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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  5 

2. Mededelingen 
 CvB 

- Prof. dr. Clemens van Blitterswijk is uitgeroepen tot De meest Ondernemende Wetenschapper van 
Nederland. 

- De vooraanmeldingscijfers zijn ten opzichte van het afgelopen jaar hoger uitgevallen, al is het verschil 10 
minder groot dan enkele maanden geleden. 

- Onlangs heeft een commissie van de NVAO een bezoek gebracht aan ATLAS voor een visitatie. Een 
goede score is noodzakelijk voor accreditatie. Het College spreekt van een positieve bijeenkomst en 
verwacht een gunstige uitspraak van de commissie. 

URaad 15 
- Het gesprek van de URaad met de Raad van Toezicht zal op maandag 25 juni plaatsvinden in 

Ravelijn. 
   

3. Verslag vorige overlegvergadering UR 12-103 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 20 
 

4. FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten) UR 12-092 
De raad spreekt zijn waardering uit voor het uniforme model dat er nu ligt en dat breed gedragen 
wordt door alle verenigingen. Er worden echter kritische vragen gesteld bij categorie 3. Deze 
bestuurders ontvangen nu meer middelen dan in de oude situatie. Het college prijst alle betrokkenen 25 
bij dit proces voor hun inzet en het bereikte resultaat. De rector wil gezien het resultaat het proces niet 
opnieuw openbreken. De punten van kritiek zullen in december geëvalueerd worden. 
Het CvB zal in december een procedurevoorstel aan de raad voorleggen. Het punt collegegeldvrij 
besturen zal hierin meegenomen worden. De raad besluit in te stemmen met de regeling FOBOS. 
 30 

5. Update Richtlijn BSA UR 12-191 
De raad is tevreden over de aangepaste richtlijn die nu voorziet in een uitgesteld bindend 
studieadvies. Het college zegt toe dat er aan het eind van collegejaar 2012-2013 een uiteindelijke 
versie van de BSA richtlijn ter instemming aan de raad wordt aangeboden, waarin ook een regeling is 
opgenomen t.a.v. studenten die halverwege het jaar overstappen. De raad besluit in te stemmen met 35 
de update van de richtlijn BSA. 
 

