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1. Opening 
De vergaderleider opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

 10 
2. Mededelingen 
CvB 
Het college deelt mee dat naar verwachting de besluitvorming rond BIG-registratie van afgestudeerde 
TG-studenten in de Eerste Kamer aanstonds zal worden afgerond. 
 15 
Het CvB heeft de huidige ad interim decaan van de faculteit MB, Ramses Wessel, per 1 april 2013 
benoemd tot Decaan Onderwijsvernieuwingen voor een periode van drie jaar.  
Het gaat hierbij niet om een decanaat in de zin van de WHW.  
 
Vanaf 1 mei zal de rector het waarnemend voorzitterschap van het CvB op zich nemen, hetgeen zal 20 
resulteren in een takenverzwaring van zijn portefeuille. De nieuwe decaan Onderwijsvernieuwingen 
zal de rector ondersteunen bij het dossier Onderwijs. De rector benadrukt dat hij eindverantwoordelijk 
blijft voor het onderwijs en de vernieuwing daarvan. 
 
Het college heeft zich opnieuw beraden over de situatie m.b.t. Operational Audit. Gezien de omvang 25 
van het aantal medewerkers heeft het college definitief besloten om haar voorstel in te trekken. 
Ondanks dit besluit zal de doelstelling, de afslanking van Operational Audit naar Financial Audit, 
blijven bestaan. Er volgt nu geen geschil tussen het CvB en de URaad over dit punt. 
Tot slot wordt er opgemerkt dat er nog geen overeenstemming met de bonden is bereikt over een 
Sociaal Statuut. 30 
 
Terugkomend op een vraag van de URaad uit de vorige vergadering meldt het college dat het 
inmiddels aan de decanen opdracht gegeven heeft om de Nederlandse taalnorm onder de 
medewerkers te inventariseren.  
Het Taalcoördinatiepunt voorziet in cursussen Nederlands op diverse niveaus voor ongeveer 300 à 35 
400 personen per jaar.  
 
URaad  
De voorzitter feliciteert, namens de raad, collegelid Van Ast met zijn Koninklijke onderscheiding en zijn 
herbenoeming tot 1 oktober 2015.  40 
 
3. Verslag overlegvergadering 13 februari (UR 13-039)  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Evaluatie pilots kwartiel 1 TOM (UR 13-040) 45 
De raad vraagt n.a.v. de bestuurlijke reactie inzake de evaluaties van de pilots EE en BMT welke 
aanbevelingen door het CvB overgenomen zullen worden.  
Alle gedane aanbevelingen zijn naar mening van het CvB nuttig en bruikbaar en zullen zoveel 
mogelijk gedeeld worden. Echter, sommige aanbevelingen zitten wat dieper in het proces dan 
anderen. Van groot belang is de erkenning dat de invoering van TOM niet een momentopname zal 50 
zijn, maar een meerjarig proces. Bij de invoering van TOM in de verdere jaren zal men steeds lessen 
moeten trekken uit de evaluaties en het proces bewaken. Een ander punt dat genoemd wordt is de 
constante behoefte aan heldere kaders. Er zal helderheid moeten komen rond de invulling van de 
toetskaders. De UT bevindt zich in een proces waarin bestaande kaders verlaten worden en nieuwe 
moeten worden ontwikkeld. De gedachte daarbij is dat medewerkers uitgedaagd moeten worden om 55 
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die kaders te ontwikkelen, docenten moeten uit hun comfortzone worden gehaald. Met een strakkere 5 
procesbewaking komen de kaders steeds beter tot stand. Er zijn allerlei manieren geweest om hier 
kennis over te delen en de kaders uit te dragen zoals de TOM-carrousel en de vorming van het 
kernteam. Tevens is men bezig met het ontwikkelen van verkorte versies van de uitgangpunten van 
TOM. De vraag naar kaders blijft bestaan omdat er telkens nieuwe mensen in het proces betrokken 
worden, aldus Brinksma.  10 
 
UReka stelt de problemen rondom de wijze van toetsing binnen TOM aan de orde. Het CvB erkent dat 
er nog te leren valt op het gebied van de integratie. In het algemeen verschilt het probleem per 
module en zijn er niet altijd voor de hand liggende oplossingen. Niet alle modules zullen de integratie 
optimaal voor elkaar hebben bij de eerste introductie. Het niveau van toetsing zal volgens de rector 15 
hierdoor niet dalen, maar de vraag is of het didactisch concept in een keer gehaald kan worden. In 
een steady state zal dit probleem niet meer voorkomen.  
 
