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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 13 februari 2013 van de 
Universiteitsraad 
 
Portfolio Instellingsstrategie 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- de notitie UR 13-008 Portfolio Instellingsstrategie; 
gehoord: 

- de discussie in de commissie SI, d.d. 24 januari 2013; 
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 30 januari 2013; 

overwegende dat: 
- Het instellingsplan vormgegeven wordt met een portfolio; 
- Het college op een aantal onderdelen eerst een verkenning van te formuleren beleid 

wil uitvoeren alvorens dit beleid voor instemming voor te leggen; 
- Op een aantal zaken uit de prestatieafspraken nog nader overleg met de UR 

noodzakelijk is indien het college dit als vaststaand beleid wil hanteren; 
      -     Het aan het college is om aan te geven of deze voornemens als vaststaand  

      beleid moeten worden vastgesteld dan wel of zij niet langer voornemens is dit    
      tot beleid te maken; 

besluit: 
in te stemmen met het overzicht van het Portfolio Instellingsplan. 
 
Het college zal haar visie op excellentietrajecten verder uitwerken en vervolgens in de raad 
bespreken. 
De samenwerkingsovereenkomst CMI wordt dit voorjaar aan de raad voorgelegd. 
 
Toekomstige Onderwijsorganisatie 
Het college en de URaad besluiten - nadat de standpunten van beide zijden uitvoerig 
gewisseld zijn - de besluitvorming uit te stellen en binnen 14 dagen in klein comité met elkaar  
in overleg te gaan. Daarna zal het college bezien of zij een gewijzigd document aan de raad 
voor zal leggen. 
 
Jaarcirkels 2013 – 2014 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- het document Jaarcirkels 2013-2014 (kenmerk: UR 13 009); 
gehoord: 

- de toelichting van de rector in de commissievergadering OOS van 23 januari 2013; 
- de beraadslagingen; 

overwegende: 
a. dat het zeer onwenselijk is dat tentamens midden in de zomervakantie van studenten 
en docenten worden gepland; 
b. dat ook iedere andere plaatsing van de zomerherkansingen grote nadelen heeft; 
c. dat de tentamens van blok 1B problemen op kunnen leveren voor de februari-instroom; 
d. dat ook hier geen oplossing voorhanden is; 
e. dat de complexiteit van de geconstateerde problemen mede ontstaat door nationaal 
geldende maatregelen; 

gehoord de toezeggingen van het college: 
1. dat het college actief zal zoeken naar mogelijkheden om de door de plaatsing van de 
zomertentamens veroorzaakte overlast voor studenten en docenten te minimaliseren; 
2. dat decanen de mogelijkheid houden om op basis van goede argumenten af te wijken 
van de vastgestelde jaarcirkel en nakijktermijn; 
3. dat het college de geconstateerde problemen ook op een landelijk niveau aan zal 
kaarten; 
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besluit: 
positief te adviseren ten aanzien van de voorgestelde jaarcirkels 2013-2014. 
 
Voertalenbeleid 
Gevraagd naar een integraal voertalenbeleid op de UT, zegt het college toe een analyse te 
zullen laten maken van mogelijke inconsistenties in de diverse vigerende documenten op dit 
terrein. In de volgende vergadering zal het college hier middels een mededeling op terug 
komen. 
 
Stavaza NONed 
Nog voor de zomervakantie 2013 zal het college de licht bestuurlijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen het UMCG, de  RUG en de UT aan de raad 
voorleggen. 
 
Stavaza Governance organisatie 
De rapportage rond de facultaire organisatie komt deze week beschikbaar voor de URaad.  

Schriftelijke rondvraagpunten (UR 12 – 220)                                                                      
De vraag van de URaad over het risico van een te grote hoeveelheid leermiddelen, die in de 
modules verplicht gesteld worden en mogelijk tot een te grote financiële belasting zullen 
leiden, zal schriftelijk beantwoord worden.  
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