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Vergadering verslag interne vergadering 12 juni 2013 
Verslag door L. Tijink  
Kenmerk UR 13-113 
Datum 12 juni 2013  

Aanwezig UR Campus Coalitie: H. Wormeester, G. Brinkman, V. de Graaff, A. Stoorvogel, J. Tijhuis 
J. Svensson, F. van den Berg, B. Köbben, W. Gerbens-Leenes 

 UReka: R. Lagerwerf, R. Buijs, J. Boter, H. Wolswinkel, N. Tax, M. Hulsebosch,  
L. de Vries 

Afwezig PvdT: G. Olthuis (komt binnen om 9:42 uur) 
Griffie J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider) 

 5 
 

1. Opening en vaststelling agenda  
De vergaderleider opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aan de agenda wordt op 
verzoek van UReka toegevoegd de Motie van Treurnis als punt 11 C. Governance. 
  10 

2. Mededelingen  
Er zijn geen opmerkingen vanuit het presidium. 
 
UReka dankt het Centraal Stembureau voor het organiseren van de verkiezingen voor  de 
studentgeleding van de Universiteitsraad. De uitslag hiervan is terug te vinden op de 15 
verkiezingspagina van de URaad. 
 
Externe commissies  
Er is binnen de WAR sprake van onderbezetting vanwege de afwezigheid van de voorzitter, die 
binnen een aantal maanden de UT zal verlaten. De raad wordt vanuit de WAR verzocht om een 20 
bijdrage hierin te leveren. De werkwijze van de WAR zal geagendeerd worden voor het presidium op 
28 augustus.   
 
Buijs heeft op 3 juni een brief van de UCO voorzitter inzake de nieuwe werkwijze en de samenstelling 
van de UCO doorgestuurd aan de raad. Met de nieuwe inrichting heeft de UCO een besluitvormend 25 
mandaat gekregen. Volgens Wormeester is dit niet conform het BBR daar de UCO een adviserend 
orgaan is. Ook de samenstelling van de UCO is niet in overeenstemming met de afspraak die hierover 
is gemaakt t.a.v. de nieuwe onderwijsorganisatie. De nieuwe werkwijze en de samenstelling van de 
UCO zullen eveneens geagendeerd worden voor het presidium. Hoe om te gaan met de UCO?  
 30 

3. Verslag interne vergadering 24 april t/m 8 mei (UR 13-076)  
pag. 1, regel 17, tekstuele wijziging: Beleidsmedewerker Eric van Dijk zal in de Werkgroep 
Afstudeerregeling Frans van Klaveren tijdelijk opvolgen.  
pag. 4, regel 12, tekstuele wijziging: De door UReka voorgestelde vragen hebben betrekking op 
collegegeldvrij besturen.  35 
Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen/uitgegane post bijgewerkt t/m 14 mei (UR 13-002)  
Ter informatie. 
 40 

5. Actiepuntenlijst (UR 13-001)  
Reeds behandeld in de commissievergaderingen. 
 

6. Plan van Aanpak Medewerkersonderzoek (UR 13-092) 
Het gewijzigd Plan van Aanpak Medewerkersonderzoek dat ter instemming voorligt, is in de 45 
commissievergadering FPB met de portefeuillehouder besproken. Dit plan is erg gebaseerd op een 
aantal HR activiteiten die de kern van de zaak niet raken. Het belangrijkste punt is het primaire proces 
dat steeds meer onder druk komt te staan. Verder is het van belang dat het Plan van Aanpak spoedig 
wordt vastgesteld, zodat men hier snel mee  aan het werk kan. Ondanks een aantal bezwaren stelt 
Svensson toch voor om in te stemmen met de voorwaarden, zoals geformuleerd in het conceptbesluit.  50 
Er is n.a.v. de medezeggenschapsconferentie in september 2012 in een werkgroep een PvA 
opgesteld om de medezeggenschap op de UT te verbeteren en medewerkers meer inspraak in 
bepaalde processen te geven. Het college zal op korte termijn gevolg moet geven aan deze 
uitwerking. 
De raad besluit om in te stemmen met het Plan van Aanpak Medewerkersonderzoek 2012.  55 
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7. Wijziging Regeling FOBOS, regeling FOvIS, Topsport- en Cultuuregeling (UR 13-091) 

In 2012 heeft de raad al ingestemd met de regeling FOBOS die in september 2012 in werking is 
getreden. Vanuit de WAR zijn er verbetervoorstellen gedaan t.a.v. de regeling. Daarnaast zijn er ook   
wijzigingen voorgesteld voor de regeling FOVIS en de Topsport-Cultuur regeling.  
Vanuit de raad zijn er geen vragen of bezwaren over de wijzigingen. De raad stemt in te met het 10 
voorstel. Er wordt afgesproken om dit punt in de overlegvergadering bij de mededelingen te 
behandelen.   
 

