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1. Opening vergadering en vaststelling agenda 20 
De voorzitter opent om 09.07 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Mededelingen CvB / UR
Het CvB meldt dat er een directeur aangesteld is voor het DesignLab, die op 1 januari 2017 begint in
zijn nieuwe functie. Hij is afkomstig van De Waag Society in Amsterdam waar hij veel ervaring heeft25 
opgedaan met het binnenhalen van met name Europese subsidies.

Het ministerie van OC&W heeft onlangs een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd op 
voordracht van het College van Bestuur. Binnenkort volgt er een kennismakingsgesprek met 
vertegenwoordigers van de UR waarna het CvB het RvT-lid bekend zal maken.   30 

3. Conceptverslag overlegvergadering 8 november 2016, UR 16-175
Ongewijzigd vastgesteld.

4. Stavaza internationalisering, UR 16-193 35 
Bovengenoemd stuk kon in deze vergadercyclus niet als geheel behandeld worden. Derhalve is 
afgesproken dit door te schuiven naar februari 2017 met uitzondering van het document over de 
Orange Tulip Scholarships (OTS) beurzen.  
Het gaat hierbij om het voornemen van het CvB om een totaalbudget van 200 K€ aan OTS toe te 
kennen. De raad ziet hiervan het voordeel in, aangezien de landen waarvoor deze beurzen 40 
opengesteld zijn goed aansluiten bij de focusgebieden van de UT. Daarnaast kan de UT profiteren 
van de aanwezigheid van NESO-kantoren in deze focuslanden en bijbehorende marketingactiviteiten. 
De raad is bereid om in te stemmen met het verhogen van de inzet van de gelden voor het OTS-
beurzenstelsel als dit niet leidt tot een verhoging van de totale middelen die de UT besteedt aan 
beurzenprogramma’s.  45 
Van der Chijs legt uit dat internationalisering uitermate belangrijk voor de UT als geheel is. In de 
aangeleverde stukken heeft men geprobeerd om hier een duidelijk beeld van te schetsen. Het beleid 
hieromtrent is zich nog van alle kanten aan het ontwikkelen zoals de Engelstaligheid van de 
organisatie. Hoewel het met internationalisering de goede kant opgaat is er nog veel te doen op dit 
gebied. Evenals de raad wil het CvB de volgende cyclus uitgebreider op dit thema ingaan. 50 
Het CvB was genoodzaakt om het besluit over OTS-beurzen op het allerlaatste moment te nemen 
waardoor de mogelijkheid ontbrak om e.e.a. goed met de raad af te stemmen. De UT is een 
uitzondering op de regel als het gaat om internationalisering. In de beweging van internationalisering 
is de UT namelijk een hekkensluiter doordat men laat van start is gegaan met de inzet van beurzen. 
Nu is het zaak op alle fronten vaart te maken zodat internationalisering op het punt komt dat de UT 55 
goed in staat is om een International Classroom aan te bieden om daadwerkelijk een internationaal 
aanbod te kunnen geven. Vorig jaar werd een eenmalige verhoging van gelden aan de faculteiten ter 
beschikking gesteld zodat zij extra beurzen konden verstrekken boven UTS. Het ging om een 
totaalbedrag van €1 miljoen die op verschillende manieren ingezet werd maar steeds gericht op het 
verhogen van de instroom. De facto is het budget dat dit jaar voor beurzen beschikbaar is, juist lager 60 
dan vorig jaar.  
Het college voelt er weinig voor om de OTS gelden van het totale UTS-beurzenbudget af te halen. 
Een beweging die op gang is gekomen moet niet vroegtijdig gefrustreerd worden. Juist omdat de 
faculteiten op dit moment daarin vaart aan het maken zijn, en de faculteiten proberen met alle 
mogelijke middelen de instroom goed op gang te brengen. Het laatste wat je nou zou moeten doen is 65 
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het geld bij UTS weghalen. Het CvB wil niet dat het geld dat voor beurzen beschikbaar is gaat 5 
teruglopen. Het voorstel is om in de februaricyclus voor de komende jaren nadere afspraken te maken 
over het beurzenbeleid.  
