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Vergadering

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 09.10 uur de vergadering en heet de raadsleden welkom.
Agendapunt 16. Reorganisatie Communicatiefunctie zal vanmiddag in een extra SI vergadering
behandeld worden. De raad zal dan tot een conceptadvies komen. Agenda wordt als zodanig
vastgesteld.
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2. Mededelingen
De voorzitter stelt de mail van Bob Peters van de werkgroep duurzaamheid aan de orde.
Vanuit de raad zullen op persoonlijke titel Sijpesteijn en Wormeester als contactpersoon
fungeren voor de werkgroep duurzaamheid.
De voorzitter is door M. Florijn benaderd voor een introductiebijeenkomst op het O&O-plein.
Aansluitend aan de overlegvergadering zal tijdens de lunch een voordracht gehouden
worden met vervolgens een rondleiding op het O&O-plein. De raadsleden worden verzocht
om, indien mogelijk hierbij aanwezig te zijn.
Ribberink meldt dat de woordvoerders na afloop van de overlegvergadering door de griffie
benaderd worden voor een bijdrage in de UR nieuwsbrief (incl. foto 300 dpi)
Jan Hesselink (UT fotograaf) zal voorafgaand aan de overlegvergadering 29-9 een foto van
de nieuwe raad maken die tzt op de website gepubliceerd zal worden en evt. in UT Nieuws.
De voorzitter heeft namens de raad en in samenspraak met het CvB bij de
Wetenschapswinkel een onderzoeksaanvraag ingediend naar het imago en het
functioneren van de medezeggenschap. De hoofdvragen zijn: hoe kan de deelname aan
medezeggenschap zo slecht zijn en wat kunnen we doen om het imago te verbeteren.
Twee masterstudenten zullen dit onderzoek uitvoeren. Het college gaat dit geheel
financieren. Op 23 september staat het eerste gesprek/interview gepland met de
onderzoekers. De raad zal tzt geïnformeerd worden over de resultaten.
Externe commissies
Sijpesteijn:De WAR heeft een voorstel over het invullen van het profileringsfonds opgesteld
en dit aan belanghebbenden zoals de SU voorgelegd.
Vanuit de UCO zijn er geen mededeling in verband met de afwezigheid van Smits.
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3. Verslag interne vergadering 9 juni
Geen opmerkingen. Het verslag wordt als zodanig vastgesteld.
Het conceptverslag van de overlegvergadering is ter informatie meegestuurd met de stukken
voor de interne, maar zal in de overlegvergadering 29/9 behandeld worden.
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4. Lijst ingekomen- en uitgaande post
Geen opmerkingen.