6. Het Nieuwe Onderwijsmodel UR 12-089 
De raad stelt de belangrijkste punten uit het conceptbesluit aan de orde, te beginnen bij het draagvlak 
in de organisatie. Men verwijst hierbij naar de adviezen van de faculteitsraden die ernstige zorgen 40 
hebben over de mogelijk consequenties van de invoering van het NOM. De belangrijkste bezwaren 
hebben betrekking op de voltijds 15 EC module. De pilot van BMT laat hier een averechts effect zien. 
Voor een betere inhoudelijke aansluiting zou men sommige clusters opnieuw moeten bekijken. Het 
overstappen buiten de huidige clusters is ook een punt van aandacht en moet nog goed geregeld 
worden. De aanvullende ontwerpeisen, de 3 O’s horen nadrukkelijk in het model te zitten, evenals de 45 
onderwijskwaliteit. Ook zijn er nog veel vragen over het feit dat het onderwijs 10% goedkoper moet 
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worden. De personele capaciteit moet gemonitord worden en de herkansingsregelingen moeten van 
tevoren helemaal helder te zijn.  
De rector uit zijn waardering voor de relevante kritische opmerkingen, ideeën en inspanningen van de 
raad. Hij begrijpt de insteek van het voorgenomen besluit in de formulering ‘Nee, tenzij’, maar 
vertrouwt erop dat men in de toezeggingen elkaar zal naderen. De voorwaarden blijven ongewijzigd  5 
en zijn conditioneel. In de ontwerpfase kan men niet alle problemen die je vermoedt op voorhand 
afvinken, soms ontstaat er juist in de uitwerkfase ruimte voor een oplossing. Het grootste risico bij een 
verandering als deze is niet de problematiek die we in het vizier hebben, maar de onvoorziene zaken. 
Het college vindt daarom monitoring en een evaluatie van het proces erg belangrijk. 
Alle geaccrediteerde bachelors zullen overgaan naar het NOM met uitzondering van Atlas. De 10 
implementatie zal kritisch gemonitord worden. De opleidingen die nu in het voortraject uitgezonderd 
zijn, zijn  CreaTe en TG. Als de BIG registratie procedure van TG afgerond is, zal TG uiteindelijk mee 
gaan. De opleiding CreaTe is nu een jaar verder in het ontdekken waar haar kern ligt. Een 
uitzonderingspositie van een opleiding is uiteindelijk een beslissing van het instellingsbestuur. In het 
kader van de beheersbaarheid en de financiële haalbaarheid is het belangrijk om zaken gezamenlijk 15 
aan te pakken. Als er wordt vastgesteld dat we niet op de juiste weg zijn kan dit aanleiding zijn tot 
ingrijpen, aldus Brinksma. Het college spreekt de ambitie uit dat TG en CreaTe meegaan, met 
maximaal één jaar uitstel. Het monitoringsplan is vóór december 2012 klaar en zal ter instemming aan 
de raad voorgelegd worden. Het college zal de raad betrekken bij het monitoren. Als er zich ernstige 
complicaties voordoen van welke aard dan ook, zal men iets anders doen dan het kader voorschrijft 20 
en vervolgens monitoren op die problemen.  
Ten aanzien van de deelcijfers meldt het CvB dat als een module niet gehaald wordt, de deelcijfers 
komen te vervallen. Er zijn echter wel voorstellen voor gemotiveerde uitzonderingen zoals practica. 
Het zou kunnen zijn dat een waardering voor een practicum blijft staan, ook als een module niet 
gehaald wordt, daar moet wel een dwingende redenen voor zijn die getoetst wordt door de 25 
examencommissie. Als een module niet gehaald is, kunnen deelcijfers niet gebruikt worden voor 
overstappen. Deelcijfers gelden ook niet voor de BSA norm, deze zal gebaseerd zijn op voltooide 
modules. De rector geeft een nadere toelichting op de herkansingsregeling. In het kader van het BSA 
kijkt men aan het eind van het jaar of na reparatie 45 EC gehaald zal worden. De reparatieoptie is het 
vertrouwen om met aanvullend werk een module wel te halen binnen dat jaar.  30 
De raad vraagt om duidelijkheid over de wettelijk erkende studievertraging. Het toetskader van een 
module komt terug in het ontwerpkader en de uitwerking komt in het OER te staan. De raad vraagt 
extra aandacht voor de taakverzwaring van allerlei commissies en betrokkenen in het proces, zoals 
een examencommissie.  Bij de uitwerking van de modules zal er op voorhand duidelijkheid zijn over 
de rechten en plichten van de studenten. In januari 2013 zullen de faculteitsraden een concept romp-35 
OER ter advies voorgelegd krijgen, aldus het college. 
Men zal ervoor zorgen dat de studiebegeleiding zowel kwantitatief als kwalitatief in het kader van het 
BSA in orde is en toegesneden zal zijn op het studeren in modules. 
De raad stelt dat de WD’s zullen moeten accepteren dat er tijdelijk minder capaciteit beschikbaar is. 
