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Vergadering verslag  interne vergadering 23 oktober 2013 

Verslag door J. Boter  
Kenmerk UR 13- 155 
Datum 25 oktober 2013  
Aanwezig UR Campus Coalitie: H. Wormeester, A. Stoorvogel, J. Tijhuis, 

J. Svensson, B. Köbben, V. de Graaff, F. van den Berg 
 UReka: W. van de Meent J. Koning, E. Hamelers, C. Edelijn,  

A.K. Mumuni, F. Sauër, M. van de Zande (vanaf 10.36 uur) 
 
Afwezig 

PvdT: T. Lassche 
G. Brinkman (mkg), W. Gerbens-Leenes 

Griffie J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider) 
  

 5 
1. Opening en vaststelling agenda  

De vergaderleider opent de vergadering om 10.03 uur. Afwezig zijn Brinkman en Gerbens-Leenes. 
Van de Zande komt later. 
 
Formatie URaad staat op de agenda. Er wordt dan gesproken over personen, maar de raad besluit de 10 
vergadering niet vertrouwelijk te maken. 
 
Punt 6 (Formatie URaad 2013-2014, een vervolg) wordt eerst behandeld. Er zijn verder geen 
opmerkingen op de agenda. 
 15 
De vergadering wordt geschorst tussen 10.06-10.34 uur i.v.m. binnenkomst Victor van der Chijs. 
 

2. Mededelingen  
Presidium 
Het halfjaarlijks gesprek met de RvT zal in december plaatsvinden. Hiervoor zal een delegatie van de 20 
raad gezocht worden. Datum volgt nog. Wormeester komt hier op terug. 
 
Externe commissies  
UCO: Koning meldt dat zij (in tegenstelling tot het voor de zomer opgemerkte) de indruk heeft dat de 
UCO zich beperkt tot operationele zaken en dat dit wordt bewaakt. Mochten andere signalen de raad 25 
bereiken dan wordt zij verzocht dit aan te geven. Er wordt kort gesproken over matching. Dit zal later 
(evt. in het presidium) geagendeerd worden. 
 
WAR: de uitvoering van FOBOS wordt gesplitst. Activisme wordt belegd bij de SU, terwijl 
ziekte/overmacht e.d. bij de CVA blijft. Er wordt geconstateerd dat het vreemd is dat een dergelijke 30 
verantwoordelijkheid bij een stichting wordt belegd. Het is een formalisering van de al langer 
bestaande praktijk. Er zal in een rondvraag naar gevraagd worden. 
 

3. Verslag interne vergadering 18 sept. en overdrachtvergadering 28 aug., UR 13 140/150 
Pagina 3, regel 10: Edelijn meldt dat Suzanne Wichman gezegd heeft dat er al enkele tijd aan een 35 
document gewerkt wordt. Niet dat het daadwerkelijk komt. 
Van de Berg vraagt wanneer een verslag openbaar gemaakt wordt (voor of na vaststellen). Dit i.v.m. 
het bespreken van vertrouwelijke/gevoelige punten. Hier zullen griffie en raadsvoorzitter naar kijken en 
met een voorstel naar de raad komen. 
 40 
Het verslag van 18 september wordt  verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Het verslag van 28 augustus wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 45 

4. Ingekomen/uitgegane postlijst bijgewerkt t/m 3 oktober, UR 13-002   
Geen opmerkingen. 
 

5. Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 25 september, UR 13-001 
Over Taalbeleid heeft de rector aangegeven dit een moeilijk punt te vinden. UReka geeft aan dat dit 50 
op veel plekken binnen de UT terugkomt en dat zij dit daarom een belangrijk punt vindt. Dit zal in een 
van de komende cycli besproken worden. 
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6. Formatie URaad 2013-2014, een vervolg, UR 13-154 5 
Punt wordt besproken direct na de schorsing. 
 
UReka is van mening dat zij, gezien de verhoudingen, twee commissievoorzitters zou moeten leveren. 
CC is vooral van mening dat het presidium niet te groot moet worden en dat de verhouding personeel-
studenten in het presidium gelijk moet blijven. 10 
 
Van de Zande komt om 10.36 uur binnen. 
 
UReka kijkt nu enkel naar de commissievoorzitter SI en niet naar (de vorm en/of grootte van) het 
presidium. Geurts licht de mening van UReka toe en draagt Hamelers voor als voorzitter SI. Het gaat 15 
UReka niet om de positie van de voorzitter van de raad, maar enkel om de commissievoorzitter SI. 
 
Het presidium bestaat nu uit 6 personen, dit zouden er 7 worden. UReka stelt dat door een strakke 
leiding door de voorzitter en een verslag van de presidiumvergadering een informatieachterstand kan 
worden voorkomen. De stemverhouding kan gelijk gehouden worden door bijv. een student niet mee 20 
te laten stemmen of de stem van studenten minder te laten meetellen. 
 
