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Geacht college, 
 
1. OER 
In de maart cyclus is gesproken over de concept richtlijn OER. Toentertijd heeft de URaad over 
twee artikelen expliciet geadviseerd. De raad heeft een vraag over de implementatie van deze 
artikelen. Zowel artikel 5 (studieplan) als artikel 8.3 (derde tentamenkans) geven opleidingen de 
vrijheid om naar eigen inzicht dit artikel te implementeren. Het lijkt zo te zijn dat de gehanteerde 
bandbreedte door de opleidingen ongelimiteerd is. Door een inadequate informatievoorziening 
vanuit OSIRIS kiezen sommige opleidingen er voor om  geen actie te ondernemen bij het 
deelnemen aan een derde tentamenkans, terwijl andere opleidingen - op basis van handmatig 
doorrekenen - (reeds op dit moment) een gedetailleerde studieplanning van de student 
verwachten. Eveneens zijn er variaties in het gebruik van het studieplan.  
De Universiteitsraad vraagt u daarom het volgende: 

a. Welke vrijheid krijgen opleidingen bij het invullen van deze artikelen? 
b. Erkent het college dat door een brede interpretatie van dit artikel er verschillen 

tussen opleidingen ontstaan en ziet zij dit als een probleem? 
c. Erkent het college dat de verschillen goeddeels verklaard kunnen worden door de 

(sub-optimale) implementatie van OSIRIS, c.q. uitrol van het systeem op de 
werkvloer? 

d. Zo ja, is het college voornemens daarop gerichte actie te ondernemen? 
 

2. Bezuinigingen Sport en Cultuur 
Het is de Universiteitsraad ter ore gekomen dat er met directe ingang bezuinigingen in de sector 
sport worden doorgevoerd. De twee stukken op de website van het UT-Nieuws 
 “Sportcentrum kritisch over ‘voldongen feiten’ in Campusvisie” en ‘Bezuinigingen externe 
accommodaties doodsteek voor sport’ duiden dat er al bezuinigingen gaande zijn. De 
sportvoorzieningen worden in het Studentenstatuut aangemerkt als studentenvoorziening. In 
navolging van het Universiteitsraadreglement artikel 11.5 moet beleid met betrekking tot 
studentenvoorzieningen aan de universiteitsraad ter instemming worden voorgelegd.  
Tot op heden heeft de Universiteitsraad nog geen instemmingsverzoek van het CvB gezien 
over de bezuinigingen in sport en daarmee wijzigingen in de toegankelijkheid en het aanbod 
van studentenvoorzieningen. De Universiteitsraad wenst daarom een uitspraak over de 
volgende vragen en verwacht dat de bezuinigingen op sport en cultuur aan de orde zullen 
komen in de cyclus direct na de zomer. In deze cyclus zal ook de campusnota behandeld 
worden en de raad wil de bezuinigingen bij sport en cultuur verbinden aan de gestelde 
uitgangspunten en keuzes die gemaakt worden in de campusnota.  
 

a. Hoe wordt de bezuiniging bij sport en cultuur op dit moment ingevuld? 



 

b. Klopt het dat er op dit moment al bezuinigingen worden doorgevoerd terwijl de 
URaad hier nog geen instemming over heeft gegeven? 

c. Klopt het dat de externe inhuur van accommodaties per direct is stopgezet en 
verenigingen daarom op dit moment geen accommodaties kunnen vastleggen voor 
het collegejaar 2011 – 2012? Zo ja, hoe wordt er voor zorg gedragen dat alle 
verenigingen op de campus een plek kunnen vinden? 

d. Klopt het dat de sportsubsidies bevroren zijn? Zo ja, voor welke periode en wat zijn 
de gevolgen voor activiteiten van de sportverenigingen op het moment dat zij geen 
subsidie meer kunnen aanvragen? 

 
De Universiteitsraad hoopt dat deze vragen vooraf aan de overlegvergadering van 22 juni 
schriftelijk beantwoord kunnen worden zodat tijdens de vergadering er gesproken kan worden 
over de antwoorden. 
 
3. Camera’s Campus 
Rondkijkend over de campus valt het op dat er flink wat camera's zijn die terugkijken. Deze 
camera's hangen er uiteraard voor ons aller veiligheid en mensen zonder kwade intenties 
hebben niets te verbergen, maar toch rijzen er enkele vragen: 

a. Is er een beleidsstuk waarin de regels en afspraken die betrekking hebben op deze 
camera's en het gebruik ervan? Zo ja, zou u deze de UR kunnen doen toekomen? 
Zo nee, waarom niet? 

b. Indien het antwoord op bovenstaande vraag 'ja' was zou het kunnen dat een deel 
van onderstaande vragen daar door beantwoord wordt. Zou u deze desalniettemin 
alsnog willen beantwoorden? 

c. Wie (qua functie, niet de personen zelf) hebben toegang tot de camera beelden? 
Hoeveel mensen zijn dit in totaal (of ongeveer)? 

d. Worden de beelden opgeslagen? En hoe lang dan? Verschilt dit per camera? Wie 
(wederom qua functie) kunnen deze beelden terugzien/opvragen? Hoe vaak 
gebeurt dit ongeveer? 

e. Hoe wordt de privacy van mensen die gefilmd worden geborgd? 
f. Hoeveel camera's hangen er in totaal op de campus? 
g. Kunt u een overzicht geven van waar alle camera's hangen? 
h. Hebben de camera's een (bewezen) toegevoegde waarde? 
i. Hoe worden de beelden van de camera's naar de Beveiliging Spiegel verstuurd? 
j. Kunnen de camerabeelden ergens anders dan bij Beveiliging Spiegel en de 

recepties bekeken worden?  
k. Zijn de systemen bij de recepties beperkt tot het gebouw waar de respectievelijke 

receptie bij hoort? 
 