Het college heeft dit voorstel breed besproken in het UMT en gaat ervan uit dat hun steun voor dit 40 
beleid is inbegrepen. De benodigde ruimte zal t.z.t. vrij gemaakt worden.  
D. Meijer vraagt welke garanties het college kan geven dat de WD’s aan dit beleid gehoor zullen 
geven. Hij vreest dat betrokkenen zullen worden afgerekend op te weinig onderzoeksresultaten.  
Brinksma verwijst naar de KPI’s die in de prestatieafspraken met OCW staan en die breed in  
organisatie gecommuniceerd zijn.  45 
Naast de middelen uit de Universitaire Stimulering en het 3TU-sectorplan zijn er extra middelen 
beschikbaar gesteld voor de implementatie. Het college meldt dat er nog € 2.1 M staat voor de 
beleidsruimte die strategisch ingezet zal worden bij evt. knelpunten in de transitie van het onderwijs.  
De arbeidsvoorwaardengelden van het OPUT en de financiële positie van de UT worden door de raad 
ter sprake gebracht. Het college vindt dat er voorzichtig om moet worden gegaan met het activeren 50 
van reserves. De implementatie van het Nieuwe Onderwijsmodel heeft op dit moment de hoogste 
prioriteit. 
De raad veronderstelt dat het onderwijs niet goedkoper zal worden. Brinksma geeft aan dat de pilot op 
dit punt niet doorslaggevend zal zijn. Als je het stelsel verandert zal men extra investeringen moeten 
doen, op den duur zal het structureel winstgevend zijn. Vooralsnog is het een ontwerpvoorwaarde die 55 
ongewijzigd blijft. Als blijkt dat het te duur wordt dan zou dat een moment van heroverweging kunnen 
zijn.  
Iedere bacheloropleiding behoudt toegang tot minimaal 1 inhoudelijk gerelateerde masteropleiding.  
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In de governance discussie wordt besproken of de clusters organisatorische eenheden kunnen 
worden. Indien e.e.a. terugkomt in het BBR zal het ook ter instemming aan de raad worden 
voorgelegd. In de discussie rond de clusters speelt vooral de vraag of er een cluster ICT moet komen.  
De raad pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende opleidingen; niet beperken tot een 
aantal clusters maar juist meer dwarsverbanden. Het college onderschrijft dit standpunt, in september 5 
volgt er een besluit over het aantal clusters. De opmerkingen van de raad worden meegenomen in de 
governance discussie. Het college zegt toe dat er een voldoende breed palet in de vrije keuzeruimte 
zal zijn. Er zal tevens bekeken worden of andere minoren hiervoor gebruikt kunnen worden.  
Er zal in het kader van IKS een plan voor monitoring en verbetering van modules worden ontwikkeld. 
Uiterlijk april 2013 zal dit plan aan de raad worden voorgelegd. 10 
In de discussies wordt nagedacht hoe het geheel aangestuurd moet worden en hoe de verhouding 
tussen de verschillende functies moet liggen (OLD’s, coördinatoren en clusterstrekkers). 
Het college wil dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de opleidingen in een cluster, als collectief 
de middelen tot hun beschikking hebben.  
De raad geeft aan dat de ondersteunende processen meer tijd nodig hebben om e.e.a. goed te 15 
implementeren. Een aantal basisfactoren uit het BKO traject dient uiterlijk een halfjaar van tevoren 
duidelijk te zijn. De rector vindt dat de didactisch inhoudelijke uitwerking niet te ver van tevoren 
uitgewerkt moet worden zoals ook uit de pilot bleek.  
De voorlichting voor nieuwe studenten zal gericht zijn op het nieuwe model. 
De adviezen van de raad om een bestuursminor in te stellen voor zware bestuursfuncties en 20 
intakegesprekken met aankomende studenten te organiseren worden overgenomen door het college. 
Standpunten van de fracties: 
PvdUT is voornemens om niet in te stemmen. 
Pro-UT heeft de intentie om in te stemmen, maar wil de schriftelijke uitwerking van het college van de 
voorwaarden afwachten.  25 
Campus Coalitie blijft op een aantal punten haar zorg houden voor wat betreft het generiek invoeren 
van NOM, de 10% bezuiniging die gehaald moet worden en de deelcijfers. De fractie geeft aan dat 
een nadere uitwerking van het evaluatie- en monitoringsplan gewenst is. 
UReka gaat akkoord met de uitleg van het college maar uit haar zorg over de personele en financiële 
gevolgen voor invoering van NOM en stelt eveneens de studentenparticipatie aan de orde. 30 
Lijst Chairman sluit zich aan bij standpunt van Pro-UT. 
De raad besluit de 30 dagentermijn aan te houden om tot definitieve besluitvorming te komen.  
Het college zal volgende week dinsdag de brief met de uitgewerkte punten en nieuwe formulering 
naar de raad sturen. Maandag 2 juli volgt er een extra interne vergadering. 
 35 