Svensson merkt op dat vanuit de raad vaker gewezen is op activiteiten die uiteindelijk onder de streep 
resulteren in minder personeel op de werkvloer als het gaat om onderwijs en onderzoek. Als je iets 
nieuws wilt doen, zal je duidelijk moeten maken waar de middelen die je hiervoor in wilt zetten, 10 
vandaan komen volgens het principe ‘nieuw-voor-oud’. Je kan immers niet allerlei onderwerpen blijven 
versterken met geld terwijl het onderwijs het met minder mensen moet doen.  
Uiteindelijk zal internationalisering als onderdeel ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod binnen de UT 
verbeterd wordt, stelt Van der Chijs. In dit specifieke geval proberen we op een zo intelligent mogelijke 
manier middelen in te zetten die we niet hebben. Ter verduidelijking : het UTS-budget als zodanig is al 15 
veel te laag. Het is bedoeld voor studenten die rechtstreeks bij de UT komen studeren. OTS 
daarentegen heeft een ander doel. Het is met name een profileringsmiddel en het aantal beurzen dat 
je daar uiteindelijk mee kunt bekostigen is beperkt. Het totale aantal middelen van de UT loopt achter 
ten opzichte van de doelstellingen. Uiteindelijk is dit altijd flankerend beleid waarbij je als instelling 
moet roeien met de riemen die je hebt.  20 
Voorts meldt Meijer dat naast centrale middelen er ook decentraal gelden beschikbaar worden gesteld 
voor beurzen. Men zou volgens hem meer moeten inzetten op extern gefinancierde beurzen door 
externe partijen omdat dit een duurzame oplossing is voor internationale studenten.  
Van der Chijs noemt dit een terechte opmerking. Op dit moment is het CvB bezig met het oprichten 
van een formele beurzenunit om het beleid in algemene zin te professionaliseren. Dit staat nog in de 25 
kinderschoenen. Op termijn zal men beleid hiervoor gaan ontwikkelen. Ook omdat hier op een aantal 
fronten winst mee te behalen is. Het CvB is, onder andere met haar ambassadeursnetwerken hierover 
in gesprek. Studenten op persoonlijke basis beurzen te verschaffen gebeurt incidenteel al, merkt Van 
der Chijs op. Wat het ingewikkeld maakt is dat dit soort beurzen soms situationeel en conditioneel 
kunnen zijn. Gerard Sanderink is hier een goed voorbeeld van. Terwijl de UT beurzen juist generiek 30 
wil aanbieden.  
Van der Chijs stelt voor om dit onderwerp in de februaricyclus dan wel later te behandelen daar de 
oprichting van een beurzenunit in aantocht is. De raad stemt uiteindelijk in met het verhogen van de 
inzet van de gelden voor het OTS-beurzenstelsel in het studiejaar 2017 -2018.  

35 
5. Career Service Students, UR 16-142

De raad erkent de waarde van Career Service Students (CSS) als referentiepunt voor
werkmogelijkheden voor zowel werkzoekenden als voor bedrijven en instellingen als voor
werkaanbieders. Ook als het gaat om het voorbereiden van studenten op zowel de lokale als de
internationale arbeidsmarkt. CSS zal ook bijdragen aan het vergroten van de nationale- en40 
internationale zichtbaarheid van de UT. Echter, over de rol van de CSS heerst nog onduidelijkheid. De
raad zou het onwenselijk vinden als er een verdubbeling zou ontstaan tussen de reeds beschikbare
activiteiten en de geplande activiteiten van CSS. De rol van CSS dient duidelijk bepaald te worden
alsmede haar relatie met studenten- en studieverenigingen en andere afdelingen. Verder zou CSS
vanuit een coördinerende rol moeten starten en geenszins bestaande goedlopende services moeten45 
overnemen. Om een verdubbeling te voorkomen zou nagegaan moeten worden welke activiteiten al
ondernomen worden op dit gebied. Waarna men kan overgegaan tot het aanvullen, dan wel
coördineren van die activiteiten. Daarnaast dient men de functie en kwaliteit van deze nieuwe dienst te
monitoren en alle stakeholders en huidige serviceaanbieders hierbij te betrekken.