5. Concept richtlijn OER  (UR 13-032) 
De examencommissies, de opleidingscommissies en de faculteitsraden hebben inmiddels hun 20 
commentaar en opmerkingen op de conceptrichtlijn OER gegeven. De raad vraagt wanneer men het 
samengevoegde document met daarin de opmerkingen kan verwachten. 
Desgevraagd meldt het CvB dat bijna alle nuttige feedback overgenomen wordt, met name de 
regelgeving over de toetskaders. Men verwacht dat de nieuwe versie inclusief de input, beginvolgende 
week gereed zal komen. Buijs uit zijn interesse in de aanmerkingen die niet overgenomen zullen 25 
worden. Dit zijn volgens het college kleine punten, met name tekstuele wijzigingen, 95% van de 
opmerkingen worden uiteindelijk overgenomen.  
Naar aanleiding hiervan stelt men de situatie aan de orde, waarin studenten vanuit het reguliere 
onderwijs in het TOM ‘dreigen’ te vallen. Het maximaal faciliteren van een goede doorstroom is hierbij 
van groot belang.  30 
Het CvB geeft aan dat er richtlijnen vastgelegd moeten worden voor studenten met een aanzienlijke 
studievertraging, hetgeen ook een kwestie van maatwerk is. Een examencommissie zal een uitspraak 
moeten doen over hoe in het oude model de verkregen punten meegenomen worden in TOM. Voor 
wie het niet haalbaar is, zal men op een goede manier de reeds behaalde resultaten moeten 
interpreteren Het CvB meldt dat in mei een kader gecommuniceerd wordt op welke wijze er omgegaan 35 
wordt met studenten die in de bezemklas (dreigen te) komen.   
 
6. Tijdspad en consequenties bezuinigingstaakstellingen (UR 13-038)  
De raad vraagt naar de verdere ontwikkelingen in het tijdspad van bezuinigingstaakstellingen en de 
stavaza voor wat betreft de faculteit CTW.  40 
Het college geeft aan dat de taakstellingen onderdeel zijn van de begroting en in 2013 gerealiseerd 
zullen worden. De decaan van EWI heeft de opdracht gekregen om een reorganisatie voor te bereiden 
in overleg met de faculteitsraad, dit plan ligt momenteel ter beoordeling bij het CvB.  
Bij de faculteit CTW is er afgesproken dat een aantal bezuinigingsmaatregelen nog dit jaar genomen 
zal worden, zonder dat er nu sprake is van een reorganisatie. Het CvB wacht met de voorbereiding 45 
van een reorganisatie totdat de inhoudelijke keuzes die daaraan ten grondslag liggen duidelijk zijn.  
Men is in gesprek met een kandidaat voor de functie van waarnemend decaan voor de faculteit CTW. 
De huidige decaan is gevraagd om zijn functie langer aan te houden. 
 
7.  Onderwijsorganisatie (UR 13-043)  50 
De vergaderleider constateert dat het oorspronkelijke voorstel door het college is teruggetrokken, dat 
het huidige document nog onvoldoende intern in de URaad besproken is, waardoor dit stuk nu 
informatief besproken wordt. 
Het college resumeert de gang van zaken tot nu toe. De raad had bezwaren tegen het oorspronkelijke 
voorstel, het college heeft haar zorgen over de kwaliteitsborging, daarom is na overleg met een deel 55 
van de raad door het college een nieuw voorstel geformuleerd. 
In dit voorstel zijn de wettelijke bevoegdheden van de OLD ongewijzigd, de OWD en OLD zijn nu 
gelijkwaardig en de decaan is voorzitter van het cluster. Het cluster is nodig om het proces te 
besturen, aldus het college.  
De fracties wordt gevraagd hun visie te geven op dit deel van het voorstel. Er volgt een schorsing van 60 
5 minuten. 
De CC fractie vervolgens wijst dit voorstel af, omdat het cluster als entiteit blijft (inclusief 
budgetsturing) en gaat prevaleren boven de opleiding.  
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UReka constateert dat dit gegeven de uitgangspunten van het stuk de meeste geschikte uitwerking is, 5 
maar stemt niet in met het idee van het op 2 manieren indelen van Croho-posities, dit schaadt de 
kwaliteit en eenduidigheid. 
Het college meldt ernstig teleurgesteld te zijn over deze reacties en is niet overtuigd van de 
argumenten. Het model is nodig voor de besturing van het nieuwe onderwijsmodel en de 
kwaliteitsborging. Ook over de procedure uit het college haar teleurstelling. Uit het overleg in petit 10 
comité had het college een ander indruk van de mening van de raad gekregen. 
Enkele leden van de raad lichten hun standpunt nog persoonlijk toe. 
De beraadslaging over de onderwijsorganisatie wordt vervolgens opgeschort.  
Het college handhaaft haar voorstel. Besloten wordt dit punt in de mei cyclus opnieuw te agenderen. 
 15 
8. Stavaza TOM  
De raad stelt het tweede advies van de expertcommissie Monitor TOM ter discussie, waarin werd 
opgemerkt dat de randvoorwaarden, de docentcapaciteit, de zaalcapaciteit en de financiële kaders 
van belang zijn. De URaad en het CvB onderschrijven dit standpunt. Er volgt een nadere toelichting 
van de rector.  20 
Er wordt gewerkt aan een knelpuntenlijst die binnenkort zal volgen.  
De behoefte aan projectruimtes voor het 2

e
 jaar zal telkens worden geëvalueerd bij de uitrol.  