7. Start tweede honoursprogramma UR 12-093 
De raad vindt het opstarten van een tweede Honours Programme gericht op ontwerpen een gunstige 
ontwikkeling als het gaat om het aantrekken van meer internationale en excellente studenten. Het 
college zegt toe dat de extra 72k die nodig is om dit plan te realiseren niet ten koste zal gaan van 
andere onderwijsgelden.  40 
Als uit de Sirius toetsing blijkt dat e.e.a. aangemerkt kan worden als een excellente onderwijsstroom, 
zal het geheel of gedeeltelijk aangeboden worden als keuzevak bij andere opleidingen. Het college zal 
de toetsingscriteria van de Sirius Commissie laten uitzoeken en hier in de volgende cyclus op 
terugkomen.  
 45 

8. Aangepaste Jaarcirkel 2012-2013  UR 12-090  
De raad adviseert de jaarcirkel aan te passen voor de tentamenperiode januari-februari in verband 
met de uitvoering van de Harde knip. Afstemming over de jaarcirkel met de 3TU partners zal in het 
najaar aan de orde zijn. Het college zegt toe te laten onderzoeken of de maand juli uiteindelijk een 
beter herkansingsmoment biedt dan augustus. 50 
  

9. Plan van aanpak openbaarheid vakevaluaties  UR 12-094  
Het verbaast de raad dat het stuk uiteindelijk niet ter instemming is voorgelegd. De rector uit zijn 
teleurstelling in de omvang van het voorstel dat er nu ligt, maar vindt ook dat er nu gestart moet 
worden gezien de overeenstemming die nu bereikt is. 55 
  

10. Stavaza 3TU 
Geen mededelingen. 
 

11. Stavaza NO Ned 60 
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Het college zal in de eerstvolgende vergadering de raad informeren over een bespreking t.a.v. de 
toekomstige plannen in NONed. 
 

12. Nota Kaderstelling UR 12 – 095 
Het conceptbesluit van de raad is vooral gericht op de inzet en de omvang van de Centrale 5 
Stimulerings middelen. Het college heeft de eerste stap gezet om het Centrale Stimuleringsbudget  tot 
€ 8M te maximeren. Er zal tevens bekeken worden of het verder afgebouwd kan worden, € 2.1 M is 
beschikbaar gehouden voor het bijsturen van eventuele knelpunten in de transitie van het onderwijs.  
De KPI’s en de afspraken die vastgelegd zijn in de prestatieafspraken met OCW worden gehanteerd 
in de gesprekken met de faculteiten en instituten. De niet bestemde bedragen uit de Centrale 10 
Stimuleringsmiddelen zullen bij de behandeling van de Begroting ter advies aan de raad worden 
voorgelegd.  
De raad besluit positief te adviseren over de Nota Kaderstelling 2013-2017.  
D. Meijer brengt de kosten van de lustrumviering aan de orde. Het college heeft er bewust voor 
gekozen om een aantal momenten in het jaar te kiezen voor de lustrumviering, met activiteiten die ook 15 
sterk gerelateerd zijn aan het profiel van de UT zoals bijv. Experiment in het Bos, Diesviering.  
Het college kijkt terug op een geslaagde lustrumviering.  
 

13. Schriftelijke rondvraagpunten UR 12-113 
In het kader van de Governance discussie komt het college middels een rapportage terug op het 20 
onderzoek naar de positie van Toegepaste Wiskunde binnen de UT. 
 

14. Rondvraag 
Raadslid Gropstra stelt een afgebroken afstudeeropdracht over wapenbezit onder jagers en 
sportschutters aan de orde. Het college wil zich hierover goed laten informeren alvorens te reageren.  25 
Indien van belang zal men hierop terugkomen. 
 
Sluiting om 12.15 uur 
 