DAS voegt hieraan toe dat de naam Career Service Students bij een ieder bekend dient te worden50 
omdat er al zoveel is op dit vlak. De fractie maakt zich ook zorgen om financiële middelen, dat deze
mogelijk weggehaald worden bij studie- en studentenverenigingen die nu een breed scala aan zaken
aanbieden. De ervaring die studenten opdoen in een bestuursjaar is heel waardevol en zou niet in het
geding mogen komen, benadrukt Kok.
Het CvB  is blij dat de raad het belang van CSS inziet en ook als zodanig onderschrijft. Er gebeurt veel55 
op dit gebied maar er is geen centrale ingang of centrale organisatie er omheen voor met name
bedrijven. De raad overschat de mogelijkheden die er zijn en in hoeverre hier sprake is van een
overlap van diensten. Naast de financiële paragraaf gaat het hier voor een deel ook over profilering.
De vraag is, hoe wil je je als universiteit en als studie- en studentenvereniging naar bedrijven toe
profileren?60 
Het gaat in dit geval om een ééndaagse activiteit van een persoon die een front- en backoffice zal
vormen. Ter verduidelijking: de persoon in kwestie zal geen activiteiten uitvoeren. Activiteiten hoeven
immers ook niet te veranderen, alleen zal de afstemming hierover goed moeten verlopen. Verder is
het de bedoeling om dit jaarlijks te monitoren. Het CvB gaat er niet vanuit dat bestaande activiteiten
verdubbeld zullen worden en zodra er verdubbeling wordt geconstateerd, zal dit in ieder geval bij de65 
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jaarlijkse monitoring blijken. Ook de stakeholders en de vertegenwoordigers van de 5 
studentenorganisaties zullen hierbij betrokken worden. Hoewel het CvB het belang inziet van 
bestuurservaring voor studenten hecht zij ook veel waarde aan goede service voor alle studenten. 
Zodat zij een ingang hebben om zich goed te kunnen oriënteren op het bedrijfsleven en voor bedrijven 
dat zij breed in de organisatie hun weg weten te vinden. Uiteindelijk zal CSS een eenduidige ingang 
worden voor zowel studenten als bedrijven. Dat was immers ook de inzet van deze services. 10 
De dienst CES heeft het CvB laten weten dat er geen sprake van een verdubbeling zal zijn en dat 
e.e.a. bekostigd zal worden uit de interne financiële middelen van de dienst. Het stuk als zodanig 
schetst een totaalvisie van services die worden aangeboden. De studentendecanen spelen hier ook 
een hele belangrijke rol in.  
Palstra kan meegaan in de adviezen van de raad met uitzondering van het 3e advies omdat de 15 
meeste activiteiten al in kaart zijn gebracht. Ook omdat dit uiteindelijk zal leiden tot een 
papierexercitie.  
De studentgeledingen wijzen het CvB nogmaals op dat de ervaring in een bestuursfunctie voor 
studenten niet weg mag vallen.  
Ook de betrokkenheid van de Student Union in dit proces is zeer wenselijk alleen wordt er een 20 
kanttekening geplaatst bij de partijdigheid van dit gremium.  
