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Schriftelijke rondvraagpunten

Geachte college,
De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering onderstaande rondvraagpunten
geformuleerd. Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.
Regeling Nevenwerkzaamheden
Op maandag 16 april jl. werden alle medewerkers van de UT geïnformeerd over de nieuwe
regeling Nevenwerkzaamheden. Daarover heeft de URaad de volgende vragen:
 Volgens het “Convenant CvB - UR - OPUT juli 2008” dienen alle regelingen die bij het
OPUT ter instemming worden voorgelegd, ter informatie aan de UR te worden
gestuurd. Kan het college aangeven waarom deze regeling in het najaar van 2011 niet
ter informatie naar de URaad is gestuurd?
 Kan het college aangeven welk probleem wordt opgelost met het aanscherpen van
deze regeling (i.e. geldend voor alle medewerkers, ook die in schaal 12 of lager; alle
nevenwerkzaamheden, ongeacht de omvang van het UT-dienstverband)?
 Leidt deze nieuwe, uitgebreidere regeling niet tot een uitbreiding van de bureaucratie
(nl. iedereen moet alles opgeven), in een tijd waarin de UT moet bezuinigen en de
overhead juist moet worden teruggedrongen?
 Kan het college aangeven hoe door deze regeling de onduidelijkheden t.a.v.
nevenwerkzaamheden in UT spin-offs worden opgelost?
Vertrek UT docenten
In het UTnieuws staat dat 2 van de beste door studenten zeer gewaardeerde docenten van de
UT vertrekken. Zij geven beide aan dat ze teleurgesteld zijn in het beleid van de UT t.a.v. de
waardering van onderwijs. Wat gaat het college doen om verlies van uitmuntende docenten in
de toekomst te voorkomen, zeker daar in mogelijk NOM veel inspirerende docenten nodig zijn?
Stoelen tijdens tentamens
Het is de Universiteitsraad ter ore gekomen dat de klapstoelen die in het sportcentrum gebruikt
worden tijdens de tentamenperiodes hun beste tijd gehad hebben. Gedurende de tentamens
komt het steeds vaker voor dat studenten door hun stoel zakken, wat toch voor veel onrust
zorgt. De URaad is benieuwd of het CvB op de hoogte is van dit ongemak en of er plannen
gemaakt kunnen worden om dit probleem aan te pakken.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk
voorzitter

