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Geacht college, 
 
In de onlangs gehouden interne vergadering van de Universiteitsraad is een tweetal 
rondvraagpunten geformuleerd. Graag ontvangen wij in de overlegvergadering van 9 november 
uw reactie hierop. 
 
EL in het Engels 
De bachelor opleiding EL gaat met ingang van het studiejaar 2012/2013 over op een volledig 
Engelstalig programma met de bedoeling om ook niet-Nederlandstaligen te kunnen trekken. 
Omdat het college voornemens is een jaar later de nieuwe bachelors op te nemen, waarin ook 
EL als major met een volledig nieuw programma en didactisch concept terugkomt, heeft de FR 
van EWI half oktober de instemmingsvraag van de decaan over deze taalswitch per 2012 
negatief beantwoord. Vervolgens heeft de decaan de instemmingsvraag gewijzigd in een 
adviesvraag, het instemmingsbesluit als negatief advies opgevat, dat advies om hem 
moverende redenen naast zich neergelegd en het besluit genomen om over te gaan op een 
Engelstalig EL-programma. De overgang naar een Engelstalig studieprogramma wordt 
inmiddels ook gecommuniceerd op de voorlichtingssite. 
 

1. Is het college op de hoogte van de overgang naar een Engelstalig EL-programma en is 
dit met de rector overlegd? 

2. Acht het college deze investering wenselijk in het licht van de financiële en personele 
situatie en van het feit dat dit bachelorprogramma mogelijk slechts voor een cohort 
gedraaid zal worden? 

3. Acht het college de handelswijze van de decaan richting de medezeggenschap redelijk 
en acceptabel? 

4. Waaruit heeft de sturing van het college bestaan in deze besluitvorming die ook voor de 
verdere ontwikkeling van de onderwijsplannen ongetwijfeld van belang is? 

Fietsenstalling 
Al sinds het begin van vorig collegejaar 2010/2011 is er een tekort aan juist geplaatste 
fietsenstallingen op het O&O plein. Hierdoor ontstaat op drukke college tijdstippen een enorme 
chaos van fietsen op en rond het O&O plein. Allereerst is dit natuurlijk geen gezicht, maar 
bovenal is het hinderend voor de looproutes en de toegang tot gebouwen zoals de Ravelijn.  
Sinds vorig collegejaar zijn er verscheidene pogingen ondernomen om het probleem op te 
lossen. Er is voorgelicht over waar additionele fietsenstallingen zouden zijn, personeelsleden 
van het FB hebben politieagent gespeeld en er zijn mensen in dienst geweest die onjuist 



 

 

gestalde fietsen hebben verplaatst van het O&O plein naar verderop gelegen fietsenstallingen, 
zoals bij het gebouw de Spiegel. 
De nieuwste van deze maatregelen is het inhuren van studenten om andere studenten te wijzen 
waar ze hun fiets mogen stallen of om zelf de fietsen naar een vrije stalling te verplaatsen. 
  
Al deze maatregelen hebben het nodige geld gekost. In onze ogen is dit natuurlijk een 
verspilling en had dit geld beter besteed kunnen worden. Vooral in het kader van de 
huidige financiële situatie. Met het tot op heden gespendeerde geld had naar alle 
waarschijnlijkheid een degelijke en correct gepositioneerde fietsenstalling geplaatst kunnen 
worden. 
  
Naast het feit dat het geld kost is er verlies van vertrouwen in een goede oplossing bij de 
studenten. Ook bij hen leeft de vraag of het CvB haar geld niet beter kan besteden en waarom 
het CvB niet een permanente oplossing kan vinden. 
  
Deze laatste vraag willen wij daarom ook aan u stellen. Wanneer kunnen wij van het college 
een permanente oplossing verwachten voor het fietsen-probleem op het O&O plein waarmee 
zowel het CvB, de medewerkers en de studenten tevreden kunnen zijn? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 
 
 
 