5. Actiepuntenlijst
Reeds behandeld in de commissies.
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6. Lidmaatschap UCO
Het punt kan niet besproken worden vanwege de afwezigheid van Smits.
7. Voertaal UR
Ingezonden brief UReka wordt aan de orde gesteld.
CC stelt voor om niet al te lang te wachten met de besluitvorming rondom de voertaal. Van den
Berg is van mening dat de raad hier pragmatisch mee moet omgaan. Ook Pro-UT vindt dat
men zich hiervoor moet openstellen. In de commissievergadering van SI heeft men al besloten
om in het Engels te vergaderen. Het college zal verzocht worden om de management
samenvattingen in het Engels aan te leveren. De raad spreekt af dat bij afwezigheid van
raadslid Ndungu de voertaal Nederlands is. Van den Bedem stelt voor om aan het eind van het
jaar een evaluatie te houden.
8. Voorzitterschap na 1 januari 2011
Tijdens de overdrachtsvergadering van 1 september heeft de raad besloten om met de huidige
voorzitter door te gaan, hoewel hij op 1 januari 2011 formeel geen deel meer uit maakt van de
UT- gemeenschap vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op verzoek van
de raad heeft de vice-voorzitter een voorstel uitgewerkt waar men kennis van heeft genomen en
mee heeft ingestemd. Lagendijk zal in overleg met PA&O een onderzoek starten naar de
mogelijkheden die er zijn om toch lid te blijven van de UT gemeenschap. De raad zal t.z.t.
geïnformeerd worden over de resultaten.
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9. Portfolio instellingsstrategie UR 10-062
De voorzitter stelt het conceptbesluit aan de orde. Voor wat betreft de toezegging het jaarlijks
instemmen met de portfolio Instellingsstrategie zal dit een punt van discussie worden met het
CvB. CC is van mening dat alle nota’s die de instellingsstrategie beschrijven afzonderlijk ter
instemming voorgelegd moeten worden. De lijst mag jaarlijks wijzigen doordat stukken
toegevoegd, vervangen of verwijderd worden. De bestuurlijke agenda zou eraan gekoppeld
kunnen worden. Meijer: het instemmingsrecht moet in het reglement opgenomen worden. Eens
in de 6 jaar staat in de wet, maar wij willen dit document jaarlijks vaststellen. In het verleden is
er een geschil geweest over het instemmingsrecht op het verdeelmodel, uit de uitspraak van de
geschillencommissie bleek dat je dergelijke afspraken reglementair moet vastleggen om
rechtsgeldig te laten zijn.
De raad besluit om de toezegging van het jaarlijks instemmen met het portfolio in het
conceptbesluit te laten staan. In de WHW staan onze rechten beschreven en daar mag het
college niet aan tornen. Lagendijk is woordvoerder.
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10. Plan van Aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek UR 10-220
Van der Steen geeft zijn toelichting op het conceptbesluit dat er ligt. In de
commissievergadering SI is het punt van de benchmark aan de orde gesteld. Uit de score kun
je opmaken dat de UT tevreden is met een middenpositie. Voor de UT is dit opmerkelijk te
noemen. Ten aanzien van het ongewenste gedrag wil de raad meer maatregelen zien die
ongewenst gedrag voorkomen. Wij zullen het college om specifieke preventieve maatregelen
vragen. De raad zal naar een concreet voorstel vragen gedurende dit kalenderjaar. Het CvB zal
ook met concrete maatregelen moeten komen ten aanzien van het verbeteren van
klantgerichtheid. Dit punt wordt in het conceptbesluit nog aangescherpt. Studenten spelen
geen rol in dit onderzoek. Het plan heeft voornamelijk betrekking op de UT-medewerkers. Er
wordt wel een gedragscode voor studenten voorgesteld, samen met de door Student Union op
te stellen. Het verbaast de raad dat hier geen andere studentenvertegenwoordigers bij
betrokken zijn. Je zou hiervoor bijv. studenten uit de opleidingscommissies en/of de
faculteitsraden kunnen betrekken. Van den Berg zal samen met Sijpesteijn het conceptbesluit
aanpassen.
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11. Nota internationalisering UR 10-222
Van der Steen stelt het conceptbesluit aan de orde. In de maartcyclus heeft de raad deze nota
ook al behandeld (ter advies). De raad heeft destijds gevraagd om een concreet plan met
activiteiten, begroting en tijdspad. In het stuk wordt de aanpassing van de BKO (Engelse
taalvaardigheid van de docenten) voorgesteld, aldus Van den Berg. De onderwijskundige dienst
zal deze taak op zich nemen, terwijl deze dienst heeft geadviseerd dit niet te doen. De raad zal
op dit punt om toelichting vragen.
Van der Steen past het conceptbesluit aan en is ook woordvoerder.
12. Opheffing Masteropleiding Mechatronics UR 10-197
Voorzitter geeft toelichting op het conceptbesluit dat er ligt. Meijer stelt voor om het punt van de
zorgplicht van het CvB bij de toezeggingen in het conceptbesluit op te nemen. Hij is van mening
dat als studenten aan een opleiding beginnen ze ook de garantie van een universiteit moeten
krijgen om de opleiding af te maken. De raad stemt in met het opheffen van de opleiding
Mechatronics en deze om te zetten in een track van System and Control binnen 3TU masters.
Lagendijk zal het conceptbesluit aanpassen. Schraa is woordvoerder in de overlegvergadering.
13. Opheffing Masteropleiding SSESR UR 10-205
De raad stemt in met het opheffen van de masteropleiding SSESR op voorwaarde dat alle
zittende studenten de garantie krijgen om vóór 25 december 2010 af te kunnen studeren.
14. UR Reglement en kiesreglement UR 10-215
Het kiesreglement maakt onderdeel uit van het UR reglement. Van den Bedem geeft aan dat er
in het kiesreglement geen kiesdrempel vastgesteld is. UReka is voorstander van het op zijn
minst behalen van 1 volledige kiesdeler alvorens men een beroep kan doen op een restzetel.
Meijer vindt dat kleine partijen ook de kans moeten krijgen op een zetel in de raad. Ten aanzien
van het communiceren per e-mail heeft CC in de commissievergadering zijn bezwaar geuit.
Meijer vindt dat als de e-mails niet overkomen, het Centraal Stembureau alsnog een schriftelijke
brief naar de kiesgerechtigde dient te sturen.
De raad besluit om het kiesreglement niet verder te behandelen en deze naar de
novembercyclus door te schuiven, zodat de fracties hun standpunten kunnen voor te bereiden.
Het UR reglement kan wel behandeld worden.
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De voorzitter schorst om 10.15 uur de vergadering
10.40 uur Voorzitter heropent de vergadering.
40