Lassche is voor een gelijke verdeling van de voorzitterschappen binnen de raad, maar ook voor 
gelijke verhouding in het presidium. Hij steunt daarom het voorstel van UReka, maar wil graag een 
goede oplossing voor de ongelijke verhouding in het presidium. 25 
 
Er wordt geschorst tussen 10.45-10.48 uur. 
 
Er wordt vastgesteld dat een stemming, gezien de aanwezigen, niet nodig is. UReka stelt uitstel van 
de stemming voor om te voorkomen dat het gevoel ontstaat dat er iets wordt doorgedrukt, maar dit 30 
wordt afgewezen. 
 
De raad besluit Voorstel A aan te nemen, waarbij Hamelers het voorzitterschap SI op zich neemt. 
 

7. In kennis stelling voornemen tot reorganisatie faculteiten GW en MB, UR 13-151 35 
In de commissievergadering SI zijn er enkele vragen gesteld, maar Wormeester stelt dat achteraf 
bleek dat er nog meerdere vragen open zijn. Wormeester denkt dat de decaan een ander beeld heeft 
van de meningen binnen de commissie. Voor de raad is nog de vraag ‘waarom een reorganisatie?’ en 
‘wat is de kritieke situatie?’, terwijl het college en de decaan waarschijnlijk vooral het gevoel hebben 
dat er met name meer duidelijkheid over ‘hoe?’ geschapen dient te worden. Wormeester drukt de raad 40 
op het hart scherp te zijn, zodat een collegelid niet met een verkeerd gevoel een vergadering verlaat. 
 
Köbben stelt dat de decaan in de commissie uitleg heeft gegeven voor de plannen omtrent 
reorganisatie. De raad heeft behoefte aan meer duidelijkheid over wat de kritieke situatie is en 
waarom een reorganisatie de oplossing is. Na een commissievergadering heeft de URaad altijd de 45 
mogelijkheid om tot een andere conclusie, inclusief bijbehorende vervolgacties, te komen. 
 
Wormeester stelt voor gesprekken te houden met FR-en en na het uitkomen van het reorganisatieplan 
(december) een peiling binnen de faculteiten te houden. De raadsvoorzitter zal (informeel) overleg 
plannen met de faculteitsraden. 50 
 
De tijdsplanning is aangepast. Het doel is op dit moment om op 1 maart de bestuurlijke fusie een feit 
te laten zijn. Geurts heeft van medewerkers signalen opgevangen dat het proces te langzaam gaat en 
dreigt te verzanden. 
 55 
Er is n.a.v. de commissievergadering een brief opgesteld die wordt afgesloten met een ongevraagd 
advies. Deze brief wordt positief ontvangen door de raad en zal verstuurd worden. Het punt wordt van 
de agenda afgevoerd. 
 

8. Brief optimalisatie Internationaliseringsketen, UR 13-152 60 
Er is tijdens de commissievergadering een evaluatie geopperd, maar Wormeester is van mening dat 
er gedurende het proces direct gehandeld moet worden op basis van signalen vanuit de organisatie 
en heeft daarom in de commissievergadering deze mogelijkheid afgehouden. Er wordt opgemerkt dat 
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het maximale aantal FTE tevens het minimale lijkt te zijn. Er zijn verder geen opmerkingen en het punt 5 
wordt van de agenda afgevoerd. 
 

9. Stavaza TOM 
Er zijn geen punten. 
 10 

10. Stavaza 3TU 
Idem.  
 

11. Stavaza NONed 
Idem.  15 
 

12. Schriftelijke rondvraagpunten 
Er zijn geen schriftelijke rondvraagpunten binnengekomen. 
 

13. Rondvraag 20 
Lassche maakt zich zorgen over een eerstejaars opdracht bij CiT die door 95% van de studenten niet 
gehaald is. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over de oorzaak. Deze zaak hoort bij 
de OLC en Examencommissie thuis. 
Svensson zou graag een reactie van het college willen op de open sollicitatie van een groep 
hoogleraren in het UT Nieuws. Hij zal hier eventueel een schriftelijke vraag voor opstellen. 25 
Köbben merkt op dat er nog een regeling moet komen om twee afgenomen vrije dagen weer terug te 
laten komen in de vorm van studiedagen en dat de raad hier (i.s.m. OPUT) scherp op moet zijn. De 
voorzitter neemt dit mee naar het OPUT. 
 

14. Sluiting 30 
Er wordt geconstateerd dat er geen urgente punten over zijn voor de agenda van de 
overlegvergadering van 6 november. Deze komt te vervallen. 
 
De vergaderleider sluit de vergadering om 12.02 uur.  


