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Geacht college, 
 
De URaad heeft uw herziene document RoUTe 14+, herijking strategie: visie en aanpak 
alsmede de begeleidende brief (S&C/392.815/rm) dd 15 februari 2011 ontvangen waarin de 
raad  in kennis wordt gesteld van de herijking van RoUTe ’14 en het voornemen tot 
reorganisatie. De nota is besproken in de interne vergadering van 16 februari 2011.  
 
Tot genoegen van de URaad heeft het CvB besloten de herijking van RoUTe ’14 en de 
reorganisatie te ontkoppelen en in tijd uit elkaar te trekken. De komende tijd willen wij allereerst 
intensief met u overleg voeren over de herijking van RoUTe ‘14. In elk geval in het aangeboden 
document komt onduidelijk naar voren wat de visie is op de gewenste profilering van de UT, de 
uitwerking daarvan op hoofdlijnen voor het onderwijs, het onderzoek en het leerstoelenbeleid. 
En vervolgens de gevolgen daarvan voor de instelling: wat voldoet en wat moet worden 
aangepast. Het gaat de raad daarbij vooral om de vragen: Waarom?  En waarom op deze 
wijze? 
 
Tevens is de procedure en planning richting medezeggenschap door het CvB aangepast. Zoals 
bekend, volgt de medezeggenschap de zeggenschap. Tevens is bepaald dat bij een eenheid 
overstijgende reorganisatie de medezeggenschap wordt neergelegd bij de Universiteitsraad. De 
vraag is echter welke zeggenschapsbevoegdheden en mandaten de decanen en 
wetenschappelijk directeuren behouden in het proces van de herijking RoUTe ‘14. Naar de 
mening van de URaad betreft dit voor de decaan in elk geval het vaststellen van het 
leerstoelenplan van de faculteit. Op zijn minst hieraan dient dus de medezeggenschap van de 
betreffende faculteitsraad te worden gekoppeld. Wij adviseren u dit volgens uw tijdsschema in 
mei te laten plaatsvinden. 
 
Bij nadere detaillering van op te leveren documenten in het kader van Route ’14+ zoals 
opgenomen in de brief ontbreken er nog een aantal gegevens, met name de bijbehorende data. 
Wij zullen hierover apart met u in overleg treden. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 


