UR 13 - 059
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 27 maart 2013 van de
Universiteitsraad
Mededelingen
Het college deelt mede haar adviesaanvraag met betrekking tot de organisatieveranderingen
bij de afdeling Operational Audit in te trekken. Er volgt derhalve geen geschil, aldus het
college.
Concept Richtlijn OER (UR 13 – 032)
Mede naar aanleiding van de grote hoeveelheid reacties vanuit de Faculteitsraden en
Examencommissies zal de voorliggende versie aangepast worden. Op korte termijn ontvangt
de raad een herziene versie van de Richtlijn OER, aldus het college.
Desgevraagd meldt het college dat in mei een kader gecreëerd wordt waarin aangegeven
wordt op welke wijze omgegaan moet worden met studenten die in de bezemklas (dreigen
te) komen.
Stavaza Governance organisatie
Na een globale schets van de plannen van het college ten aanzien van de
organisatiestructuur van de UT, meldt het college dat eind mei/begin juni hierover meer
duidelijkheid verwacht kan worden.
Toekomstige Onderwijsorganisatie (UR 13 – 043)
Het college heeft het oorspronkelijk document teruggenomen; ter tafel ligt nu de versie van
12 maart 2013 welke na overleg tussen Brinksma en een delegatie van de UR door het
college is opgesteld. De raad meldt het college dat zijn bezwaren - ondanks het feit dat deze
uitwerking een verbetering is – niet weggenomen zijn. Het college handhaaft haar voorstel.
Voor de overlegvergadering van 8 mei 2013 zal dit punt opnieuw geagendeerd worden.
Schriftelijke rondvraagpunten (UR 13 – 054)
Naar aanleiding van de publicatie van een nieuw protocol voor feesten en activiteiten op de
campus spreekt de raad zijn zorgen uit over een te grote bureaucratie en een mogelijke
belemmering van dagelijkse activiteiten op de campus. Het CvB meldt dat dit reeds in het
bestaande protocol was opgenomen, maar dat dit enkel voor (grotere) evenementen geldt
die buiten de privésfeer liggen. Het CvB zal het protocol opnieuw bezien en mogelijk
aanpassen.
Rondvraag
Van de zijde van de raad is geconstateerd dat IT apparatuur weggegooid wordt. Kan dit niet
beter besteed worden? Het college zal hierover met FB en ICTS overleggen en de raad hier
vervolgens over berichten.
De vrijwilligersbijdrage die studenten ontvangen voor hun activiteiten tijdens de open dagen
verschilt in hoogte, afhankelijk van de vraag of men bij UT-Flex staat ingeschreven of niet.
Is dit geen discriminatie? Het college legt uit dat dit geenszins de bedoeling is maar dat dit
waarschijnlijk veroorzaakt wordt door wetgeving.

