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verslag interne vergadering 19 september 2012
L. Tijink
UR 12-161
1 oktober 2012
Campus Coalitie: H. Wormeester (vz), G. Brinkman, F. van den Berg, B. Köbben, J. Tijhuis,
A. Stoorvogel, W. Gerbens-Leenes,
UReka: A.R. Abdulai, K. van Noort, R. Lagerwerf, R. Buijs, H. Wolswinkel
PvdUT: G. Olthuis
L. de Vries (UReka), J. Boter (UReka), R. Rorije (UReka), V. de Graaff (CC), J. Svensson (CC)
J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider)
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de raadsleden van harte welkom op de eerste interne
vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Presidium
- Raadsleden worden verzocht om zich tijdig af te melden voor de vergaderingen i.v.m. het
quorum.
- Het komend raadsjaar zal Niek Hinsenveld de interne en de overlegvergaderingen voor raadslid
Abdulai vertalen.
- Op vrijdag 5 oktober staat er een LOVUM vergadering gepland in Groningen (Landelijk Overleg
Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen). Raadsleden Wormeester, Buijs en griffier
Ribberink zullen dit overleg bijwonen.
- Op woensdag 3 oktober wordt er een training georganiseerd voor de nieuwe raadsleden in de
Drienerburght. Het doel van de training is om meer informatie te geven over de formele positie
van de UR en procedurele aspecten. Van den Berg zal het programma t.z.t. naar de raad sturen.
- De raad zal voor aanvang van de overlegvergadering op 26 september gefotografeerd worden. ’s
Middags om 15.00 uur volgt er een Ipad cursus van Martin Bosker.
- Een delegatie van de Ondernemingsraad van TUD heeft afgelopen week een bezoek aan de UT
gebracht in het kader van de valorisatie. Men heeft zich laten informeren over de wijze waarop
medezeggenschap over valorisatie op de UT is geregeld. Aan de TUD heeft men geen zicht op
valorisatieactiviteiten en spelen er op dit gebied een aantal problemen. De UT heeft daar waar
het gaat om de valorisatierisico’s een en ander goed geregeld.
- UT Nieuws zal een uitgebreid artikel schrijven over de medezeggenschapsconferentie van 19
september.
- Om de UT gemeenschap te informeren over de uitkomsten van de overlegvergadering wordt er
na afloop van een vergadercyclus een nieuwsbrief uitgebracht. Van de woordvoerders wordt
verwacht dat ze een stukje schrijven over het betreffende agendapunt. De eindredactie ligt bij de
griffie.
- Naar aanleiding van de resultaten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt er een
discussiebijeenkomst op 17 oktober georganiseerd in de Faculty Club. Wormeester zal als
voorzitter deelnemen aan dit discussieplatvorm.
Externe commissies
Het college heeft de voorgedragen raadsleden voor de WAR en UCO nog niet formeel benoemd.
Men verwacht dat dit bericht spoedig zal volgen.
3. Verslagen interne vergadering 6 juni en 2 juli 2012
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 28 augustus 2012
Ter informatie.
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5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 20 juni 2012
Reeds besproken in de commissievergaderingen.
6. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, UR 12-129
De raad gaat akkoord met het wijzigingsvoorstel van het Huishoudelijk Reglement. Hierdoor wordt
het mogelijk een externe vergaderleider te benoemen voor het leiden van de interne- en
overlegvergaderingen.
7. Vaststelling instellingscollegegeldtarieven, UR 12-147
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De raad heeft inmiddels kennis genomen van de schriftelijke antwoorden op de vragen uit
commissievergadering OOS van 12 september. Olthuis concludeert dat er geen opvallende
verschillen zijn in instellingscollegegeldtarieven t.o.v. andere universiteiten. Op basis hiervan heeft hij
een conceptbesluit geformuleerd. De raad besluit positief te adviseren over de voorgestelde
instellingstarieven. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.
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8. Adviesvraag reorganisatie Operational Audit, UR 12-134
De raad bespreekt de adviesaanvraag van het college of de voorgenomen verandering bij de eenheid
Operational Audit als reorganisatie aangemerkt dient te worden. Er waren signalen binnengekomen
dat er reeds gesprekken gaande zijn met de betrokken medewerkers, hetgeen leidt tot behoorlijke
onrust binnen de eenheid. De raad adviseert om de beoogde veranderingen bij de afdeling OA als een
reorganisatie te beschouwen. Wormeester resumeert de argumenten uit het conceptbesluit.
Het advies is tevens met de Dienstraad Concerndirectie i.o. besproken. De veranderingen in de
financiële kolom zullen ongeveer 25 personen treffen waarvan dit het eerste deel is. Men vreest dat
het CvB salamitactiek zal toepassen. Wormeester is woordvoerder in de overlegvergadering.
