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1. Opening 
De vergaderleider opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 10 
CvB  
Op 26 oktober hebben alle universiteiten de prestatieafspraken getekend. De raad zal t.z.t. nader  
geïnformeerd worden over de voortgang. Ter verduidelijking meldt het college dat de tweede 
geldstroom, de portefeuille Wetenschapsbeleid, onder de verantwoordelijkheid van de Staatsecretaris 
valt.   15 
UR 

- Raadslid Rorije heeft om persoonlijke redenen haar lidmaatschap van de raad opgezegd. Niek Tax 
heeft zich inmiddels bereid verklaard deze vacante zetel in te vullen. Naar aanleiding hiervan zal Buijs 
het fractievoorzitterschap van UReka op zich nemen.  

- Op dinsdag 30 oktober kwam het trieste bericht dat de heer Anton Hollink is overleden. De heer 20 
Hollink was sinds 1971 werkzaam als technicus aan de UT, bij de leerstoel Integrated Optics 
MicroSystems (EWI), voorheen Transductietechniek en Materiaalkunde (EL). De voorzitter spreekt zijn 
oprechte deelneming uit aan zijn familie en collega’s. 

 
3. Verslag overlegvergadering 26 september 2012 (UR 12-177) 25 
Tekstueel:  
Wijziging pagina 3, regel 22:  
Kortom, een 7-tal OWD’s die elk 1.0 tot 0.8 fte hieraan gaan besteden en OLH’s/ OLD’s die inhoudelijk 
verantwoordelijk zijn voor een 20-tal majors voor 1 dag in de week. 
Naar aanleiding van: 30 
Het college meldt t.a.v. de beoogde veranderingen bij de Afdeling Operational Audit dat de discussie 
hierover wordt afgerond. Men verwacht dat er overeenstemming bereikt gaat worden over een Sociaal 
Statuut. Dinsdag 13 november volgt er een schriftelijke reactie.  
 
4. Monitoringsinstrumentarium TOM (UR 12-169) 35 
De raad kwam eerder al tot de conclusie dat het monitoringsinstrument verbeterd moest worden. Er is 
door verschillende personen de nodige inspanning geleverd om het instrument te verbeteren.  
Ook vindt men dat er in de commissie een persoon ontbreekt van de wetenschappelijke staf met 
kennis op het gebied van enquête metingen.  
Het college zegt toe dat er een lid uit de wetenschappelijke staf wordt toegevoegd aan de 40 
monitoringscommissie. De samenstelling van de commissie is als volgt: Hans Vossensteyn, Petra de 
Weerd-Nederhof, Christy Schoonheijt, Job van Amerongen, Henk van der Kolk en Clemens Pouw.  
Brinksma hoopt dat er spoedig gestart kan worden met de monitoring.  
De raad besluit in te stemmen met het voorgestelde instrumentarium voor de monitoring van de 
implementatie van TOM alsmede met de samenstelling van de monitoringscommissie. 45 

