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Geacht college, 
 
De Universiteitsraad heeft uw instemmingsvraag voor het monitoringsinstrumentarium 
TOM (kenmerk UR12 -169A) in goede orde ontvangen. Dit instrument bestaat uit een 
vragenlijst, de People Barometer, die is opgesteld door de ontwerpcommissie, 
bestaande uit o.a. enkele UR-leden. De versie die ons bij de stukken voor de 
november-cyclus is toegezonden, is door de gehele URaad bekeken en van 
commentaar voorzien. Naar aanleiding van deze opmerkingen is de definitieve versie 
opgesteld, die zowel qua inhoud als methodologie onze goedkeuring heeft. 
 
Er wordt een monitoringscommissie gevormd die zal toezien op de uitvoering van de 
monitoring en die de eerste dataschifting verzorgt. U heeft enkele namen genoemd van 
personen die zitting zouden kunnen nemen in deze monitoringscommissie. De UR 
heeft enkele aanvullende namen gesuggereerd om de monitoringscommissie in onze 
ogen een meer evenwichtige samenstelling te geven. Hieruit is de uiteindelijke 
samenstelling van deze monitoringscommissie voortgekomen. 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- de instemmingsvraag Monitoringsinstrumentarium NOM (kenmerk: UR 12 – 
169 A); 

- bijbehorend Monitorings-voorstel van de ontwerpcommissie; 
- bijbehorende People Barometer; 

 
gehoord: 

- de toelichting van de rector in de commissie OOS op 17 oktober 2012; 
- de discussie in de interne vergadering van 24 oktober 2012; 

 
overwegende: 

- dat het college en de UR op 20 juni 2012 zijn overeengekomen dat er een 
monitor zou worden opgezet aangaande de implementatie van TOM; 

- dat de eerste conceptversie van het monitoringsvoorstel en de People 
Barometer is opgesteld door de ontwerpcommissie; 



 

 

- dat het commentaar op de verschillende conceptversies van de People 
Barometer naar tevredenheid is verwerkt; 

gehoord de toezegging: 
      -    dat er een additioneel lid uit de wetenschappelijke staf, met methodologische  
           expertise, wordt toegevoegd aan de monitoringscommissie; 
 
besluit: 
in te stemmen met het voorgestelde monitoringsinstrumentarium voor de monitoring 
van de implementatie van TOM, alsmede met de samenstelling van de 
monitoringscommissie die de opdracht krijgt om toe te zien op deze monitoring. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
dr. ir H. Wormeester, 
voorzitter 
 