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9. Monitoring NOM
Dit agendapunt wordt mondeling toegelicht door het college. Een commissie bestaande uit
Wormeester, Boter, Van den Berg, Tom Mulder en Miriam Bult hebben twee weken geleden
gesproken over de monitoring van het Nieuwe Onderwijsmodel. Het gaat hierbij niet om de
monitoringscommissie.
Deze commissie zal uiteindelijk met een voorstel komen hoe er gemonitord zou kunnen worden.
Er is gekeken hoe de beleving van het personeel in zijn totaal gemeten kan worden. De People
barometer van KPMG kan hiervoor ingezet worden. Miriam Bult heeft hiervoor een voorzet gemaakt
met vragen die gesteld kunnen worden. Men streeft ernaar om de meting spoedig uit te voeren.
De aanmeldingscijfers voor de opleiding BMT zijn significant lager dan die van voorgaande jaren,
terwijl de cijfers bij de opleiding EL beduidend hoger zijn vanwege de Engelstaligheid. Bij de opleiding
EE is er duidelijk sprake van overwerktheid bij de betrokken medewerkers. Een implementatie periode
van drie maanden is naar nu blijkt te kort; een halfjaar zou reëel zijn. Docenten dienen beter
geïnstrueerd te worden om aanloopproblemen te voorkomen. Daar waar opleidingen behoorlijk op
weg zijn met de implementatie, zijn er ook signalen dat andere opleidingen weinig progressie hebben
geboekt.
De medewerkers van de Onderwijskundige Dienst hebben vorige week een bezoek gebracht aan de
Universiteit van Aalborg om te bekijken hoe het nieuwe onderwijsmodel ingevoerd kan worden voor
wat betreft de docenttraining, de randvoorwaarden etc.
Het college zal de rol van het projectbureau opnieuw bekijken nu Tom Mulder vanwege ziekte
uitgevallen is. Van den Berg is woordvoerder in de overlegvergadering.
10. Jaarverslag ioniserende straling 2011, UR 12-140
Dit agendapunt is naar tevredenheid van de commissie afgehandeld en wordt van de agenda
afgevoerd.
11. Governance UT – Advies Commissie Onderwijsorganisatie, UR 12-147
De vragen vanuit de commissievergadering zijn nog niet beantwoord door het college.
De nieuwe onderwijsorganisatie lijkt hiërarchischer te worden door de introductie van de
Onderwijsdirecteur. De raad vraagt zich af hoe men kan adverteren voor de positie OWD terwijl dit
nog geen vaststaand beleid is. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
OWD?
De verhouding met de medezeggenschap is nog onduidelijk.
De definitie van een cluster lijkt nu een nieuw beleidsuitgangspunt van het college te zijn. Wat is de
uiteindelijke definitie van een cluster?
Er is een nieuwe cluster ICT bijgekomen bestaande uit de opleidingen: EL, TW, INF, BIT en CreaTe.
De betrokkenheid van de mensen in de clusters roept vragen in de organisatie op.
Men stelt voor om een bijeenkomst op 9 oktober te organiseren met de faculteitsraden en de
opleidingscommissies om zo geïnformeerd te worden over de betrokkenheid in de clusters. Tot slot
wordt er opgemerkt dat de faculteitsraad van EWI niet goed geïnformeerd is.
e
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12. Managementrapportage 1 halfjaar 2012, (UR 12 – 149)
De managementresultaten laten een gunstig beeld zien, met name voor de faculteiten. Diverse
eenheden moeten eind van deze maand hun begroting inleveren. Een aantal faculteiten heeft al
aangegeven dat het zeer moeilijk is om de begroting van 2013 sluitend te krijgen. De centrale
diensten hebben hier en daar wat tekorten die men geprobeerd heeft te verklaren. De raad wil weten
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of de UT derivaten heeft en welk risico men hiermee loopt. Ook worden er vragen gesteld over de btw
verhoging per 1 oktober. De vragen zullen door Tijhuis geformuleerd worden.

13. Stavaza 3TU
De geplande 3TU bijeenkomst zal niet doorgaan. Daar er binnen 3TU weinig besloten wordt, is er niet
zoveel noodzaak om met regelmaat bij elkaar te komen.
14. Stavaza NoNed
Het samenwerkingsverband Noordoost Nederland wordt door de voorzitter nader toegelicht.
De universiteiten in deze regio streven ernaar om op wetenschappelijk en technologisch gebied meer
samen te werken.
15. Schriftelijke rondvragenpunten
UReka zal mogelijk schriftelijke vragen stellen aangaande de inschrijving voor masteropleidingen. Het
gaat hierbij om studenten die in de zomerperiode hun bachelor hebben gehaald en die in onzekerheid
zaten over de tijdigheid van hun inschrijving. Het belang voor de studenten om dit tijdig geregeld te
hebben is groot, daar we te maken hebben met de langstudeerdersboete.
De deadline voor aanlevering van de vragen is vrijdagmorgen 09.00 uur.
16. Sluiting om 16.05 uur