De raad en het CvB bereiken ten einde overeenstemming over de herformulering van de 3e 
toezegging als volgt “om een verdubbeling te voorkomen wordt er eerst nagegaan welke activiteiten al 
ondernomen worden op dit gebied en de functie en kwaliteit van de Career Services zal jaarlijks 
gemonitord worden”. Ook de overige toezeggingen worden door het CvB overgenomen.  25 

6. Regeling selectie en plaatsing instroom TG 2017 – 2018
In de regeling is een aantal onduidelijkheden geconstateerd door de raad. Er moet o.a. duidelijkheid
komen over de bezwarenprocedure, ook gezien het feit dat de klachtenlocatie op de UT een
doorgeefluik is en vooralsnog onduidelijk is waar de klacht daadwerkelijk behandeld wordt. Daarnaast30 
vraagt artikel 11 om een herformulering.
De raad wil t.z.t. nader geïnformeerd worden over de uitkomsten van de evaluatie over het afgelopen
jaar aangezien deze nog niet afgerond is. Zodat bekeken kan worden aan welke aspecten het
komende jaar al dan niet aandacht gegeven moet worden, op basis van de opgedane ervaring van het
afgelopen jaar. Nadat het CvB instemt met de gevraagde toezegging, besluit de raad positief te35 
adviseren t.a.v. de regeling selectie en plaatsing instroom TG 2017 – 2018.

7. Privacybeleid UT, UR 16-180
In het ongevraagd advies onderschrijft de raad het belang van dit privacybeleid voor de UT als geheel.
Dit beleidsdocument omvat een bundeling van wet- en regelgeving. De raad adviseert in zijn besluit40 
om naast dit stuk een aanvullend uitvoeringsdocument te produceren waarin aangegeven wordt hoe
dit beleid in de praktijk dient te worden uitgevoerd aan de hand van concrete voorbeelden, zodat het
met alle medewerkers (die met name met privacygevoelige gegevens omgaan) gedeeld kan worden.
Te denken valt aan kleinere verenigingen die over persoonsgegevens beschikken. Juist voor een
wisselend bestuur is het van belang om dit tamelijk juridische stuk te duiden naar een beleid dat45 
uitvoerbaar is in de praktijk. De raad spreekt ook de hoop uit dat dit stuk in het Engels beschikbaar
komt.
Bult geeft aan dat men reeds begonnen is met het uitvoeren van dit advies. Het CvB is hierover in
gesprek geweest met de Commissie Bedrijfsvoering waarbij er geconstateerd is dat faculteiten heel
nadrukkelijk behoefte hebben aan concretisering van dit beleid. Dit kan alleen aan de hand van50 
casuïstiek. Tevens is er afgesproken dat het document in het Engels beschikbaar komt conform de
vraag van de faculteiten. Daarnaast wordt er een Engelse PowerPoint presentatie gemaakt waarmee
de decaan, dan wel de Directeur Bedrijfsvoering actief met de facultaire community in gesprek zal
gaan om input op te halen. Deze bijeenkomsten zullen ook gebruikt worden om casuïstiek te
identificeren. Ook de studieverenigingen zullen hier heel nadrukkelijk in meegenomen worden.55 
De raad hecht veel waarde aan een directe vorm van communicatie.
Het is uiteindelijk de taak van de decanen om dit beleid in een rechte lijn aan de facultaire
gemeenschap te communiceren en niet zozeer het CvB. De gesprekken over de casuïstiek zullen
uiteindelijk tot een bepaald bewustzijn moeten leiden. In de zin van, wat betekent deze wet- en
regelgeving voor je reguliere activiteiten en gedrag? Vervolgens worden er regelmatig privacy-scans60 
uitgevoerd om te bekijken hoe de praktijk eruit zal zien. De conclusies die daaruit volgen zullen
bepalen of we toe moeten naar een gedragscode. Let wel: een gedragscode is weer een instrument,
dat niet wil zeggen dat het gedrag beïnvloed wordt. De voorzitter rondt de discussie af na de
constatering dat het ongevraagde advies als zodanig overgenomen wordt door het CvB.
