
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 16 december 2015 van de 
Universiteitsraad 
 
Aanpassing BBR (UR 15 – 223/UR 15 – 234) 
(besluit genomen in de interne vergadering van 9 december 2015) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 15 223 BBR UT 2016; 
gehoord: 

- Het overleg in de commissie SI dd. 2-12-2015 en de beraadslagingen in de interne 
vergadering van 9 december 2015; 

overwegende dat: 
- De voorgestelde veranderingen reeds inhoudelijk zijn afgesproken met instemming van 

de Universiteitsraad; 
besluit: 

- In te stemmen met UR 15 - 223 BBR UT 2016. 
 
Mededelingen 
Binnenkort zal aan de raad een document ter advisering voorgelegd worden met betrekking tot 
de opdracht en organisatie van het Kennispark.  
 
Master Spatial Engineering (UR 15 – 185/UR 15 – 237) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 15 - 185 B Master ITC Spatial Engineering versie 18 november; 
gehoord: 

- de toelichting van de rector in de OOS-vergadering van 2 december; 
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 9 december 2015; 

overwegende dat: 
1. het voorstel voor een nieuwe master Spatial Engineering goed past bij het profiel van de 

UT; 
2. de UT de benodigde kennis en expertise hiervoor in huis heeft; 
3. deze opleiding een niche vult; 
4. deze opleiding naar verwachting voornamelijk extra nieuwe (master)studenten zal 

trekken; 
5. het van fundamenteel belang is dat de vakgroepen die menskracht dienen te leveren aan 

deze opleiding zich ook duidelijk committeren aan deze opleiding; 
6. de FR ITC terecht vraagt om een helder implementatieplan  per begin februari 2016; 
7. de UR deze vraag van de FR ondersteunt; 
8. de UR alleen instemming heeft op het principe van de start van deze opleiding, en niet 

op de verdere implementatie; 
gehoord de toezeggingen van het college dat: 

 de rector het overleg tussen de decaan ITC en de FR zal bevorderen; 

 de rector zorg zal dragen voor de betrokkenheid en inzet van alle partijen, zowel binnen 
als buiten ITC, die nodig zijn bij de opzet en het verzorgen van deze opleiding; 

 de rector de UR regelmatig zal informeren over het verdere verloop van de 
implementatie van deze nieuwe opleiding; 

 de nieuwe opleiding alleen gestart wordt in september 2016 indien er overeenstemming 
is tussen FR en decaan ITC over het voornoemde implementatieplan;  

besluit: in te stemmen met de beoogde invoering van de Master ITC Spatial Engineering. 



 
Instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de Begroting (UR 15 – 213/UR 15 – 235) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  
- het stuk “Invulling instemming op de hoofdlijn van de begroting” UR 15-213; 
gehoord: 
- de beraadslagingen in de commissie FPB d.d. 2 december 2015 en de interne vergadering 

van 9 december 2015; 
overwegende dat: 
- de instemmingsvraag betrekking heeft op de hoofdlijnen van de begroting en adviesrecht 

geldt voor de overige delen van de begroting en dat deze tweedeling feitelijk niet eenvoudig 
is te maken en daarmee een goede bespreking van de begroting eerder bemoeilijkt dan 
vergemakkelijkt;  

- de decentrale medezeggenschap een vergelijkbaar instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen 
van de begroting van zijn eenheid als de UR centraal heeft; 

gehoord de toezegging van het college: 
1. Dat de transparantie van de begroting van volgend jaar verbeterd wordt door een 

sterkere koppeling tussen beleid en beschikbaar gestelde budgetten en door bij tijdelijke 
centrale ondersteuningen in ieder geval de looptijd en de onderliggende besluitvorming 
te vermelden; 

2. Vóór 1 juli 2016 onder meer wordt gekeken via een juridische toets wat 
instemmingsrecht van de URaad op de hoofdlijnen van de begroting voor de decentrale 
medezeggenschap betekent; 

3. Na afloop van het pilotjaar het instemmingsrecht voor de decentrale en centrale 
medezeggenschap vastgelegd wordt in het Universiteitsraadsreglement; 

besluit: 
In te stemmen met de formulering van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. 
 
