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Nieuwe Categorieën hoogleraren in BBR

Geacht college,

Met de notitie specificatie categorieën hoogleraren vraagt u het advies van de URaad omtrent
dit onderwerp, dat vervolgens in het BBR wordt opgenomen. U kiest hierbij voor een advies op
dit moment om niet tweemaal een instemmingsmoment te krijgen. Daarmee geeft u ook
impliciet aan dat u deze categorieën ook pas zult gaan hanteren nadat het BBR formeel is
voorgelegd. Deze visie is moeilijk te rijmen met uw eerdere visie op het BBR als een vrij statisch
document waarbij updating naar de actuele situatie geen hoge prioriteit heeft. In de nieuwe visie
zijn de instituten IMPACT en IBR nog steeds aanwezig als eenheden, weliswaar lege eenheden
maar toch. Graag vernemen wij van u welk traject u wenst te volgen, instemmingsvraag nu met
daarbij inwerkingtreding of nu advies en daadwerkelijke operationalisering uit te stellen tot een
gewijzigd BBR de instemming van de URaad heeft verworven.
Ten aanzien van de categorieën hoogleraren heeft u naar aanleiding van de procedure omtrent
benoeming senior hoogleraren in de commissie OOS aangegeven “Een senior komt eigenlijk
altijd van buiten en dan heb je de normale procedure.” (Dit citaat van de rector komt uit de niet
vastgestelde notulen OOS). Daarmee blijft er onduidelijkheid in het geval een senior wel van
binnen komt. Wordt in dat geval ook de normale procedure gevolgd met een
benoemingsadviescommissie of is een beoordelingsprocedure volgens de standaard richtlijn
van HRM over beoordelingsgesprekken voldoende?
Aangezien de voorliggende indeling in categorieën de senior hoogleraar en de adjunct
hoogleraar als nieuwe categorie definieert zijn er op dit moment nog geen hoogleraren binnen
de UT die binnen deze categorieën vallen. Is deze aanname correct?
Tot slot is het voor de profilering van de UT goed om een categorie universiteitshoogleraar te
hebben. De randvoorwaarden worden door het college relatief vaag gehouden, zowel tijdelijk
als vast, een financiële incentive van onbekende omvang. Gezien het belangrijk is dat het
onderwijs duidelijk herkenbare gezichten van hoge kwaliteit heeft is het wenselijk om op dit
gebied een duidelijke randvoorwaarde te stellen. Universiteitshoogleraren hebben in ieder geval
een duidelijke rol binnen het reguliere onderwijs van de UT op zowel bachelor als masterniveau.
Een laatste vraag betreft het leerstoelenplan. Dient het leerstoelenplan ook een indeling per
categorie (m.u.v. universiteitshoogleraar) te bevatten en dient dit leerstoelenplan voorafgaand
aan benoeming de positie van de te benoemen functionaris te bevatten?

CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- de notitie Specificatie categorieën hoogleraren, UR12-039;
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 7 maart 2012 en de interne vergadering
van 14 maart 2012;
overwegende dat:
- Aangeven is dat seniorhoogleraren met name van buiten de universiteit zullen worden
aangetrokken;
- Dit niet exclusief is en ook voor hoogleraren van binnen de UT een reguliere
benoemingsprocedure gevolgd zal worden ingeval van bevordering tot senior
hoogleraar;
- De universiteitshoogleraren een profilering van de universiteit betekenen die een goede
uitstraling naar het bachelor en master onderwijs moet bevatten;
gehoord de toezegging van het college:
- Bij alle benoemingen tot senior hoogleraren de geijkte procedure ten aanzien van
werving en benoeming hoogleraren te volgen;
- Voorafgaand aan de benoeming van gewone en senior hoogleraren als eerste stap het
hooglerarenplan bijgesteld wordt om een dergelijke functie in de faculteit in te bedden;
- Bij de benoeming van universiteitshoogleraren specifiek aandacht aan hun profilerende
rol in het onderwijs zal worden gegeven;
besluit:
of positief te adviseren over de specificatie categorieën hoogleraren en de daadwerkelijke
instelling van deze categorieën op te schorten tot daadwerkelijke opname in het BBR gedaan is.
danwel:
in te stemmen met de specificatie categorieën hoogleraren.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

