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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 02 maart
2011
Instellen Numerus Fixus Psychologie (UR 10 – 349/UR11 – 066)
De Universiteitsraad,
gezien:
- De brief Instellen numerus fixus Psychologie, kenmerk: S&C/392.413/evd;
- Het advies van de FR-GW, kenmerk: BFD-GW/2011-042/fr-gw
gehoord:
- Het overleg in de commissie OOS op 12 januari 2011;
- Het overleg in de commissie OOS op 9 februari 2011;
- De beraadslagingen;
overwegende dat:
- De streefwaarde van de opleiding 300 is;
- De opleidingsdirecteur en de faculteitsdecaan positief adviseren betreffende de
numerus fixus van 350;
- Er strategische redenen door het CvB zijn aangedragen om te kiezen voor een
numerus fixus boven de 300;
- Er rekening is gehouden met vertraagde studenten bij het bepalen van de capaciteit;
- De faculteitsraad zeer terechte zorgen geuit heeft t.o.v. de hoogte van 350;
- Er verwacht wordt dat de reorganisatie de capaciteit van de opleiding niet gaat
beïnvloeden;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
- Als de instroom hoger is dan 300, er geen kwaliteitsverschil zal ontstaan m.b.t.
onderwijs en begeleiding. Hiervoor zullen het komende jaar, waar nodig, extra
maatregelen moeten worden genomen;
- Wanneer de 300 overschreden wordt, de NF het jaar erop naar beneden zal worden
bijgesteld, (bij voorkeur naar 300);
besluit:
positief te adviseren betreffende de numerus fixus van 350 voor de opleiding Psychologie.
Plan van aanpak Langstudeerders (UR 11 – 040/UR 11 – 059)
Het college zal de getroffen maatregelen met betrekking tot de langstudeerdersproblematiek
goed monitoren. Het rapport terzake van de UCO zal aan de raad toegezonden worden.
Concept Richtlijn OER (UR 11 – 042/UR 11 – 073)
Het college zegt toe dat indien de ICT ondersteuning met betrekking tot het studieplan
onvoldoende zal blijken te zijn, de werking van art. 5 opgeschort zal worden. Indien nodig zal
bovendien de ondersteuning vanuit de BOZ’s gemakkelijker gemaakt worden.
Het college zal voorts bezien of in OSIRIS een functionaliteit opgenomen kan worden
waardoor de student op het maximum van 2 tentamenkansen geattendeerd wordt.
De raad zal hier over geïnformeerd worden. Over de richtlijn tenslotte zal duidelijk aan de
betrokkenen gecommuniceerd worden.
Schriftelijke rondvraagpunten (UR 11 – 060)
Het college meldt desgevraagd dat er nog geen formeel besluit genomen is over de vraag of
de reorganisatie van GW zelfstandig uitgevoerd wordt of met de reorganisatie van de UT
meegenomen zal worden. In de volgende vergadering komt het CvB hier op terug.
De klachten over het functioneren van de printers in de UB zullen door het college opgepakt
worden.
Rondvraag
Het college zal binnen enkele weken duidelijker maken waar de mogelijkheden tot
fietsenstalling op de campus zijn.
Het CvB meldt desgevraagd voorstander te zijn van betaalde promotiemedewerkers, maar
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ook beurspromovendi zijn niet weg te denken. Er is dus sprake van een “tweeledig”
standpunt in dezen.
Gevraagd naar het standpunt van het college inzake de berichten over het neerleggen van
de bezuinigingen bij de studenten, meldt het college nog geen standpunt ingenomen te
hebben. Zodra de VSNU een en ander richting de staatssecretaris zal bekend maken, zal het
CvB haar standpunt aan de raad kenbaar maken, aldus het college.
RoUTe’14+ (UR 11 – 061/ UR 11 – 068)
Het procedurevoorstel van het college voor de behandeling van de notitie “aanscherping
strategie” (zie mail Lagendijk d.d. 24 febr.2011) wordt aanvaard.
Het college bevestigt dat formele mededelingen richting betrokkenen pas na instemming met
de reorganisatieplannen gedaan zullen worden.
Tevens zegt het college toe dat, hoewel de URaad de aangewezen instantie is om in het
kader van deze plannen medezeggenschap uit te oefenen, detailuitwerkingen van de
plannen via de decentrale medezeggenschap besloten kunnen worden.