Indien mogelijk zou het fijn zijn als u de antwoorden al voor de overlegvergadering naar de UR 
zou kunnen sturen, wellicht zou dat de discussie tijdens de overlegvergadering kunnen 
beperken. 
 
4. OSIRIS 
Eén van de doelen van studieverenigingen is om bepaalde studiegerelateerde zaken voor haar 
leden gemakkelijker te maken. Een voorbeeld hiervan is het online beschikbaar stellen van een 
gepersonaliseerd rooster voor studenten. Op de website van de studievereniging geeft een 
student aan welke vakken hij/zij volgt en vervolgens krijgt hij/zij een persoonlijke link waarmee 
de bij die vakken behorende colleges, practica et cetera in een digitale kalender kan worden 
geladen. 
Om dit te doen is het echter wel noodzakelijk dat studieverenigingen over de benodigde 
vakinformatie kunnen beschikken. Dit zou natuurlijk allemaal handmatig uit kunnen worden 
gezocht, maar dat is zonde. De gewenste informatie staat immers al in OSIRIS. Momenteel lijkt 
het echter niet mogelijk deze informatie goed uitgelezen te krijgen. Het zou daarom fijn zijn als 
er een API (application programming interface) zou zijn waar derden (evt na identificatie) mee 



 

kunnen communiceren. De waarde hiervan zou zich bewijzen in het feit dat studieverenigingen 
(of individuele studenten) innovatief bezig kunnen zijn en de data kunnen presenteren zoals zij 
dat wensen. En omdat de UT wel controle houdt over de data die zij aanbiedt blijven de data 
kwalitatief goed en kunnen gebruikers erop vertrouwen dat bijvoorbeeld het practicum van 
Vertalerbouw echt woensdag het 6e t/m het 9e uur is. 
 

a. Klopt het dat er momenteel geen API beschikbaar is voor OSIRIS? 
b. Onderschrijft u dat het een goede situatie zou zijn, en goed passend bij het karakter van 

onze universiteit, als deze API er was? 
c. Wilt u deze innovatie realiseren? 
d. Zo ja, op welke termijn kan dit? 
e. Vindt u het in zijn algemeenheid goed om data in een makkelijk en gepast formaat 

beschikbaar te stellen? 
f. Zou u willen uitspreken dat het voor de UT in principe een uitgangspunt is om data op 

makkelijke wijze aan te bieden? 
 
Indien mogelijk zou het fijn zijn als u de antwoorden al voor de overlegvergadering naar de UR 
zou kunnen sturen, wellicht zou dat de discussie tijdens de overlegvergadering kunnen 
beperken. 
 
5. Duur collegejaar 
Met RoUTe’ 14+ zijn we ondermeer druk in discussie over het vernieuwen van ons 
onderwijsmodel. Een hieraan gerelateerd onderwerp, dat echter niet direct terugkomt in de 
nota, betreft de loop van het collegejaar. Mocht er een nieuw onderwijsmodel ingevoerd 
worden, zou dit ook hét moment zijn om te onderzoeken of er ook op dit gebied vernieuwd 
kan/moet worden.  

 
Een idee kan zijn om te gaan naar een korter collegejaar dat bestaat uit een herfst- en 
lentesemester, zoals dit in diverse andere landen ook gebeurt. Enkele voordelen hiervan 
kunnen zijn dat het voor studenten mogelijk wordt iets groots te ondernemen in de 
zomervakantie: fulltime bezig zijn met een eigen bedrijfje, reizen of een stage in het buitenland 
(momenteel is het bijvoorbeeld praktisch onmogelijk een stage te lopen in Amerika, aangezien 
het een student het einde van kwartiel 4 en begin van kwartiel 1 kost, feitelijk een half jaar 
vertraging dus), liefdadigheidswerk of misschien wel lekker luieren bij het UT - buitenzwembad. 
In ieder geval kan er serieus de tijd voor worden genomen.  
 
Gedurende de semesters zou het onderwijs misschien intensiever zijn dan nu, wat er voor zou 
kunnen zorgen dat studenten hun studie op dat moment ook echt prioriteit geven en kan leiden 
tot betere rendementen. Voor medewerkers betekent het wellicht ook dat er wat meer tijd naar 
onderwijstaken gaan, maar daar staat tegenover dat hun focus gedurende de andere maanden 
puur op onderzoek kan zijn. 
 

a. Heeft u al overwogen de duur en opzet van het collegejaar te veranderen? 
b. Zou u dit willen doen en het (dus een onderzoek naar de mogelijkheden en de 

gemaakte afwegingen) een deel van de bachelornota willen maken? Zo nee, waarom 
niet? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
Voorzitter 


