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Aanwezig UR Campus Coalitie:  H. Wormeester, G. Brinkman, A. Stoorvogel, J. Tijhuis 

J. Svensson, W. Gerbens-Leenes 
 UReka: R. Lagerwerf, R. Buijs , H. Wolswinkel, N. Tax, M. Hulsebosch, Stroek 

L. de Vries, J. Koning,  E. Hamelers, M. van de Zande, C. Edelijn,  A.K. Mumuni,  
F. Sauër, W. van de Meent 

 
Afwezig 

PvdT: G. Olthuis, T. Lassche  
F. van den Berg, B. Köbben, V. de Graaff (CC)  
J. Boter,  L. Geurts (UReka) 

Griffie J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider) 
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1. Opening en vaststelling agenda  
De vergaderleider opent de vergadering en heet de oude en nieuwe raadsleden van harte welkom in 
de overdrachtsvergadering. Aan de agenda wordt punt 4. toegevoegd; vaststelling delegaties in het 
kader van de instellingsaccreditatie. 
  10 

2. Mededelingen  
 Er is een verzoek van Oscar Peeters om op korte termijn aan de raad een presentatie te geven over 

deelname aan de redactieraad van UT Nieuws. Er wordt besloten om dat aansluitend aan de interne 
vergadering te plannen. 
 15 

 Ter voorbereiding van de interne vergadering is er in het presidium afgesproken dat de schriftelijke 
rondvraagpunten voortaan uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand, om  12.00 uur bij de griffie 
ingediend moeten zijn.  
 

 Voor de nieuwe studentleden zal er in oktober door Frank van den Berg een training georganiseerd 20 
worden. Het programma van die dag volgt via de mail. 
 

 Verder is de informatiemap voor de URaad digitaal beschikbaar via webdav. Deze map bevat o.a. 
algemene informatie over de werkwijze van de URaad, wetgeving- en regelgeving en de portefeuille 
verdeling van het CvB.  25 
 

 Raadsleden Boter en Buijs hebben onlangs in een gesprek met het college, de Motie van Treurnis die  
betrekking  had op de gang van zaken rondom de Governance, nader toegelicht.  Buijs concludeert 
dat het lastig is om elkaar tijdig op de hoogte te houden. 
 30 

 De raad verwacht in deze vergadercyclus een reactie van het college op het Plan van Aanpak follow 
up van de medezeggenschapconferentie. Wormeester en het college zijn onlangs  overeengekomen 
dat eind oktober een vervolgbijeenkomst georganiseerd gaat worden. 
 
Afscheid studentleden URaad 2012-2013 35 
De voorzitter reflecteert het afgelopen raadsjaar en dankt daarbij de vertrekkende studentleden: 
Jelmer Boter (commissievoorzitter OOS), Robin Buijs (fractievoorzitter UReka), Geert Olthuis 
(fractievoorzitter PvdUT), Rien Lagerwerf, Luuk de Vries, Henno Wolswinkel, Niek Tax, Marc 
Hulsebosch en Roy Stroek voor hun werk, inzet en betrokkenheid.  Afgelopen raadsjaar waren er 
helaas veel wisselingen, dit blijft een zorgelijk punt.  40 
Vervolgens worden de personeelsleden hartelijk bedankt voor hun werk en betrokkenheid, maar ook  
het werk dat verzet is.   
Buijs dankt namens de studenten de griffie voor de ondersteuning, de personeelsgeleding en de 
vergaderleider voor de  prettige samenwerking. Zij kijken terug op een leuk maar vooral leerzaam jaar.  
Alle raadsleden krijgen een fles wijn. 45 
De nieuwe raadsleden, Janine Koning, Teun Lassche, Ellen Hamelers, Mathijs van de Zande, Carmen 
Edelijn, Willemijn van der Meent, Abdul-Kader Mumuni, Finn Sauër en Luuk Geurts worden door de 
voorzitter welkom geheten in de raad. 
 

