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Portfolio Instellingsplan

Geacht college,
Met interesse heeft de UR kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. de
instellingsstrategie. Het portfolio geeft aan dat op veel terreinen inmiddels beleid
geformuleerd is. Bij de openstaande onderdelen hebt u ook de bevoegdheid van de UR
aangegeven. Gezien de intentie van het CvB bij een aantal onderdelen, leidt dit tot
enige verwarring. In de commissie SI heeft het college aangegeven dat voor de
onderdelen waardering onderwijsprestaties en strategisch personeelsbeleid het college
in eerste instantie bij de UR de richting van te formuleren beleid wil toetsen, alvorens
tot opstellen van beleid over te gaan. Een kwalificatie “verkenning” is voor deze
onderwerpen in dat geval meer op zijn plaats. Ten aanzien van de prestatieafspraken
is door de UR op 25 april 2012 positief geadviseerd over de keuze en de getallen voor
de prestatieparameters. De tekst van de prestatieafspraken bevatte ook enkele
beleidsvoornemens die niet als zodanig in een eerder stadium aan de UR zijn
voorgelegd. Op dit moment is dat ook als zodanig nog niet gedaan. Dit betreft onder
meer de volgende punten waarbij de tekst, zoals beschikbaar ten tijde van het overleg,
van 25 april gebruikt is:
1 Aantal bachelors
Om dit model tot zijn recht te laten komen, reduceren we het huidige portfolio aan
bacheloropleidingen tot een aantal clusters. Bij de clustering die is gedefinieerd bij de
start van het onderwijsvernieuwingstraject, was de gedachte dat deze clusters in
formele zin mogelijk als opleidingen zouden gaan functioneren. Inmiddels weten we dat
er zwaarwegende wettelijke en didactische obstakels zijn bij een clustering die zo ver
gaat. Niettemin blijven de inhoudelijke en organisatorische redenen om de opleidingen
in bredere clusters dichter bij elkaar te brengen gelden.
2 Plusmodules
Binnen de nieuwe bachelors worden voor geselecteerde studenten zogenaamde
plusmodules ontwikkeld.
In de bachelorfase zet de UT in op ATLAS (start 2013-2014), de bestaande UT brede
honours-programma’s voor bachelorstudenten (30 EC naast de studie) en de wiskunde
excellence stream voor bètastudenten. Daarnaast worden plusmodules ontwikkeld
voor de betere studenten in het nieuwe onderwijsmodel (start 2013-2014).

3 Masterfase
Excellentietrajecten in de master en daarna: In de masterfase wil de UT inzetten op
excellentietrajecten voor elk van de 'O's, waar ook een duidelijke relatie is met
vervolgtrajecten.
4 Onderwijsintensiteit
Per 2012-2013 hebben alle UT bacheloropleidingen een intensiteit van minstens 12
klokcontacturen per onderwijsweek in het eerste jaar.
5 Samenwerkingsverbanden
Verder is er dit jaar het grote state-of-the-art Experimental Centre for Technical
Medicine (ECTM) geopend dat een professionele leeromgeving biedt aan studenten en
medische professionals. Met de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit
Nijmegen en Siemens Nederland is onlangs het Centre for Medical Imaging–North
East Netherlands (CMI-NEN) opgezet.

CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- de notitie UR 13-008 Portfolio Instellingsstrategie;
gehoord:
- de discussie in de commissie SI, dd. 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.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

dr. ir. H. Wormeester
voorzitter

