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1. Opening en vaststelling agenda
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt als volgt gewijzigd:
6b. ingekomen brief van UReka “ English in the Council” , 6c. brief Arbeidsinspectie “ Overtreding
Kernenergiewet” .
2. Mededelingen
Op verzoek van het college wordt de deadline voor het aanleveren van de vergaderstukken verruimd
tot maandag 17.00 uur ná het agendaoverleg van woensdags. De griffie zal door deze wijziging de
stukken pas op dinsdag kunnen verzenden. Zodra stukken beschikbaar zijn worden ze wel meteen op
de website geplaatst.
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Voor de voorbereiding van de evaluatie van het functioneren van de raad wordt er een commissie
samengesteld bestaande uit Van den Bedem, Wormeester en Van den Berg.
Deze evaluatie zal waarschijnlijk in de februari gepland worden. Nader informatie volgt nog.
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Op 8 december wordt door de faculteitsraad van ITC een bijeenkomst georganiseerd over
internationalisering. Naast de universiteitsraad worden ook de voorzitters van faculteitsraden
uitgenodigd. Van der Steen zal een agenda en evt. stukken rondsturen.
De middagbijeenkomst over de instroomcijfers in de bachelor wordt uitgesteld tot februari 2011.
Op 1 december verlaat Stefan van Kuik, Programmamanager Strategische Marketing, de UT. De
voorzitter geeft aan dat mede door deze wijziging het lastig was om op korte termijn een spreker te
vinden. De raad zal tzt nader geïnformeerd worden.
3. Verslag interne vergadering 20 okt. (UR 10-282)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Lijst ingekomen- en uitgaande post t/m 11 november
Ter informatie.
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5. Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 11 november
Reeds behandeld In de commissies.
6 b. Brief UReka: English in the University Council (UR 10-336)
Willems geeft een korte toelichting op de brief van UReka: English in the Council. Wormeester uit zijn
bezwaar op het voorstel van UReka. De voertaal zou bij de jaarlijkse evaluatie over het functioneren
van de raad besproken worden. Voorlopig heeft men alleen afgesproken dat in de
commissievergadering SI in het Engels vergaderd gaat worden. Bovendien kan het CvB nog geen
beleidstukken in het Engels aanleveren. UReka neemt genoegen met een managementsamenvatting
in het Engels. Het CvB heeft haar zorg geuit over de voertaal in de raad. Men vreest dat bepaalde

discussies in de overlegvergadering minder goed tot hun recht komen vanwege het Engels.
Uiteindelijk zal de raad tot het Engels moeten overgaan maar in dit stadium kan men daar geen
overeenstemming over bereiken.
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6c Brief arbeidsinpectie Kernenergiewet (UR 10-284)
Op 23 september is door de arbeidsinspectie een periodieke controle uitgevoerd op de UT in het
kader van de Kernenergiewet. Uit deze inspectie is gebleken dat de UT zich op een aantal punten niet
aan wettelijke voorschriften heeft gehouden. Volgens Wormeester is de oorzaak van dit probleem een
gebrek aan verantwoordelijkheid. In de commissievergadering van FPB zijn hier kritische vragen over
gesteld.
7. Reorganisatie Marketing & Communicatiefunctie (UR 10–298)
Van der Steen geeft een korte toelichting. In de commissievergadering SI is men niet tot een
gezamenlijk standpunt gekomen. Het was daardoor niet mogelijk om een conceptbesluit te formuleren.
Ribberink heeft op 30 november een korte notitie van CvB doorgestuurd aan de raad. Dit stuk is min of
meer een herhaling van informatie. Een discussie is zeker niet ongewenst zoals gesteld wordt, maar
juist noodzakelijk. De hoofdlijnen zijn hoe staan de faculteiten hier tegenover en waar liggen onze
twijfels ten opzichte van het voorstel. De raad zal zich niet toespitsen op de details omdat daar veel
tijd in gaat zitten. Het is wel duidelijk geworden dat men de regie moet houden en meer centraal
gefocust moet zijn. Met name toezicht houden op hoe bepaalde zaken in het veld opgepakt worden.
