deze
zullen waarschijnlijk binnen 3 weken beschikbaar zijn. Het CvB had toegezegd deze tijdig te delen met
de URaad.
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12. BBR en de onderwijsorganisatie
Tijdens de commissievergadering OOS is uitgebreid met de rector gesproken over het BBR en de
richtlijn over de onderwijsorganisatie. Bij het besluit over de nieuwe onderwijsorganisatie is er
afgesproken dat het CvB een richtlijn uitvaardigt over de taken en bevoegdheden van de OWD’s
versus die van de OLD. Het college zal gevraagd worden waarom dit punt nog niet opgepakt is.

5513. Jaarplannen SU 2014 en 2013
De raad heeft kennis genomen van de verlate Jaarplannen van de Student Union. De vragen van
UReka over de Campuscard zullen door Hamelers ingebracht worden tijdens de overlegvergadering.
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14. Stavaza 3TU
Geen opmerkingen.
15. Rondvraag
Het referentiedocument Vision 2020 (UR 13-057) is op dinsdagmiddag 22 april vertrouwelijk aan de
raad voorgelegd. Op donderdag 24 april zal collegevoorzitter Van der Chijs dit document nader

3

concept
5

toelichten en is er een mogelijkheid om vragen te stellen. In de junicyclus ligt het document ter
instemming voor.
Er zijn geen schriftelijke rondvraagpunten.

1016. Sluiting
De vergaderleider sluit om 12.05 uur de vergadering.
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