3. Overdracht UR 12/13 naar 13/14 + vaststelling functies en taken 50 
Voorzitter : Herbert Wormeester 
Fractievoorzitters: Gert Brinkman (CC), Luuk Geurts (UReka), Teun Lassche (PvdUT) 
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Commissie OOS: Mathijs van de Zande (vz.), Teun Lassche, Gert Brinkman, Frank van den Berg, 
Victor de Graaff, Winnie Gerbens-Leenes, Herbert Wormeester, Jörgen Svensson, Willemijn van de 
Meent, Janine Koning, Carmen Edelijn, Luuk Geurts. 
 
Commissie FPB: Victor de Graaff (vz.), Jörgen Svensson, Anton Stoorvogel, Jeroen Tijhuis, Herbert 10 
Wormeester, Mathijs van de Zande, Ellen Hamelers, Finn Sauër, Carmen Edelijn, Luuk Geurts. 
 
Commissie SI: Herbert Wormeester (vz.), Winnie Gerbens - Leenes, Barend Köbben, Finn Sauër, 
Willemijn van de Meent, Janine Koning, Abdul-Kadir Mumuni, Ellen Hamelers  
 15 
WAR: Teun Lassche, Finn Sauër, Ellen Hamelers (Werkgroep Afstudeerregeling) 
3TUM: Herbert Wormeester, Finn Sauër (medezeggenschapsafvaardigingen van TUD, TUE en UT.) 
LOVUM: Herbert Wormeester, Luuk Geurts, Jacqueline Ribberink (Landelijk Overleg Voorzitters 
Universitaire Medezeggenschapsorganen) 
UCO: 2.0: Janine Koning (Universitaire Commissie Onderwijs) 20 
Vergaderleider: Frits Lagendijk voor de interne en de overlegvergadering 
Vertrouwenscommissie: voorzitter, commissievoorzitters en de griffier. 
 
Bovengenoemde formatie indeling is opgesteld op basis van de huidige portefeuilleverdeling van het 
CvB. Zodra de aandachtsgebieden van het voltallige college bekend zijn, zal de raad deze indeling 25 
opnieuw bezien. Het formatie voorstel wordt als zodanig vastgesteld.  
 

4. Vaststelling delegaties instellingsaccreditatie 
Onlangs is bekend geworden dat de Kritische Reflectie van de UT i.h.k.v. de Instellingstoets al op 24 
september door het college aangeleverd moet zijn. Dit betekent dat het advies van de raad vóór de 30 
overlegvergadering van 25 september uitgebracht moet zijn. Derhalve hebben de voorzitter en de 
rector afgesproken om dit agendapunt op 18 september tijdens de interne vergadering al te 
behandelen.  Er volgt op korte termijn een herziene versie van de Kritische reflectie.  
Er zullen tevens twee delegaties gevormd moeten worden voor het gesprek met de 
visitatiecommissie, bestaande uit medewerkers en studenten (max. 6 personen)  35 
De voorzitter heeft n.a.v. het gesprek met Suzanne Wichman een aantal data voor bijeenkomsten 
naar de raad gestuurd. Het gaat hierbij om 9 en 17 september en 2 en 24 oktober. 
Tot nu toe bestaat de medewerkersdelegatie uit Brinkman, Van den Berg en Wormeester.  
De fractievoorzitters zullen ervoor zorgen dat de delegaties verder samengesteld worden.  
 40 
Gezien het aantal agendapunten zal de overlegvergadering van 25 september kort zijn. De agenda  
voor dit overleg zal op 20 september beschikbaar zijn via webdav. 
 

5. Rondvraag  
Victor van de Chijs zal begin oktober in zijn nieuwe functie als collegevoorzitter starten. 45 
Tot slot wordt er opgemerkt dat de interne vergadering op woensdag 18 september in Carre1.333. zal 
plaatsvinden. 
 
Sluiting 
De vergaderleider sluit om 11.15 uur de vergadering. 50 
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