 
5. Clustering Bachelor opleidingen (UR 12-167) 
In het eerste deel van het instemmingsverzoek wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de 
clustering van de Bachelor opleidingen binnen zeven clusters. Het tweede deel, de voorgenomen 
verandering van de onderwijsorganisatie, dat ter informatie wordt aangeboden zal nadrukkelijk buiten 50 
beschouwing worden gelaten. Het college vindt het vanzelfsprekend dat de voorgestelde indeling er 
niet toe zal leiden dat opleidingen niet meer kunnen samenwerken met opleidingen uit andere 
clusters.  
De tweede toezegging uit het conceptbesluit betreft de definitie van een clustertrekker, nl. dat deze 
“voldoet aan en functioneert conform de eerder gemaakte afspraken (een OLD die optreedt als primus 55 
inter pares)”. 
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Het college verklaart dat er niet onterecht vooruit wordt gelopen op de governance discussie; hier zijn 5 
afspraken met de raad over gemaakt. Zij stemt in met de geformuleerde toezegging als de term 
primus inter pares impliceert dat dit iemand is die in de discussie tussen de opleidingsdirecteuren een 
knoop kan doorhakken. Deze primus inter pares heeft enige doorzettingsmacht, dit betekent dat dit 
iemand moet zijn die operationeel gezien discussies verder kan helpen. Het gaat volgens het college  
vooral om de interpretatie van de term primus inter pares. De formele bevoegdheid ligt uiteindelijk bij 10 
een decaan. De clustertrekkers zijn uitsluitend belast met de vormgeving van het ontwikkelproces van 
TOM en hebben geen bevoegdheden in het lopende, reguliere onderwijs.  
Er is verwarring ontstaan over de rol van de clustertrekker. Het idee lijkt te bestaan dat clustertrekkers 
ook lopende zaken in het huidige onderwijs aansturen en dat deze personen in TOM de nieuwe 
OWD’s zullen zijn. Dat lijkt me niet de bedoeling, aldus Van den Berg.  15 
Het college meldt dat er enige discussie was over de impact van het benoemen van de OWD’s. Men 
is het er over eens dat dit een belangrijke organisatorische wijziging is volgens het UR-reglement, die 
in de februaricyclus ter instemming aan de raad wordt voorgelegd.  
Het college staat achter dit voorstel maar realiseert zich ook dat het nodige gedaan moet worden om 
iedereen hierin mee te krijgen. Derhalve zal men niet vooruitlopen op de besluitvorming van de 20 
onderwijsorganisatie. Tot het moment dat de raad ingestemd heeft met het voorstel zijn er geen 
OWD’s. Het college wil wel verder gaan met het ontwikkelen van de clusters met de daarvoor 
aangestelde clusterstrekkers. Deze clustertrekkers zullen geen rol spelen in het lopende, reguliere 
onderwijs. Het is nog de vraag of deze clustertrekkers überhaupt een rol krijgen bij het uitfaseren van 
het lopende onderwijs. De OWD’s die in het voorjaar van 2013 worden benoemd zullen een rol krijgen 25 
in het aansturen en de operationalisering van TOM.  
De rol van een clustertrekker zal op verzoek van de raad verduidelijkt worden in de UT-Nieuwsmail. 
Het besluit van de decaan MB tot het aanstellen van een kwartiermaker wordt ter sprake gebracht.  
De decaan van MB heeft in deze kwestie aangegeven dat het een discussie is tussen de decaan en 
de faculteitsraad van MB.  30 
Het college meldt dat op een aantal andere plekken in de organisatie de clustertrekker ook nog een 
functie heeft in het lopende onderwijs. Het gaat hierbij alleen om andere rollen en taken. Een 
duidelijke rollenscheiding is in deze van belang.  
Ten aanzien van de scheiding in taken merkt Brinkman op dat er bij de faculteit GW medewerkers zijn 
die hierdoor van leidinggevende zijn gewijzigd.  35 
Het college zal in een e-mail aan alle betrokkenen duidelijk maken wat de rol en de taak van de 
clustertrekker / kwartiermaker is. Ook zal men benadrukken dat met het bouwen van de clusters niet 
vooruit wordt gelopen op de discussie die nog met de raad gevoerd moet worden over de functie 
OWD. En er zal aandacht worden gevraagd voor een duidelijke scheiding in de rollen van een 
clustertrekker en de huidige functie OLD. Het college zal via de UT-Nieuwsmail de medewerkers 40 
informeren over de stand van zaken rond de onderwijsontwikkelingen en daarbij benadrukken dat de 
raad ingestemd heeft met de voorgestelde indeling van de bachelors in clusters. Tevens zullen de 
decanen en de clustertrekkers specifiek over deze discussie worden geïnformeerd. Er wordt nog 
gekeken naar een mogelijkheid om systematisch over de onderwijsontwikkeling naar de UT 
gemeenschap te communiceren.  45 
De conceptmededeling zal eerst ter informatie naar het presidium worden gestuurd. UReka zal de 
wenselijkheid en de vorm waarin studenten hierover geïnformeerd willen worden nader afstemmen. 
Naar aanleiding van de discussie zal er op korte termijn een gesprek gepland worden met de 
studentgeleding en de afdeling communicatie. Er wordt gewezen op het bestaan van de website 
Onderwijsvernieuwingen. Het college neemt kennis van het advies van de raad met betrekking tot de 50 
naamgeving van het huidige cluster BMT-TG-GZW en zal dit met het betreffende cluster bespreken. 
 
