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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 06 april 2011 
 
 
Uitgangspunten Hooglerarenbeleid (UR 11 - 003/082/099) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- de uitgangspunten hoogleraren beleid, km UR 11-003; 
- de vragen en antwoorden; 

gehoord: 
- het overleg in de commissie OOS; 
- de beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- het beleid ten aanzien van tenure trackers nog deels in ontwikkeling is; 
- het een goede ontwikkeling is dat directe begeleiders van promovendi een grotere   
  rol kunnen spelen bij de promotieplechtigheid; 
- het senior hoogleraarschap de mogelijkheid biedt om een (tijdelijke)  
  vertegenwoordigende en/of coördinerende rol te markeren; 
- het zinvol is om de categorie profilerende hoogleraar op te heffen; 
- een goede definitie van de categorie gasthoogleraar gewenst is gezien de  
  afwijkende bevoegdheden tov de andere categorieën van hoogleraren;  

gehoord de toezegging van het college dat: 
- In de meerjarenbegroting de commitments ten aanzien van tenure trackers 

weergegeven zullen worden; 
- In 2014 een evaluatie van het tenure track beleid zal worden uitgevoerd; 
-    Het bekleden van een bestuurlijke functie geen doorslaggevend argument kan zijn om  
     senior hoogleraar te worden.  
- De benoeming tot senior hoogleraar zonder tijdelijk karakter gebaseerd is op een 

positie in het hooglerarenplan waarin de coördinerende rol voor een bepaald 
vakgebied is vastgelegd; 

- Een notitie over specifieke categorieën hoogleraren die in het BBR zullen worden 
opgenomen ter instemming aan de raad zal worden aangeboden; 

besluit: 
           positief te adviseren over de uitgangspunten hooglerarenbeleid. 
 
Gedragscode ICT- en internetgebruik studenten (UR 11 – 95) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- “Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten” (kenmerk: UR11-081) d.d. 18 
maart 2011; 

gehoord: 
- De toelichting in de commissie FPB op 16 maart 2011; 
- De beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- De UT ICT-faciliteiten aanbiedt aan studenten ter ondersteuning van hun studie;  
- Aan deze facilitering regels verbonden kunnen worden omtrent het gebruik; 
- De gedragscode duidelijkheid geeft over de vraag wat voor de UT acceptabel gebruik 

is en hoe dit gehandhaafd wordt; 
- De gedragscode duidelijke procedures voorschrijft voor onderzoek naar de inhoud 

van persoonlijke data; 
- Kritiek op de UT dan wel haar bestuurders geen reden voor een gericht onderzoek 

kan zijn; 
- De gedragscode verlangt dat de student tegen wie een gericht onderzoek is ingesteld 

op de hoogte wordt gesteld van het onderzoek;  
- Privégebruik in beperkte mate is toegestaan voor alle studenten; 
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- Studentbewoners van de Campus van de UT geen beperkingen wordt opgelegd voor 
privégebruik binnen hun woning;  

gehoord de toezegging van het college dat: 
1. De tekstuele aanpassingen genoemd in de bijlage* worden overgenomen; 
2. Nieuwe studenten gewezen worden op het bestaan van de gedragscode; 
3. Zittende studenten gewezen worden op het instellen van de gedragscode; 

besluit: 
in te stemmen met “Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten”. 
 
Het college zegt toe de gedragscode voor medewerkers te actualiseren naar analogie van de 
huidige code voor studenten. 
 
 
*Bijlage: 
Artikel 3.9: 
In art. 3.9 komen de woorden: “ in ieder geval” te vervallen. 
Toelichting: 
Het schrappen van deze woorden geeft duidelijkheid. 
 
Artikel 3.12; 
In art. 3.12 vervalt de zinsnede ” of het plaatsvindt in het kader van het gerichte onderzoek 
zoals onder art. 7 genoemd”. 
Toelichting: 
Deze zinsnede is naar de mening van de raad overbodig. 
 
