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Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 28 maart 2012

Geachte college,
In de interne vergadering van 14 maart jl., heeft de URaad onderstaande vragen geformuleerd.
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de komende overlegvergadering.
1. Uitbesteden en privacy
Het is de URaad ter ore gekomen dat de UT een aantal ICT-diensten wil uitbesteden. Zo zou
de studentenmail bijvoorbeeld extern worden gehost. Een probleem van het extern hosten is
dat er zeer goed opgelet moet worden waar het hosten plaats vindt. Zo kan de UT geen privacy
waarborgen voor haar studenten wanneer de ICT-diensten worden uitbesteed aan Amerikaanse
bedrijven die onder de PATRIOT-Act vallen. De URaad wil graag weten hoe ver de UT is met
deze plannen, en of er bij de overwegingen voor het uitbesteden ook rekening wordt gehouden
met de privacy van de studenten.
2. EE in het Engels als nieuwe pilot NOM
Onder verwijzing naar de brief van de FR EWI (kenmerk EWI12/FR:Meer/003/bsc) d.d. 12-032012 aan de rector over het geschil van de FR over “EE in het Engels”, leggen we het college
de volgende vragen voor:
1. Is het college van plan de URaad te informeren over de naar een hoger plan getrokken
besluitvorming over “EE in het Engels en als nieuwe pilot voor het nog niet vastgestelde
NOM”?
2. Welke bevoegdheden heeft het college bij dat besluit in gedachten voor FR en UR?
3. Worden medezeggenschapsorganen hierin betrokken op een moment dat het nog
relevant is voor de besluitvorming?
3.Zaalhuur collegezalen
Het is de raad ter ore gekomen dat vanaf het kalenderjaar 2012 studieverenigingen moeten
betalen wanneer ze gebruik willen maken van collegezalen buiten de reguliere college-uren
(bijv. ’s avonds of in het weekend). Het bleek dat de studenten en studieverenigingen niet op de
hoogte waren van deze nieuwe regeling. Veel studenten en diverse studieverenigingen maken
gebruik van de collegezalen buiten de reguliere uren, bijv. voor ouderdagen en ALV’s. Deze
studenten en verenigingen komen nu in de problemen, omdat ze bij de planning van hun
activiteiten geen rekening hebben gehouden met deze kosten en dus te weinig gebudgetteerd
hebben. De URaad heeft daarom de volgende vragen :
1. Met welke achterliggende gedachte heeft het college besloten de (financiële)
afspraken over het gebruik maken van collegezalen buiten reguliere tijden te veranderen?
2. Waarom zijn de studenten en de studieverenigingen niet op de hoogte gebracht van de
verandering in 2012 over de kosten van het gebruik van collegezalen buiten reguliere uren?

3. Het college zegt activisme te willen ondersteunen en faciliteren. Daarnaast geeft het
college aan dat activisme een activiteit is die naast de studie behoort plaats te vinden, dus
buiten de reguliere collegetijden. Wij zijn van mening dat het in rekening brengen van het
gebruik van collegezalen buiten reguliere uren niet onder faciliteren van activisme valt. Kan
en wil het college een uitzondering op deze regeling maken door geen kosten in rekening te
brengen voor studenten(verenigingen) die buiten de reguliere college-uren gebruik willen
maken van collegezalen?
4. Veel faculteiten zien graag dat er ouderdagen geregeld worden, in het verleden hebben
faculteiten hier financieel aan bijgedragen. De URaad heeft vernomen dat een dergelijke
facultaire bijdrage niet meer mogelijk is. Klopt deze constatering en zo ja, waarom is deze
bijdrage nu niet meer mogelijk?
4.BAO
In de notitie Summary of the report on Economic Aspects of Education Bedrijfseconomische
aspecten van het Onderwijs (BAO), Februari 2012, M. Ruiter e.a. , staat op pagina 7 onderaan:
“In tabel 4 [….]. Opvallend is dat het percentage onderzoek dat blijkt uit de TAS gegevens voor
alle faculteiten iets lager is dan het percentage onderzoek uit de BAO calculatie”.
Deze interpretatie van tabel 4 lijkt over het algemeen juist, maar toch niet voor de faculteit GW.
Bij GW, onderin de tabel, wijkt het percentage OW OZ -BOA ten opzichte van TAS- af met een
substantiële 19 %. Hoe valt deze afwijking te verklaren?
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