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Schriftelijke rondvraagpunten

Geacht college,

In de interne vergadering van 20 januari heeft de UR onderstaande rondvraagpunten
geformuleerd.
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de komende overlegvergadering.
1.Positie Student Union
Al enige malen is er gesproken over de grootte en organisatie van de dienst Student en
Onderwijs (S&O). Dit is sinds EMB allerminst beter geworden.
Vanuit verschillende kanalen zijn ons klachten ter ore gekomen hierover, maar binnen deze
rondvraag willen wij uw aandacht specifiek op één punt richten: de relatie tussen Student Union
en S&O, waar vaak processen onnodig vertraagd en gefrustreerd worden.
Dit probleem wordt o.i. veroorzaakt door het systeem, waarbij Sport en Cultuur verantwoording
af dient te leggen aan zowel de SU als S&O. Dit zorgt ervoor dat er tegenstrijdige beslissingen
genomen worden en dit komt de besluitvorming absoluut niet ten goede. Dit kost beide partijen
veel moeite, en daarbij veel tijd en geld. Daarbij is Sport en Cultuur absoluut geen belangrijke
taak voor S&O, dus de vraag kan gesteld worden of dit de juiste partij is om dit in onder te
brengen. Door de structuur aan te passen zodat de SU zelf hoofdverantwoordelijke wordt zal de
besluitvorming sneller kunnen, en daarnaast zou het een aanzienlijke investering vanuit zowel
S&O als de SU kunnen besparen.
Daarom zijn er de volgende vragen:
• Hoe staat het College van Bestuur tegenover de huidige situatie?
• Wat zijn de plannen om deze problemen op te lossen?
• Waarom is dit systeem er gekomen?
• Wat is de rol van de campusmanager in deze verhouding?

2.Financiën International Office
Wat zijn de gevolgen van de beoogde bezuinigingen op het beleidsgebied internationalisering?
Meer specifiek:
• Hoe garandeert het CvB het behalen van de doelstellingen van Route 14 omtrent
internationalisering?

•
•

Kan het CvB een overzicht geven van alle risico’s voor de internationalisering van de
UT en de internationale studenten aan de UT als budgetten niet toegekend worden
omdat de dienstdirecteur en/of decaan daar geen prioriteit aan geeft?
Wat zijn de consequenties voor beurzen aan internationale studenten en/of UT
studenten voor studie of stage in het buitenland?

3.Docentkwaliteit
Meerdere malen is in de overleg vergadering tussen URaad en het CvB het onderwerp van
docentkwalificatie aan de orde gekomen. Indertijd is aangegeven dat deze discussie
opgehangen zou worden aan de toekomstige instellingskwaliteitszorg. Aangezien goede
doceerkwaliteit in elk systeem van belang is willen wij u vragen of u in de komende
overlegvergadering zou kunnen toelichten welk beleid u wilt voeren op dit thema van
doceerkwaliteit en welke rol de BKO en de SKO hierin zullen spelen.
4.Financiële relatie faculteit – instituut
Achtergrond:
Binnen MIRA verlegt de wetenschappelijk directeur, naar verluidt, de onderzoekprioriteiten.
Dat heeft consequenties, waardoor voor sommige (vaste wetenschappelijk) personeelsleden
geen plaats meer is in het instituut.
De consequenties zijn voor dat personeel en de faculteit (TNW) waar het personeel aangesteld
is.
MIRA heeft geen medezeggenschapsraad waar dit soort reorganisaties getoetst worden en de
UR is hierover niet geraadpleegd.
Vraag:
• Vindt het College het acceptabel dat onderzoeksinstituutdirecteuren personele besluiten
kunnen nemen zonder dat het instituut zelf voor de consequenties moet opdraaien?
• Wil het College actie nemen zodat de UR wordt ingeschakeld als medezeggenschapsorgaan voor MIRA en andere instituten die hun medezeggenschap nog niet adequaat
hebben georganiseerd?
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