8. Convenant UT, RUG en deelovereenkomst UR – RUG –UMCG Technologie & Gezondheid  
Het college heeft in de commissievergadering OOS aannemelijk kunnen maken waarom de UT dit 15 
contract met de Rijksuniversiteit Groningen is aangegaan. Aangezien er geen vragen of opmerkingen 
meer zijn t.a.v. het convenant besluit de raad om positief te adviseren.  
Dit besluit zal tijdens de overlegvergadering bij de mededelingen aan de orde komen.   
 

9. Concept Nota Kaderstelling 2014-2018 + verdeelmodel (UR 13-070)  20 
Wormeester heeft n.a.v. de Kaderstelling en de uitkomsten van de discussies met het college een 
negatief conceptbesluit geformuleerd. Er volgt een samenvatting van de hoofdbezwaren die vooral  
betrekking hebben op de onderwijsbekostigingssystematiek.  
De UT gaat over tot een andere systematiek terwijl er niet goed nagedacht is hoe dit uiteindelijk vorm 
zal moeten krijgen, aldus Wormeester. Daarbij is het nog onduidelijk hoe dit verder geïmplementeerd 25 
zal worden. Dit zou tot veel conflicten binnen de organisatie kunnen leiden. Het college heeft reeds 
aangegeven een oplossing hiervoor te zoeken, maar dit schijnt een moeizaam proces te zijn, 
aangezien ze hier nog niet mee naar buiten is getreden.  
In het conceptadvies zijn de volgende bezwaren tegen de bekostigingssystematiek geformuleerd:  

- De bekostigingssystematiek heeft geen aansluiting met t-2 systematiek van de overheid, terwijl dit op 30 
andere vlakken wel leidend is. 

- De toewijzing is op basis van een te grove schatting van de studentenaantallen, omdat parameters 
slecht geregistreerd zijn. 

- Binnen de faculteiten is er niet een systeem waarbij de OLD’s onderwijsinspanningen vastleggen. Op 
dit moment is er geen systeem als basis voor de verdeling. 35 

- Er is geen visie op de bekostiging van de keuzemodules. 
- De inzet van docenten voor modules is nog niet uitgewerkt, daardoor is het onduidelijk welke 

docenten er ingezet kunnen worden. Daarnaast is er geen systematiek voor middelenverdeling en 
blijft er onduidelijkheid over de verdeling van toegeleverd onderwijs. 

- Alleen het eerste jaar TOM telt mee voor 2014, terwijl 40% van het tweede jaar al in 2014 wordt 40 
gerealiseerd. 

- Men heeft ervoor gekozen om geen corrigerende systematiek toe te passen.  
- Naast deze punten is er nog een bijkomende vraag over het budget van het OPUT. Het college zal 

aan de raad duidelijk moeten maken wat er uiteindelijk geschrapt gaat worden.  
Het negatieve conceptbesluit zal als zodanig naar het CvB worden gestuurd, de toezeggingen worden 45 
niet verder ingevuld. Maandag 17 juni volgt er een gesprek tussen de directeur van FEZ, Joyce Berger 
en een delegatie van de raad over de Kadernota. De raad besluit om, afhankelijk van de uitkomsten 
van dit gesprek, voorafgaand aan de overlegvergadering een extra interne vergadering te houden.  
  
Managementrapportage 1

e
 kwartaal 2013 (UR 13-093) 50 

De raad heeft inmiddels kennis genomen van de CvB antwoorden op vragen vanuit de 
commissievergadering FPB. Eén van de punten die aan de orde is gekomen, is de succesvolheid van 
TOM. Het CvB is te optimistisch naar de mening van Wormeester. Uit recente cijfers blijkt juist dat het 
UT marktaandeel krimpt. Er is een aantal opleidingen dat er positief uitspringt, terwijl anderen, zoals 
de opleiding BMT, er negatief uitkomen.  55 
Verder lijken de problemen bij de faculteit CTW opgelost te zijn. De managementrapportage zal 
geagendeerd blijven voor de overlegvergadering. Buijs zal tijdens dit overleg om een reactie van het 
CvB vragen. 
 