6. ATLAS monitor (UR 12-170) 
Het college geeft aan dat de functie Dean strikt gescheiden moet worden gezien van die van de 
Decaan. De raad zal nog geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 55 
samenstelling van de examencommissie. Er zijn door de accreditatiecommissie ook veel vragen 
gesteld over het toetsen van de softere skills. Men heeft daarover veel informatie verkregen op 
verschillende Colleges in de wereld.  
Conform de WHW moet in geval van een opleidingsbestuur ook een student deelnemen, aldus de 
raad. Dit punt zal worden meegenomen. De raad stelt voorts een punt uit het rapport van de NVAO 60 
over de relatie tussen leerdoelen en projecten aan de orde. Het college onderschrijft dit 
aandachtspunt, maar denkt wel dat het verband met de leerdoelen helder vastgelegd kan worden.  
 
7. Jaarverslag UT (UR 12-144) 
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De raad heeft in commissieverband een aantal punten besproken met de portefeuillehouder. Het gaat 5 
hierbij om o.a. de stijging van het percentage OBP, de stijgende gemiddelde leeftijd van medewerkers 
met een vaste aanstelling, de aanpassing in het UFO, het omgaan met verzuimmeldingen, het 
energieverbruik op de UT, de hoge uitstoot van restafval en de ontwikkeling in het aantal docenten 
met BKO. De twee thema’s die volgens de raad onderbelicht lijken, zijn de relatie van de UT met de 
regio en de inzet van de UT op het thema duurzaamheid. De indruk bestaat dat er op die gebieden 10 
meer gebeurt dan in het jaarverslag wordt weergegeven.  
Het college zal bij het eerstvolgend jaarverslag meer aandacht besteden aan de genoemde thema’s. 
De conclusie bij het thema de Groene Campus was om meer in te zetten op het bundelen van 
activiteiten t.b.v. de zichtbaarheid. Tot slot wordt er gemeld dat in december de week van de 
duurzaamheid wordt gehouden.  15 
 

8. Stavaza 3TU 
De raad wordt geïnformeerd over het bezoek van de 3TU colleges aan de EU in Brussel van 
afgelopen maand. Flierman geeft aan dat de Brusselse financieringsbronnen de komende tijd steeds 
belangrijker zullen worden, temeer omdat de bekostiging in Nederland onder druk staat. Het 20 
regeerakkoord zoals nu geformuleerd, zal enige ruimte bieden ten aanzien van de 
onderzoeksbekostiging. Er komt het nodige extra geld beschikbaar voor onderzoek, (TKI’s, de 
topsectoren) en daarmee ook extra geld om matching in Brussel mogelijk te maken. Daarnaast is er 
nog een structureel bedrag van 10 à 11 mln. bij het  ministerie van OC&W beschikbaar dat 
binnengesleept moet worden voor nieuwe plannen zoals het verstevigen van wiskunde onderwijs- en 25 
onderzoek.   
In oktober was er ook een bijeenkomst van 3TU Onderwijs in Utrecht in het kader van de  
prestatieafspraken en het veranderingsproces in het onderwijs. TU Eindhoven heeft haar 
onderwijsvernieuwingen in één jaar weten door te voeren. Het is duidelijk geworden dat zowel TU/e 
als TUD tegen gelijksoortige problemen aanlopen. TU/e heeft met dit onderwijsmodel 300 studenten 30 
meer in de richting van de bètavakken. De voorlopige conclusie is dat de vrije variant aantrekkelijker is 
voor met name vrouwelijke studenten.  
  
9. Stavaza NONed 
Geen mededelingen 35 
 
10.  Schriftelijke rondvraagpunten (UR 12-182)  
De vragen met betrekking tot het lek in één van de ICT-systemen zullen schriftelijk beantwoord 
worden. Het college was niet geïnformeerd over dit ICT lek, omdat de betrokken afdeling dit niet heeft 
gezien als een zwaarwegend risico. Men is nog niet geheel tevreden met de huidige oplossing.  40 
De Dienst ICTS zal in het vervolg scherper en sneller omgaan met de beveiliging van systemen.  
 
11.  Rondvraag 
Het college zal schriftelijk reageren op de vraag van de raad over de beschikbaarheid van de 
evaluatierapporten van de pilot BMT met betrekking tot het nieuwe onderwijsmodel. Daarnaast wordt 45 
er opgemerkt dat de raad meer betrokken wil worden bij belangrijke bijeenkomsten over TOM. De 
rector zal nader bekijken waar men kennis van kan nemen.  
 
Desgevraagd meldt het college ten aanzien van het beleid inzake het benoemen van 
praktijkhoogleraren dat dit bij hoge uitzondering gebeurt. In dit specifieke geval is er geen sprake van 50 
het ius promovendi. 
 
12. Sluiting om 10.21 uur 
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