45

15. Nota vervroegd promotierecht UR 10-218
Meijer verwoordt het CC standpunt. Hij vindt het niet verstandig om het vervroegd promotierecht
voor UHD’ers door te voeren. Hij wil de rechtmatigheid van het voorstel uitzoeken en ook voor
wat betreft UFO. Meijer zal namens de raad om meer toelichting vragen bij het CvB. Meijer zal
samen met Wormeester het conceptbesluit voorbereiden. De raad gaat voorlopig geen besluit
nemen. De voorzitter zal het college naar de status van het stuk vragen.
16. Reorganisatie Communicatie UR 10-204
Dit onderwerp wordt vanmiddag tijdens extra SI vergadering behandeld. Tijink gaat het verslag
van de hoorzitting van 7 september naar URaad, faculteits- en dienstraden sturen.
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Vervolg Lidmaatschap UCO (i.a.v. Smits)
Smits heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de UCO. Kunst zal door de raad
voorgedragen worden als studentlid. Smits stelt voor dat hij aanblijft als lid van de Programme
Board Onderwijssysteem (PBO). Deze subgroep valt onder de UCO; Smits stuurt hier nog een
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schriftelijk verslag van. De raad wil in het vervolg een korte schriftelijke rapportage zien vanuit
(sub)commissies.
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17. Kadernota Employabiliteit UR 10-129
Meijer stelt voor om de brief met het standpunt van het OPUT over de kadernota Employability
als bijlage mee te sturen met het conceptbesluit dat er ligt. Van den Berg wil in het besluit de rol
van de leidinggevende nog aanscherpen. De raad besluit positief te adviseren ten aanzien van
de nota Employability. Meijer past het besluit aan en blijft woordvoerder.
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18. Instellingscollegegelden 2011-2012 UR 10-224
Van den Berg stelt voor om bij de toezegging in het conceptbesluit een termijn te noemen, bijv.
december 2010. De raad stemt in met het verhogen van de instellingscollegegelden voor
studenten van buiten de EER. Schraa is woordvoerder.
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19. Bekostiging TGS
Dit punt gaat van de agenda af, omdat de raad geen documentatie hierover ontvangen heeft.
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20. Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Kennispark UR 10-193
Kunst vraagt naar de kosten voor de UT van de sloop van het viaduct. De vraag zal toegevoegd
worden aan de conceptbrief. Wat gaat de UT bijdragen?
Woordvoerder is Kunst.
21. Intentieovereenkomst noordelijke ontsluiting Kennispark UR 10-195
Dit punt is voldoende besproken en gaat niet naar de overlegagenda.
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22. Procesafspraak WAR Koepels
Punt hoeft niet naar de overlegagenda.
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23. Energievisie UT
Punt hoeft niet naar de overlegagenda.
24. Voortgang Route ‘14
Geen mededelingen
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25. Voortgang 3TU
NO-Ned is bewust toegevoegd als vast agendapunt.
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Lagendijk is op vrijdag 10 september naar een bijeenkomst van 3TU geweest. Men roept nog
steeds dat 3TU van belang is op technologisch gebied. Van den Bedem: het gevoel dat er nu
heerst, is dat 3TU zoals het er nu is aan het doodbloeden is. Het is duidelijk dat TU Eindhoven
een “behoorlijke” positie inneemt en vooral bezig is met profilering. Welke van de 3
universiteiten gaat nu de zwaartepunten afspreken?
De griffier zal op verzoek van de raad een profielschets van de voorzitter RvT opvragen bij CvB
en doorsturen.
26. Schriftelijke rondvraagpunten
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CC heeft een aantal schriftelijke vragen opgesteld ten aanzien van het project website
Vernieuwing Websites & Portals. Uit een onderzoek is gebleken dat de vernieuwe UT-website
e
op de 11 plaats staat van alle Nederlandse Universiteiten. De raad zal dit punt aan de orde
stellen.
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Voor wat betreft de slechte vooraanmeldingscijfers is ook een aantal vragen voorbereid. Van
den Berg vindt dat deze cijfers niet zoveel zeggen over het aantal studenten. Het aantal
studenten dat daadwerkelijk aan een opleiding begint, wijkt behoorlijk af van de
vooraanmeldingscijfers. De cijfers blijken niet betrouwbaar en moeten bij de opleidingen goed
uitgezocht worden. Hij verbaast zich over hoe er zulke grote verschillen kunnen ontstaan. Hij zal
in de overlegvergadering om opheldering vragen.

27. Rondvraag
10
Van den Berg merkt op dat de voorstellen die aan de raad worden voorgelegd niet altijd voldoen
aan de verwachting. Er ontbreekt regelmatig een gedegen analyse en goede argumentatie.
Daar moeten we scherp op zijn. De voorzitter stelt voor dat de nieuwe raadsleden een soort
verwondernotitie over opstellen.
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Van der Steen vraagt de raad wat men verwacht van zijn rol als voorzitter van commissie SI nu
de portefeuilleverdeling van het college gewijzigd is. Lagendijk stelt voor om begin oktober met
de commissievoorzitters bij elkaar te komen om de gang van zaken te bespreken en een en
ander goed af te stemmen.
20
Het CvB heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 september artikel 5 van het OER op
te schorten tot 1 januari. De raad zal hierover in de overlegvergadering vragen stellen.
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28. Sluiting
De voorzitter sluit om 11.40 uur de vergadering af.
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