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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 30 september 2015 van de 
Universiteitsraad 
 
The most Welcoming University (UR 15 – 155/ UR 15 – 171) 
(besluit genomen in de interne vergadering van 16 september 2015) 
De raad brengt ten aanzien van dit document, waarin een aantal praktische 
beleidsvoorstellen gedaan worden teneinde de positie van de UT op de internationale 
arbeidsmarkt voor wetenschappelijk personeel te versterken, een positief advies uit. 
 
ICT in het onderwijs “learning 2020” (UR 15 - 161/ UR 15 – 174)  
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 15 - 099 Visie op ICT in het onderwijs “learning 2020”; 
- UR 15 - 161 Brief CvB Visie op ICT in het onderwijs 25-8-2015; 

gehoord: 
- de toelichting van het CvB in de overlegvergadering van 24-06-2015;  
- de toelichting van de rector in commissie OOS van 09-09-2015; 
- de beraadslagingen;  

overwegende dat: 
- ICT een steeds belangrijkere rol speelt in het onderwijs; 
- de UT graag een voorloper wil zijn op het vakgebied ICT in het onderwijs; 
- het stuk een goed en genuanceerd overzicht geeft over de rol van ICT in het 

onderwijs en duidelijk weergeeft welke mogelijke ontwikkelingen er zijn; 
- het draagvlak van docenten essentieel is om ICT in het onderwijs op een goede 

manier toe te passen; 
- het dus belangrijk is dat ICT in het onderwijs aansluit bij de vragen die docenten 

hebben; 
- ICT in het onderwijs een hulpmiddel dient te zijn voor het leren van studenten; 
- ICT in het onderwijs dus ook moet aansluiten op de vraag van studenten; 
- het niet zinvol is wanneer nieuwe systemen ontwikkeld worden als deze functionaliteit 

al in bestaande systemen aanwezig is; 
- er zo goed mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van alle functionaliteiten van 

het huidige en mogelijk toekomstige LMS; 
- de staf zich graag zo goed mogelijk inzet voor een optimaal resultaat; 
- er een mogelijk risico is dat de staf werk gaat uitvoeren waar docenten of studenten 

niet efficiënt gebruik van kunnen maken; 
- het CvB dit onderkent en daarom alleen bestaande staf wil bundelen en één loket wil 

maken; 
- de UR het belangrijk vindt dat er vooralsnog geen nieuwe staf wordt aangetrokken; 

gehoord de toezegging dat: 
- waar mogelijk alleen een bundeling plaatsvindt van bestaande staf en het aantrekken 

van nieuwe staf alleen dan mogelijk is wanneer er sprake is van een aanwezige 
vraag met concrete plannen; 

-     in de jaarlijkse UT-begroting een overzicht wordt gegeven van de investeringen in  
      ICT in onderwijs, op basis van concrete plannen; 
- er een jaarlijkse evaluatie plaatsvindt van uitgevoerde plannen en behaalde 

resultaten; 
- uiterlijk in januari 2016 aan de raad gemeld wordt hoe de vraagsturing vanuit 

docenten en studenten gerealiseerd wordt; 
besluit: 
In te stemmen met het stuk visie ICT in het onderwijs “learning 2020”. 
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Integriteitscode (UR 15 - 158/UR 15 – 175) 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de raad over de inhoud van de code, zegt het 
college toe de tekst te zullen aanpassen. Op de volgende vergadering zal een gewijzigde 
tekst voorliggen en de definitieve instemmingsvraag aan de orde komen. 
 
Procedure RI&E (UR 15 - 159 /UR 15 – 172) 
Het pleidooi van de raad om de oude werkwijze bij KANS-preventie te handhaven wordt door 
het college niet gesteund. Na discussie wordt besloten de 30 dagen termijn te nemen voor 
de definitieve besluitvorming door de raad. 
 
Evaluatie Tenure Trackbeleid 
Gevraagd naar de komst van een algemeen personeelsbeleid (naast dit Tenure 
Trackbeleid), meldt het college zich in eerst instantie te richten op een nota met betrekking 
tot Onderwijscarrières. Een dergelijke nota is reeds in voorbereiding. 
 
Managementrapportage t/m mei 2015 (UR 15 – 145) 
De raad en het college verschillen van mening over de vraag of er in casu sprake is van een 
begrotingswijziging (M€3 afkoop renteswaps)) , waaraan het adviesrecht voor de raad 
gekoppeld is. 
Afgesproken is dat dit punt meegenomen zal worden in het lopende gesprek over het 
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de Begroting vanaf 2016.  
 
Strategisch Plan SU (UR 15 – 156/UR 15 – 173) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 15-156 Strategisch Plan 2016-2019 Student Union; 
gehoord: 

- De mondeling onderbouwing van de SU;  
      - De beraadslagingen van de URaad;  
overwegende dat: 
      - Het Strategisch Plan een plan voor de aankomende 4 jaar is; 
      - Het slechts een kader is en concreter wordt vormgegeven in de jaarplannen; 
besluit: 
in te stemmen met het Strategisch Plan 2016-2019 Student Union. 
 
Stavaza TOM (UR 15 – 160) 
Het college geeft aan in de oktobercyclus het Jaarbeeld TOM aan de raad te zullen 
aanbieden, inclusief rendementscijfers. Eens per kwartaal zal het college bovendien in een 
specifieke bijeenkomst met decanen apart conclusies en observaties m.b.t. TOM bespreken 
en documenteren. 
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