10. Bespreking Algemene gang van zaken (i.a.v. leden RvT) 60 

 
11A. Excellentievisie (UR 13-087) 
In deze nota worden de plannen beschreven voor ATLAS en de honourstrajecten. Boter heeft n.a.v. 
eerdere discussies in de commissievergadering OOS het conceptbesluit opgesteld. Er volgt een 
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discussie over de geformuleerde toezeggingen. Het college dient ervoor te zorgen dat de standaarden 5 
van de excellentietrajecten niet verder zullen dalen en dat de excellentietrajecten in de masterfase 
verder uitgewerkt worden, zodat ze uiterlijk september 2014 ter instemming aan de raad worden 
voorgelegd. De raad besluit gegeven deze toezeggingen positief in te stemmen met de 
Excellentievisie.  
 10 
11B. Monitor Atlas (UR 13-090) 
Het CvB zou nog terugkomen op de monitoring van Atlas, in combinatie met de excellentietrajecten. 
De raad verwacht nog een update van het college t.a.v. het aantal aanmeldingen voor Atlas. Dit punt 
wordt voor nu van de agenda geschrapt.  
 15 
11 Professionalisering en loonbaanperspectief in het onderwijs (UR 13-089)  
Er wordt afgesproken om dit thema als punt B. te agenderen. Svensson is woordvoerder in de 
overlegvergadering. 

  
11C. Eindrapportage Positionering en Kwaliteitsverbetering Masteronderwijs (UR 13-085) 20 
Dit punt wordt niet geagendeerd voor de overlegvergadering aangezien het voldoende besproken is in 
de commissievergaderingen. Men besluit om de Governance als punt 11C. te agenderen.  
De raad heeft tijdens de commissievergadering geïnformeerd naar de besluitvorming rondom een 
mogelijke fusie tussen de faculteiten GW en MB.  Op dat moment was het college terughoudend met 
informatie hieromtrent terwijl de berichtgeving in UT Nieuws een ander indruk geeft. De raad zal om 25 
die reden tijdens de overlegvergadering nogmaals informeren naar de stand van zaken.  
De Motie van Treurnis van UReka zal hierbij aan de orde komen. In het fractieoverleg van afgelopen 
maandag is hiertoe besloten omdat men teleurgesteld is over de informatievoorziening rondom de 
governance van de UT. Als tekenend voorbeeld wordt hierbij de besluitvorming rondom de mogelijke 
fusie aangedragen. Formeel is de raad immers niet geïnformeerd over het spelende proces, terwijl op 30 
diverse gelegenheden hier al mee om wordt gegaan alsof het reeds vastligt. De teleurstelling richt zich 
op de wijze en het moment waarop dergelijke zaken de laatste tijd aan de orde zijn gekomen. 
Wormeester is woordvoerder op dit punt. 
 