Artikel 5.2 en 5.3: 
Deze artikelen worden vervangen door:  
“5.2. Het is de student-gebruiker toegestaan het ICT- en Internetgebruik in beperkte mate 
in te zetten voor privédoeleinden.  
 
5.3 Studenten die op de Campus van de UT wonen en voor de Internettoegang in hun 
woning gebruik maken van het UTnet en SURFnet worden geen beperkingen opgelegd voor 
privégebruik in hun woning. De overige bepalingen in deze Gedragscode zijn onverkort voor 
studenten-gebruikers die op de campus woonachtig zijn van toepassing. 
 
5.4 Commercieel gebruik van SURFnet is alleen toegestaan als het naar het oordeel van 
de beheerder verband houdt met UT-onderwijs en –onderzoek.” 
Toelichting: 
Deze herformulering geeft duidelijker aan dat bij privégebruik binnen de woning de UT geen 
beperkingen oplegt. De afsplitsing van commercieel gebruik van SURFnet in een apart 
artikel geeft een leesbaardere reeks. 
 
Artikel 7.2: 
In artikel 7.2, laatste aandachtstreepje, wordt na “ de Universiteit” toegevoegd: als gevolg 
van strafbaar gebruik. 
Toelichting: 
Doel is een nadere nuancering aan te brengen. 
 
Artikel 7.6: 
Tekst wordt vervangen door: "E-mail berichten en bestanden van universiteitsraadsleden, 
faculteitsraadsleden en leden van opleidingscommissies in functie zijn niet uitgesloten van 
het algemene toezicht op de systeem- en netwerkbeveiliging en zijn wel uitgesloten van 
gericht onderzoek voor zover de e-mails en bestanden betrekking hebben op hun 
functioneren als lid van de medezeggenschap/opleidingscommissie." 
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Toelichting: 
Doel van deze wijziging is ook opleidingscommissies onder deze bepaling te laten vallen 
en dat e-mails/bestanden ihkv werk voor medezeggenschap buiten het gericht onderzoek 
blijven. 
Dienstraden en Instituutsraden kennen geen student-leden, dus deze aanvulling kan 
vervallen. 
 
Stavaza herziening Instellingsspecifiek Studentenstatuut (UR 11 - 085/095) 
Het college zal naar de RAVIS regeling kijken vanuit de intentie dat geen ongelijkheid tussen 
Nederlandse en internationale studenten dient te ontstaan. 
Bij het indienen van de definitieve tekst van het Studentenstatuut zal het college een 
toelichting geven over de Engelstaligheid van de medewerkers van het Klachtenloket. 
Het college zal een visie over activisme en eventuele regelingen opstellen nadat er in Den 
Haag een definitieve beslissing over is genomen. Als de wetgeving zodanig wordt dat 
masterstudenten geen prestatiebeurs meer krijgen, zal het CvB een en ander opnieuw 
bezien teneinde mogelijke onrechtvaardigheden te repareren. 
 
Docentprofessionalisering: categorieën en financiën (UR 11 – 083/100) 
Het college zal de raad jaarlijks informeren over de voortgang met betrekking tot de 
docentprofessionalisering. 
De suggestie van de URaad om de mogelijkheid te onderzoeken van een combinatie van het 
BKO-traject met het behalen van een eerstegraads lerarenbevoegdheid wordt 
overgenomen.. 
  
Schriftelijke rondvraagpunten (UR 11 – 060) 
De door UReka schriftelijke gestelde vragen over mogelijke VSNU voorstellen met 
betrekking tot studiefinanciering, collegegeldverhoging en studentenstop zullen binnen 2 
weken schriftelijk beantwoord worden. 
 
Rondvraag 
Het college zal binnen een paar weken antwoord geven op de vragen van de URaad over 
het koelbeleid op de UT naar aanleiding van een publicatie in het UT Nieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 