De communicatie op een punt centraliseren is een belangrijk issue. Voor wat betreft de financiën is
een en ander verhelderd en zijn er geen vragen meer.
Studenten en medewerkers moeten tijdig in het proces betrokken worden vanwege hun kennis en
expertise. Dit blijft een essentieel punt. Van der Steen vindt dat de voor- en nadelen in het voorstel
niet in balans zijn. Dit plan had beter opgesteld moeten worden. Bovendien heerst er nog twijfel over
de mate waarin de faculteitsraden met dit plan instemmen. Dit punt is ook besproken met het
collegelid Flierman. Hij gaf als antwoord dat het UMT met dit voorstel instemt en dat er tot nu toe maar
één faculteitsraad negatief geadviseerd heeft.
Van Benthem: welke garanties krijgt de raad dat het straks na uitvoering van dit plan wel goed komt?
Wat opvalt is dat onze eerder uitgebrachte adviezen niet geïmplementeerd zijn. De raad overweegt
om een negatief advies uit te brengen. Meijer vindt dat zolang er nog geen duidelijk beeld is van het
werk van de communicatiemedewerkers bij de faculteiten, de raad niet kan bepalen hoeveel ftepersoneel nog nodig is. De voorzitter stelt voor om de faculteitsraden nogmaals te benaderen en hun
instemming op het voorstel te controleren. Tot op heden zijn er maar 2 officiële reacties geweest van
de faculteitsraden en dat zou de positie van de URaad kunnen verzwakken. In deze zaak moet de
raad pro actief reageren. De Reorganisatie Marketing & Communicatie wordt als agendapunt
toegevoegd voor het overleg met de RvT op donderdag 16 december. Van der Steen zal een
conceptbesluit opstellen en is woordvoerder.
8. BBR versie 12 november (UR 10-255)
De raad heeft een aangepaste versie ontvangen. In de vorige cyclus is het reglement ter informatie
aan de raad voorgelegd. Een belangrijk punt is de specificatie van het type hoogleraar en de
bijbehorende bevoegdheden. In het reglement zal dit later duidelijker omschreven moeten worden. De
raad gaat met deze versie akkoord.
Van der Steen is woordvoerder in de overlegvergadering.
9. Vastgoedplan ’14, versie 2011 (UR 10–289)
Langerwerf geeft een korte toelichting op het conceptbesluit. Het punt van de fietsenstalling Meander
en de Zuidhorst ontbreekt nog in het Vastgoedplan. Het CvB heeft in een brief van 8 november al een
reactie geven voor wat betreft de fietsenstallingen. Wormeester vindt dat de verplaatsing van de
Portiersloge Charlie op dit moment niet noodzakelijk is. Het vastgoedplan wordt jaarlijks aan de raad
voorgelegd om een goed totaal beeld te krijgen van de kosten per individueel project. De raad uit zijn
bezorgdheid over de beeldvorming die kan ontstaan voor wat betreft de bezuinigingen. Wormeester
vraagt zich wel af welke mogelijkheden er zijn tot het temporiseren van de plannen in het
vastgoedplan?
In principe stemt de raad in met het Vastgoedplan ‘14. Langerwerf is woordvoerder.
10. Toetsbeleid (UR 10–291)
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Willems geeft een korte toelichting op het conceptbesluit. Enkele punten zijn nog niet verduidelijkt.
Hoe het zit met de faciliteiten en financiën van de uitvoering van dit toetsbeleid? Welke eisen worden
er aan examinatoren en examencommissies gesteld en aan wie moeten deze commissies
verantwoording afleggen? Zijn deze dan ook zichtbaar voor medewerkers en studenten? De raad
vindt dat alle docenten die nieuw aangesteld worden getoetst moeten worden. Om als docent goed te
functioneren moet je enige kennis hebben van het OER. Willems zal het conceptbesluit aanpassen.
11. Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek (UR 10–300)
Van den Berg geeft een korte toelichting op het conceptbesluit. In het besluit zijn meerdere
toezeggingen geformuleerd. De raad wil concrete streefwaardes t.a.v. de verbeteracties ontvangen.
En ook een voorstel met concrete maatregelen om de klantgerichtheid van de diensten te verbeteren.
Het is van belang dat bij de volgende Medewerkerstevredenheidsonderzoek de medewerker gevraagd
wordt naar hoe zij het bestuur en de medezeggenschap waarderen. Van den Berg is woordvoerder.
12. Docentprofessionalisering (UR 10–292)
Brinksma gaf in de commissievergadering OOS aan dat de middelen beperkt zijn. Wormeester vindt
dat als het CvB dit een belangrijk onderwerp vindt er geld beschikbaar moet worden gemaakt. Dit blijft
een discussiepunt. Aan nieuwe docenten wordt standaard BKO aangeboden, maar dit zou in feite
voor alle docenten zo moeten zijn. De raad is van mening dat docentprofessionalisering ingebed moet
worden in het huidige HRM-beleid. Van den Berg: als je de antwoorden bekijkt dan kun je er niet
uithalen wat gevraagd wordt van parttime-medewerkers. Valt deze groep ook onder de BKOverplichting? Dit punt wordt meegenomen bij de toezeggingen. Wormeester is woordvoerder.
13. Profileringsfonds (UR 10–294)
Schraa licht het conceptbesluit toe. De raad kon het niet eens worden over de hoofdpunten. Een
belangrijk punt is dat het huidige systeem behouden blijft. Van den Berg vindt dat studenten 10 of 15
EC’s per jaar naast het bestuurswerk zouden moeten behalen, zodat ze gestimuleerd worden om in
hun studieritme terug te keren. Bovendien is dit niet moeilijk te controleren zoals de rector stelt. Hou er
rekening mee dat deze groep studenten sowieso goed kan studeren aldus Sijpesteijn. Van Benthem is
het hier niet mee eens. Wij worden als raad geconfronteerd met een zeer groot proleem. Het blijft
duwen en trekken. Er spelen nu 2 zaken; het nieuwe regeerakkoord en minimum aantal studiepunten
per jaar. Wormeester vindt dat dit stuk niet reëel is gezien de nieuwe regels en wetten ten aanzien van
langstudeerders. Dit geeft een veranderde kijk op het profileringsfonds. Hij stelt daarom voor om de
discussie uit te stellen totdat het college met een nieuw voorstel komt. De belangrijkste
discussiepunten zijn het wel of niet studeren tijdens een jaar van activisme en de hoogte van het
bedrag per maand. De vraag is óf een vast maandbedrag of het bedrag dat men in het actieve jaar
van de DUO ontving. Het CvB wil alléén een vast maandbedrag terwijl de raad het huidige systeem wil
behouden. Lagendijk merkt op dat de discussie gaat over of het salaris is of een compensatie voor het
werk. De inhoud van dit Profileringsfonds geldt pas per september 2011, zodat de huidige regelgeving
nu nog geldt. De raad kan dan een positief advies geven en de reactie van het CvB in april/mei
afwachten. Lagendijk stelt voor om voor een periode van 6 tot 8 maanden akkoord te gaan met dit
voorstel. Van den Berg vindt dat niet EER-studenten een beurs via de UTS moeten kunnen aanvragen
en dat deze beurs definitief toegekend wordt als pre-master afgerond is. Dit punt wordt toegevoegd
aan de toezeggingen. Schraa is woordvoerder.
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10.30 uur Schraa en Meijer verlaten de vergadering.