12. Promovendibeleid (UR 13-082) 35 
Het college heeft dit agendapunt ter informatie aan de raad voorgelegd, zodat het in een volgende 
cyclus ter instemming besproken kan worden. De belangrijkste kritiekpunten van de raad hebben 
betrekking op de kwantiteit en de kwaliteit van het te volgen onderwijs.  
De Graaff merkt op dat er onduidelijkheid is over de 30 ECTS te volgen onderwijs. Waarom 30 ECTS 
en welke extra werkzaamheden leveren studiepunten op?  40 
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen P-NUT en het OPUT, omdat PhD’s met deze 
maatregel een onderwijsverplichting erbij krijgen,  zonder dat het vastgelegd is in de CAO. Verder zijn 
promovendi negatief over de kwaliteit van het cursusaanbod van TGS. Een verbetering in het voorstel 
zou een mogelijkheid zijn om cursussen buiten de UT te volgen.   
 45 
13.  Richtlijn OER voor Bachelor opleidingen (UR 13-088) 
De concept richtlijn OER is ter informatie aan de raad voorgelegd en ter instemming aan de  
faculteitsraden aangeboden.  
Er volgt een discussie over artikel 4.4.5. Tijdens de uitvoering van een module het toetsschema 
wijzigen is zeer onwenselijk. Het formele besluit tot bijstelling zou bij de examencommissie moeten 50 
liggen i.p.v. bij een opleidingsbestuur. De raad adviseert om deze mogelijkheid uit de richtlijn te 
schrappen of anders voorwaarden hieraan te verbinden.  
Ten aanzien van art. 4.1.3 wordt er geadviseerd om de cijferregistratie in Blackboard uit het OER te 
schrappen. Het gaat goed totdat je op het punt zit dat studenten er rechten aan kunnen ontlenen, 
aldus Brinkman. Boter stelt echter voor om het punt t.a.v. Osiris aan het conceptbesluit toe te voegen. 55 
Studenten moeten immers ergens rechten aan ontlenen. De meerderheid van de raad stemt hiermee 
in. Daarnaast wordt er gepleit voor een duidelijker en uniformere herkansingsregeling.   
Men discussieert vervolgens over de gewijzigde bevoegdheden van de UCO. Brinkman merkt op dat 
de UCO een besluitvormend orgaan lijkt te worden. Hoe zit het met de besluitvorming van de UCO en 
hoe is de medezeggenschap geregeld? 60 
Brinkman zal a.d.h.v. het tekstvoorstel van Boter het conceptbesluit aanpassen. 
Er is ook gebleken dat het CvB niet alle pijnpunten van de verschillende gremia heeft geschrapt. De 
raad zal om verduidelijking hierover vragen.  
De raad besluit om in te stemmen met het onderdeel BSA van de richtlijn OER.   
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14. Stavaza TOM 
Geen opmerkingen. 
 
15.  Stavaza 3 TU  
Er wordt naar verluidt binnen 3TU verschillend omgegaan met de BKO-norm. Aan de TU Delft kom je 10 
in aanmerking voor ontheffing als je meer dan 5 jaar ervaring hebt, terwijl dat op de UT 20 jaar is. Hoe 
staat het met de afspraken die hierover in 3TU verband zijn gemaakt? 
 
16. Stavaza NONed  
Geen opmerkingen. 15 

 
17.  Schriftelijke rondvraagpunten  
Wolswinkel resumeert zijn vragen met betrekking tot TOM en het ontplooien van nevenactiviteiten 
voor studenten. 
  20 
De ingekomen brief van Vrienden Landschap Overijssel zal namens Stoorvogel aan de orde worden 
gesteld.  
 
Tax heeft n.a.v. een recent verschenen bericht over de regelgeving v.w.b.t. koffie tijdens tentamens 
vragen geformuleerd, die hij nader toelicht.  25 
 
Daarnaast stelt hij de ongewenste gevolgen van het centrale inkoopbeleid t.a.v. vliegtickets voor UT 
studenten aan de orde. Deze nieuwe maatregel zou alleen gecommuniceerd zijn naar de 
medewerkers. 
 30 
De Vries refereert aan de brief van het CvB (UR 13-079) omtrent de vrijwilligersbijdrage. Hierbij gaat 
het om de berekening van de gemiddelde lonen van studenten. Er zou in deze berekening sprake zijn 
van een ongelijkheid die aangekaart dient te worden. 
 
De wijziging van de inning van collegegelden brengt voor bepaalde studenten ongewenste situaties 35 
met zich mee. Buijs wil dit probleem met het CvB bespreken en hoopt dat hiervoor een goede 
oplossing  kan worden gezocht.  
 
De vraag van Svensson over de aanschaf van Ipad’s voor raadsleden zal op 28 augustus in het 
presidium besproken worden.  40 
 
18. Rondvraag  
Hulsebosch wil zich tijdens de overlegvergadering laten informeren over het UT beleid t.a.v. 
kamerplanten voor medewerkers.  
 45 
De Graaff heeft onlangs vernomen dat er een extra ingang komt bij het gebouw Citadel ten behoeve 
van ATLAS. Het CvB zal gevraagd worden hierop te reageren.  
 
De nadelen van het gebruik van de Google en  andere Amerikaanse systemen zullen onder de 
aandacht worden gebracht in de overlegvergadering. Men zal in het overleg naar het standpunt van 50 
het college vragen. 
 
Er wordt tot slot een opmerking geplaatst over het groot aantal agendapunten dat in deze cyclus 
besproken is, met name de stukken van de commissie FPB.  Svensson zal dit punt  in aanwezigheid 
van de RvT aan de orde stellen.  55 
 
19 Sluiting 12:15 uur. 

  


