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1. Opening en vaststelling agenda  

De vicevoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Rick van Galen heeft met 
ingang van 1 mei een zetel in de raad aanvaard.    
 

2. Mededelingen 
Desgevraagd meldt Lagendijk dat hij een e-mail naar raadslid Van Benthem heeft gestuurd. 

  
3. Verslag vergadering 14 maart   

N.a.v. (punt 6, pag. 1) het voorzitterschap van de Universiteitsraad, meldt Schut dat er gedacht wordt 
over het aantrekken van een vergaderleider voor de interne- en overlegvergaderingen, apart van het 
voorzitterschap van de raad. Cornelissen en Schut zullen hierover op woensdag 2 mei verder 
vergaderen. Lagendijk geeft aan dat hij hierover met de collegevoorzitter gesproken heeft, deze heeft 
nog een aantal vragen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen/uitgegane postlijst UR 12-004 
Ter informatie. 
 

5. Actiepuntenlijst UR 12-002 
Afgehandeld in de commissievergaderingen. 
 

6. Discussie Governance UT 
mondeling  
De raad heeft de faculteitsraden, instituutsraden en dienstraden gevraagd commentaar of input te 
geven op dit agendapunt. De faculteitsraden MB, GW en de instituutsraad MIRA hebben inmiddels 
gereageerd. Het conceptadvies gaat niet in op concrete wijzigingsvoorstellen, maar bevat de 
minpunten van de organisatie en een oorzaak-gevolg-analyse. Het stuk vormt een goede basis voor 
een verdere discussie met het college. De raad is nog in afwachting van de input van de overige 
decentrale raden. D. Meijer is woordvoerder. 
 

7. Stavaza BSA, harde knip en vakevaluaties UR 12-066 
informatie 
Het ongevraagd advies met betrekking tot de Harde Knip wordt nader besproken. De belangrijkste 
punten die hierin opgenomen zijn, zijn  de bevoegdheden en de verantwoordelijkheid van de 
opleidingen/decanen, de rol van de toetsingscommissie  HKC, de uitvoeringsprocedure Harde Knip, 
een beleidskader voor de toepassing van uitzonderingsregelingen. Commentaar op het conceptadvies 
kan tot eind van de middag naar de griffie gestuurd worden. Brinkman is woordvoerder. Het college 
zal het plan voor de vakevaluaties in de junicyclus aan de raad voorleggen.  
 

8. Personeelsplan RoUTe ‘14+ UR 12-040 
Het punt wordt van de agenda afgevoerd, omdat het in de commissievergadering afgehandeld is. 
 

9. Nota Huisvesting internationale studenten en medewerkers UR 12-064  
instemming 
Schut resumeert het conceptbesluit. Als toezegging wordt opgenomen dat het college buffers inbouwt 
zodat men kan voldoen aan de kamergarantie, die aan internationale studenten en medewerkers 
wordt geboden. 
 
 



10. Opheffen Bachelor OWK UR 12-064 
instemming 

Er ligt een voorgenomen besluit tot het opheffen van de bachelor opleiding OWK en de doorstart in de 
vorm van een onderwijskunde variant binnen het Nieuwe Onderwijsmodel. Van Waarden vat de  
belangrijkste punten uit het conceptbesluit samen. De faculteitsraad GW heeft op 2 april geadviseerd 
over het beëindigen van de bacheloropleiding Onderwijskunde. De faculteitsraad adviseert alleen 
positief als het NOM ingevoerd wordt per 1 september 2013. De URaad acht het niet verstandig nog 
een opleiding als pilot binnen NOM op te nemen. Het is van belang dat er voldoende studenten blijven 
instromen. De dienst Marketing & Communicatie zou in overleg met de opleiding t.a.v. van de 
voorlichting over Onderwijskunde extra inspanningen moeten verrichten. De numerus fixus voor de 
opleiding Psychologie vormt een probleem. Het conceptbesluit zal op een aantal punten nog 
aangescherpt worden. Van Waarden is woordvoerder in overlegvergadering.  
 

11. OCW Prestatieafspraken UR 12-072 (vertrouwelijk) 
De conceptversie van de OCW prestatieafspraken is op 17 april ter advisering aan de raad  
voorgelegd. In een extra commissievergadering SI op 18 april is dit stuk besproken met de rector.  
 

12. Inschrijvingsregeling 2012 - 2013 UR 12-065 
advies 
De Nota Inschrijvingsregeling is op 18 april besproken tijdens de commissie OOS. Lagendijk meldt dat 
wanneer studenten zich vóór 1 juni uitschrijven, ze in aanmerking komen voor restitutie van de 
maanden juni, juli en augustus. Het is van belang dat het College studenten hiervan expliciet 
informeert. Dit punt is als toezegging opgenomen in het conceptadvies.   
 

13. Stavaza Langstudeerders maart 2012 UR 12-062 
Het punt is voldoende besproken in commissievergadering OOS en wordt van de agenda afgevoerd.   
 

14. Evaluatie Regeling Taalcoördinatiepunt UR 12-063 
Idem.  
 

15. Stavaza NOM 
De raad is nog in afwachting van de schriftelijke antwoorden vanuit de commissie. 
 

16. Stavaza 3 TU 
IJsbrand Haagsma is per 1 juni benoemd als secretaris van de  3TU.Federatie. 
 

17. Stavaza NONed 
Geen mededelingen 
 

18. Schriftelijke Rondvraagpunten 
Van den Berg refereert aan een artikel in het UT-nieuws van 18 april 2012 over het vertrek van twee  
uitstekende docenten. De reden hiervan zou te maken hebben met het gebrek aan waardering en 
weinig toekomstperspectief binnen de organisatie. De raad vindt dit een onwenselijke situatie. Wat 
gaat het college doen om dit in de toekomst te voorkomen?  
 
Op maandag 16 april zijn alle UT-medewerkers geïnformeerd over de nieuwe regeling 
Nevenwerkzaamheden. Het is nog onduidelijk hoe deze regeling onduidelijkheden bij UT spin-off 
bedrijven gaat oplossen. Van den Berg zal een aantal vragen voorbereiden over de aangescherpte 
regeling.  
 
Tijdens tentamens komt het steeds vaker voor dat studenten door de stoelen zakken, dit ongemak 
zorgt voor veel onrust. Cornelissen wil dit probleem tijdens de overlegvergadering aan de orde stellen.  
 
Sluiting om 11.45 uur  
 
 
 
 