Volgens Buijs zijn nog niet bij alle modules toetsschema’s beschikbaar. Het CvB zal dit punt laten 
uitzoeken en hierop terugkomen.  
Desgevraagd meldt het CvB dat de minorcoördinator verantwoordelijk is voor het minoraanbod. Deze 25 
dient ervoor te zorgen dat dit punt bij het moduleontwerp meegenomen wordt.  
 
9. Stavaza NONed  
Het CvB zal in april de samenwerkingsovereenkomst Technologie en Gezondheid tussen UMCG, de 
RUG en de UT ondertekenen. Dit convenant zal in juni in de overlegvergadering aan de orde komen.  30 
 
10. Stavaza 3TU 
De drie Colleges van Bestuur hebben begin maart een bezoek gebracht aan de Koninklijke 
Technische Hogeschool in Stockholm. Daar heeft men bekeken hoe omgegaan wordt met onderzoek, 
onderwijs en valorisatie. 35 
Daarnaast belicht Flierman de contouren van het nieuwe sectorplan dat in de loop van het jaar 
opgesteld wordt. Het gezamenlijk plan om een Center of Excellent en een Center of Expertise op te 
zetten, zal daarin opgenomen worden. Er zal ook aandacht worden gevraagd van de Europese Unie 
voor een adequate matching van geld dat afkomstig is van de Nederlandse overheid.  
Een constant punt van zorg is de onderzoeksbekostiging, maar binnen de beperkte mogelijkheden 40 
van het regeerakkoord wordt er bekeken of hier iets aan gedaan kan worden, zoals het labelen van 
middelen op de topsectoren.   
Er wordt ook gekeken naar ondersteuning voor het verkrijgen van Brussels geld. Tot slot wordt er 
gemeld dat Arno Peels van de TU Eindhoven het voorzitterschap van 3TU overneemt.  
 45 
11. Stavaza Governance 
Het college geeft een globale schets van haar plannen met betrekking tot de herstructurering van de 
faculteiten. Het streven is het aantal faculteiten te reduceren, waarbij een faculteitsbestuur in het leven 
wordt geroepen. 
Dit bestuur bestaat uit de decaan, een portefeuillehouder onderzoek, een portefeuillehouder onderwijs 50 
en een studentadviseur. Het aantal faculteiten dat resteert, wordt bepaald nadat de departement- 
vorming duidelijk is. Met betrekking tot het ITC bestaan nog geen plannen. 
Eind mei of begin juni komt er naar verwachting een voorstel, dat in september in de raad besproken 
kan worden. 
 55 
12. Stavaza UT 
Er bestaat aan beide zijden geen behoefte aan discussie op dit moment. 
 
13. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 13-054) 
De raad stelt de onwenselijke gevolgen van het protocol voor feesten en activiteiten op de campus 60 
aan de orde en verzoekt het college om een reactie.  
Het CvB legt uit dat hier sprake is van een misverstand dat is ontstaan door de berichtgeving in UT- 
Nieuws. Dit beleid was reeds in het bestaande protocol opgenomen, maar geldt alleen voor (grotere) 
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evenementen die buiten de privésfeer liggen. De zorg van het college is het in stand houden van de 5 
evenementenvergunning. Het CvB zal het protocol opnieuw bezien en mogelijk aanpassen. 
 
14. Rondvraag  
Hulsebosch heeft geconstateerd dat IT apparatuur weggegooid wordt en vraagt of hier geen betere 
bestemming aan gegeven kan worden. Het college is hier niet van op de hoogte, zal hier met het FB 10 
en ICTS over spreken en vervolgens naar de raad reageren. 
Boter heeft geconstateerd dat niet alle OLC’s de Concept Richtlijn OER hebben ontvangen en vraagt 
naar de reden hiervan. Het college meldt dat de afspraak was dat alleen de Faculteitsraden en 
Examencommissies hierbij betrokken zouden worden. 
Stroek vraagt of, evenals de minoren, de premasters ook meegenomen worden bij TOM. 15 
Het college antwoordt dat er inderdaad gekeken wordt of modules een taak kunnen vervullen in het 
premaster onderwijs. 
De Vries heeft geconstateerd dat de vrijwilligersbijdrage die studenten ontvangen voor hun activiteiten 
tijdens de open dagen in hoogte verschilt, 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 20 
maar dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt door wetgeving.  
Het college deelt tenslotte nog mee dat fase 1 van The Gallery is opgeleverd. De Stichting Kennispark 
is nu terugverhuisd naar de Campus. 
 
15. Sluiting 25 
De voorzitter van het college blikt in verband met zijn vertrek terug op zijn periode op de UT en in het 
bijzonder op zijn ervaringen met de URaad. Nadat hij zijn zorgen geuit heeft met betrekking tot het 
thema veranderingsgezindheid en slagvaardigheid op de UT, complimenteert hij met name de 
studenten in de raad onder andere met hun geëngageerdheid. 
De voorzitter van de raad wenst de voorzitter van het college vervolgens veel succes in zijn nieuwe 30 
functie. 
De vergaderleider sluit hierna de vergadering. 
 
 
   35 