14. Privacyregels Blackboard (UR 10–301)
Dit onderwerp is afgehandeld in de commissievergadering. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.
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15. Studentenhuisvesting UT (UR 10–297)
Sijpesteijn geeft een korte toelichting op het conceptbesluit. In de vorige cyclus is dit stuk ons
voorgelegd. De raad is verbaasd dat het college niets met de adviezen gedaan heeft. De raad kan om
deze reden niet instemmen met het stuk als zodanig. Helaas zijn de aanpassingen van Wormeester
op het conceptbesluit van Sijpesteijn niet naar de raad gestuurd. Deze wijzigen volgen nog in de
definitieve versie. Van Benthem wil het coöptatie argument aan de orde stellen. Sijpesteijn is voor
behoud van coöptatie. We willen cijfers/getallen zien aldus Van Benthem.
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We zullen in de overlegvergadering vragen waarom medewerkers die op de campus wonen risico
lopen en studenten niet. Dit is zeer opmerkelijk te noemen. Wormeester vindt dat er een gebrek aan
visie is voor wat betreft het aantal studentenwoningen dat nodig is. Kan het huidige plan voldoende
huisvesting garanderen? Om een goed standpunt te vormen heeft men meer informatie van Acasa
nodig. De raad kan op dit moment nog niet instemmen met de notitie, omdat de cijfers ontbreken.
Sijpesteijn is woordvoerder.
16. Verbreding Pilot BSA (UR 10-256)
Dit punt is opgesplitst in twee delen. Enerzijds het toelaten van andere opleidingen tot de pilot.
Wij gaan hiermee akkoord. Wormeester had echter een eerste evaluatie willen ontvangen voordat de
raad definitief instemt met dit voorstel. Van Dijk zou volgende week aanvullende informatie opsturen.
Het openstellen van de pilot BSA zou informerend behandeld worden en de inhoudelijke wijzigingen in
de pilot ter instemming. Lagendijk pleit ervoor dat bij uitbreiding van de pilot de opleidingen aan
precies diezelfde eisen moeten voldoen. De raad heeft sowieso instemmingrecht op het punt P in 2
regeling en de vakspecifieke eisen. Willems vindt het nut hiervan erg onduidelijk. Het college zal met
een visie moeten komen op het beleid langstudeerders. Kunst is woordvoerder.
17. Ontwerpbegroting 2011 (UR 10-311)
De begroting en het verdeelmodel worden vanmiddag in een extra FPB bijeenkomst besproken.
Wormeester stelt naar aanleiding hiervan het conceptbesluit op.
18. Overgangsregeling Instellingscollegegelden 2011 – 2012 en tarieven (UR 10 – 293)
De raad stemt positief in met deze overgangsregeling.
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19. Plan van Aanpak Minorenbeleid (UR 10-299)
In de commissievergadering OOS zijn de vragen naar tevredenheid beantwoord. Punt wordt van de
agenda afgevoerd.
20. Managementrapportage 3e kwartaal 2010 (UR 10-290)
Dit stuk is vooral ter informatie en afgehandeld in commissie FPB.
21. Resultaten Pilot Activisme (UR 10-266)
Dit punt is afgehandeld in de commissie vergadering. Er zijn geen vragen meer.
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22. Voortgang RoUTe´14
23. Voortgang 3TU en NONed
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24. Schriftelijke rondvraagpunten
De schriftelijk vragen over de Wet Modern Migratiebeleid en het Honoursprogramma zijn ingebracht
door Kunst. Van den Berg heeft een korte aanvulling/wijziging op de vragen.
25. Rondvraag
Sijpesteijn verbaast zich telkens weer over de kwaliteit van de beleidstukken. Dikwijls ontbreken de
cijfers en ook de kwaliteit van de antwoorden laat te wensen over. Dit punt wordt nog aan de orde
gesteld.
26. Sluiting
De vice-voorzitter sluit om 12:05 uur de vergadering.
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