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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 13 mei 2015 van de Universiteitsraad 
  
Intern Huisvestingsplan (UR 15 065/UR 15 075) 
Het college geeft aan dat de plannen nog onzeker zijn, het gaat om langere termijn keuzes. 
Besloten wordt het advies aan te houden tot september, wanneer de plannen voor de 
Technohal klaar zijn en deze in de raad besproken zullen worden. 
 
Verkenning samenvoeging Library & IT Services (UR 15 062/UR 15 – 076)  
Naar aanleiding van de discussie zegt het college toe schriftelijk te zullen reageren, zodra 
het reorganisatievoorstel gereed is. Dit plan zal nut en noodzaak beschrijven en tevens de 
medezeggenschapsprocedure bevatten. 
 
Evaluatie Tenure Trackbeleid  
Het college zal de adviesnota van de Evaluatiecommissie Tenure Trackbeleid in september 
aan de raad voorleggen, na raadpleging van de betrokken gremia. 
 
Reactie CvB op ongevraagd advies m.b.t centrale Richtlijn OER (UR 15 – 057) 
Het college gaat mee met de in het ongevraagde advies gedane suggesties van de URaad 
en zal  analoog aan de gang van zaken in Eindhoven en Utrecht kijken hoe voor het 
volgende jaar het instemmingsrecht van de raad op de Richtlijn gerealiseerd kan worden. 
Zij zal aan de werkgroep OER vragen hiertoe met een voorstel te komen.  
 
Stavaza TOM (UR 15 - 044/UR 15 – 063/UR 15 – 077) 
Het college reageert op de door de raad naar voren gebrachte punten uit het verslag van de 
Expertcommissie. Geconstateerd wordt dat er aandacht moet worden besteed aan de lokale 
communicatie over TOM, het CvB zal de decanen hierop wijzen en bij hen ook aandacht 
vragen voor de andere aanbevelingen uit het verslag. Ook zegt het college toe de studenten 
zelf hierbij te zullen betrekken. Een nadere reactie naar de raad volgt nog. 
Ook de wenselijkheid van stabiliteit van de modules – van belang als een module het 
volgende jaar overgedaan moet worden – wordt door het college meegenomen. 
 
Rondvraag 
Vanuit de raad wordt aandacht gevraagd voor de eenzijdigheid van het aanbod van modules 
op de Minorenmarkt. Afgesproken wordt dat door de studenten hierover nadere informatie 
aan de rector wordt verstrekt, waarna hij hierover met de verantwoordelijke personen in 
overleg kan gaan. 
 
 