Begroting 2016 (UR 15 – 224/UR 15 – 236) 
De Universiteitsraad, 
gezien: 
 -  De Conceptbegroting 2016 – 2017 (UR 15 – 224); 
gehoord: 
 -  De beraadslagingen in de commissie FPB en de interne vergadering van 9 december 2015; 
gehoord de toezegging van het college:  
-  Dat de reservering voor garanties voor TTT in principe overgeheveld wordt naar het volgende  
   jaar als daarop geen beroep wordt gedaan; 
-  Een onderzoek te doen zodat er beter zicht is op de toekomstige samenstelling van de  
   wetenschappelijke staf, ten gevolge van de reeds aangegane Tenure Track verplichtingen, de  
   reguliere promoties binnen de wetenschappelijke rangen en de verwachte uitstroom.    
   Uiteraard zal een dergelijk inzicht primair binnen de eenheden verkregen moeten worden. De  
   informatie kan zowel voor komende begrotingen als bij de discussie over het strategisch  
   personeelsbeleid een rol spelen. 
-  Dat voor het uitbrengen van de Kaderstelling 2017 een heroverweging van centrale  
   stimuleringsbudgetten (en subsidies) met de UR besproken wordt;  
-  De jaarplannen van de SU en de gezamenlijke diensten in het vervolg tegelijk met de      
   begroting te presenteren; 
besluit: 
   In te stemmen met de Hoofdlijnen van de Begroting 2016 gehoord de toezegging van het  
   college dat:  
   De faculteiten de vrijheid hebben om invulling aan het extra stimuleringsbudget 2016 te geven 



   in het kader van Vision 2020 en dat deze middelen in de kaderstelling 2019 beschikbaar  
   komen aan de decentrale eenheden.  
 
 En adviseert positief over de overige delen van de Begroting. 
 
Vastgoedplan (UR 15 – 220/ UR 15 – 238) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  
- het stuk “Vastgoedplan 2016”, UR 15-225; 
gehoord: 
- de discussie in de commissie FPB dd. 2 december 2015 en in de interne vergadering van 9 

december 2015; 
overwegende: 
- dat dit een voorlopige versie is waarin plannen t.a.v. de huisvestingslocaties voor faculteit 

ITC en het cluster Health nog niet zijn opgenomen;  
gehoord de toezegging van het college: 
- dat geen deelproject zal verhuizen tot besluitvorming heeft plaatsgevonden ten aanzien van 

het totale herhuisvestingscenario, inclusief instemming/advisering door de UR; 
besluit: 
positief te adviseren over het voorlopige Vastgoedplan 2016 en het bijbehorende 
investeringsoverzicht. 
 
Jaarcirkel 2016 – 2017 (UR 15 – 220/UR 15 – 239) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- Het stuk Jaarcirkel 2016-2017 (UR 15-220); 
gehoord: 

- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 2 december 2015 en de interne 
vergadering van 9 december 2015; 

gehoord de toezegging van het college: 
- dat op dagen waarop voor andere activiteiten zaalruimte niet generiek beschikbaar is 

voor onderwijs, de restcapaciteit van deze zalen beschikbaar is voor onderwijs. Een 
werkgroep zal bezien hoe deze restcapaciteit het beste beschikbaar kan worden 
gesteld. 

- dat aan opleidingen gevraagd zal worden naar het gebruik van week 30 als reparatie 
week en de wenselijkheid om dit te continueren, zodat zo spoedig mogelijk na de 
februari cyclus hier duidelijkheid over is. 

besluit: 
positief te adviseren over de Jaarcirkel 2016-2017. 
 
