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Geacht college, 
 
De URaad heeft instemmingsrecht bij de start van nieuwe opleidingen. Het NVAO-dossier ten 
behoeve van de Toets nieuwe opleidingen is echter nog niet gereed en het traject kent nog een 
hele ontwikkeling. Ook de begroting is nog niet beschikbaar. Om die reden vraagt u de URaad 
om een inhoudelijk advies, de instemmingsvraag wordt in de vergadering van oktober 
behandeld.  
 
De URaad heeft het conceptdossier met interesse gelezen. De URaad had enkele vragen bij de 
inhoud van het programma en de studiebegeleiding, welke naar behoren zijn beantwoord in de 
commissievergadering. De raad kan daarom met waardering stellen dat er met passie gewerkt 
wordt aan het University College en is dan ook zeer geïnteresseerd in het uiteindelijke dossier. 
Met name is men geïnteresseerd in de begroting van het University College, alleen dan kan de 
URaad een uitspraak doen of de investeringen in de huidige periode van bezuinigingen 
acceptabel zijn. 
 
De URaad zou dan ook graag de kosten van een University College aan de hand van het BAO 
model bepaald zien. Ook is de URaad geïnteresseerd in de hoogte van de investeringen en de 
wijze waarop dit gefinancierd wordt. 
 
De raad heeft onderstaand concept besluit vastgesteld. 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

-  het dossier t.b.v. macrodoelmatigheidstoets OCW; 
- het conceptdossier t.b.v. beperkte toets nieuwe opleidingen NVAO; 

gehoord: 
- de mondelinge toelichting door de rector in het OOS-overleg van 25 mei 2011; 
- de beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- de uiteindelijke beperkte toets nieuwe opleidingen NVAO in de oktober vergadering ter 

instemming aan de URaad voorligt; 
- de URaad om een inhoudelijk advies wordt gevraagd; 
- het dossier t.b.v. beperkte toets nieuwe opleidingen NVAO nog in ontwikkeling is; 
- de begroting nog niet beschikbaar is; 



 

adviseert: 
- de huidige lijn voort te zetten en het dossier beperkte toets nieuwe opleidingen NVAO in 

oktober aan de URaad ter instemming voor te leggen; 
- de kosten voor een University College te toetsen aan de hand van het BAO model; 
- bij de instemmingsvraag duidelijk uiteen te zetten wat de hoogte van de investeringen is 

en hoe dit gefinancierd zal worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 
 