Algemene gang van zaken, incl. instroomcijfers (UR 15 – 222/UR 15 – 244) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 15 - 222 Analyse instroomcijfers 2015-2016; 
gehoord: 

- Het overleg in de commissie SI d.d. 2-12-2015 en de interne vergadering van 9 
december 2015; 

overwegende dat: 
- Het college van mening is dat de inspanningen voor internationale werving per 

internationale student uitdrukken nietszeggend is; 



- UR 15 - 222 slide 11 stelt dat: “Het aantal zij-instromende studenten van buiten Europa 
is de afgelopen jaren sterk gestegen. Een direct gevolg van internationale 
(wervings)inspanningen”; 

- De internationale wervingsinspanningen substantieel zijn; 
- De internationale wervingsinspanningen essentieel zijn voor het realiseren van Vision 

2020; 
- Naar mening van de  UR alle activiteiten en middelen ingezet om meer studenten aan te 

trekken onder wervingsinspanningen vallen; 
- Het bij de UR onduidelijk is hoe het succes van deze inspanningen gemeten wordt; 
- Een vergelijking van instroomcijfers met alleen het voorgaande jaar een vertekend beeld 

kan opleveren; 
- Het marktaandeel inzicht kan verschaffen of er op de UT iets aan de hand is (en er dus 

iets aan gedaan kan worden) of in het gehele land; 
Wil zien: 
Een overzicht van aan de ene kant: 

- De investeringen/inspanningen in internationale werving 
Aan de andere kant: 

- Het resultaat van deze inspanningen; 
 
En op basis hiervan: 

- Een beknopte analyse van de effectiviteit van de inspanningen; 
- Korte schets wat de toekomst op het gebied van internationale wervingsinspanning is; 

 
Tevens ontvangt de raad graag: 

- De instroomcijfers voor alle opleidingen apart – zowel Bachelor als Master - in de 
afgelopen jaren (minimaal 5 jaar, liever meer). 

- De totale bachelorinstroom van de afgelopen jaren tot aan nu (minimaal 5 jaar), 
uitgesplitst naar Gamma en Bèta, 

- Het verloop in die tijd van het marktaandeel van de UT, zowel totaal als in de gamma en 
de bèta opleidingen apart, 

- Het verloop van de marktaandelen van Eindhoven, Delft, Wageningen en Nijmegen in 
dezelfde periode (de laatste met het oog op vergelijkbaarheid van de ontwikkelingen in 
andere dan de technische studies). 
 

Het college zal de in de brief gevraagde informatie aan de raad doen toekomen. Ook wordt 

toegezegd in de februaricyclus het Beurzenbeleid aan de orde te stellen. 

 

Plan van aanpak implementatie Learning 2020 (UR 15 – 221/UR 15 – 240) 

Het college zegt toe de reeds bestaande lijst met 8 projecten schriftelijk aan de raad te zullen 

toesturen. Afgesproken is over 2 jaar een en ander te evalueren en nadien eventueel op te 

nemen in de Planning en Control cyclus. 

Eind 2016 zal aan de raad gerapporteerd worden wat de bevindingen op dit punt zijn. 

 

Resultaten medewerkersonderzoek (UR 15 – 231/UR 15 – 241) 

Het college zegt toe in de februaricyclus een bestuurlijke reactie te geven op de resultaten van 

het medewerkersonderzoek. 

Ook wordt door het college aangegeven dat vóór de zomer 2016 een “Actieplan reductie 

werkdruk” het licht zal zien. 

 

 



Schriftelijke rondvraag (UR 15 – 242)   

Gevraagd naar de reden van de vertrouwelijkheid van het besluit rond de integratie van de 

onderwijsondersteuning ITC-BOOZ en de centrale dienst CES, meldt het college dat het besluit 

openbaar zal worden en dat het desbetreffende Plan van aanpak voor de raad beschikbaar zal 

komen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