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8. Concept begroting UT 2017 – 2018 , UR 16-189 5 
De raad komt tot de conclusie dat de begroting een duidelijk beeld geeft van de financiële 
ontwikkelingen van de UT in het komend jaar. Ook is er een goede poging gedaan om een realistische 
begroting op te stellen en daarbij een koppeling te maken tussen de inzet van stimuleringsmiddelen 
en het beleid. In het voorliggende conceptbesluit zijn vier hoofdpunten uitgelicht die betrekking hebben 
op datgene wat er in het begrotingsjaar gedaan zou moeten worden. Het betreft hierbij de verdeling 10 
van onderzoeksmiddelen, de onderwijs- en onderzoekscapaciteit en capaciteitsbekostiging, de 
docent-student-ratio als KPI en de werkdruk. De voorgenomen wijziging van de 
onderzoeksorganisatie vormt een belangrijke verandering hierin. Het maximeren van de PhD-
budgetten, een wijziging in het verdeelmodel, houdt hier duidelijk verband mee. 
De raad vindt onder meer dat er prioriteit gegeven moet worden aan het ontwikkelen van beleid voor 15 
de verdeling van onderzoeksmiddelen. Ook omdat in maart 2017 de Kaderstelling voor 2018 
opgesteld dient te worden. 
In het nieuwe model is het verder de bedoeling dat er een soort capaciteitsbekostiging komt voor 
groepen als geheel zowel voor het onderwijs als onderzoek. Daarvoor dient men een aantal normen te 
hanteren zodat de capaciteitsomvang bepaald kan worden; grofmazig centraal en fijnmazig 20 
decentraal.   
Voor het onderwijs zijn er al verdeelmodellen beschikbaar aangezien dit grote voordelen heeft zoals 
aangegeven bij punt 2 van het conceptbesluit. Het hanteren van o.a. de student-docent-ratio als KPI 
heeft grote voordelen ook voor externe partijen. Het is immers ook een robuuste maat voor de 
kwaliteit van het onderwijs.  25 
Verder constateert de raad een verschil in beleving als het gaat om werkdruk. In de zin van, hoe groot 
dit probleem op bestuurlijk niveau beschouwd wordt. In de begroting van de eenheden is dit nog 
steeds een probleem. Dit zijn ook de geluiden die merkbaar zijn onder het personeel, merkt Meijer op.  
Decentraal heeft dit invloed op de kwaliteit van het onderwijs, daarom is het belangrijk dat hier 
aandacht voor blijft en men zich uiterst inspant om de docentcapaciteit te vergroten om in ieder geval 30 
de werkdruk in het onderwijs te verlichten. 
In het najaar 2016 heeft het CvB middels een brief de decanen en de Wetenschappelijk Directeuren 
gewezen op het feit dat er 800.000 euro beschikbaar is vanuit het promotiebudget. Met name bij de 
instituten zie je dat de middelen niet heel duidelijk belegd zijn. De decanen en de WD’s zijn gevraagd 
om met een voorstel te komen voor de besteding van die middelen. Het CvB heeft kaders 35 
aangegeven waaraan het voorstel moet voldoen. Een eerste antwoord is inmiddels op deze vraag 
binnengekomen, daarover zal het college met de decanen in gesprek gaan. Uiteindelijk is het de 
bedoeling om de middelen waarover we beschikken op de juiste manier te besteden. 
De raad gaat na enige discussie akkoord met het tekstvoorstel van het CvB ter vervanging van de 1e 
toezegging: “ dat prioriteit gegeven zal worden aan de ontwikkeling van een model van normen voor 40 
het bepalen in relatie met capaciteitsbekostiging van onderwijs- en onderzoektaken en de nadere 
invulling van dat model in de faculteiten te bevorderen, zodat deze bruikbaar is voor de kaderstelling 
2018. Een centraal niveau en een door faculteiten in te vullen decentraal niveau zijn bij zo’n model 
wenselijk”. 
T.a.v. capaciteitsbekostiging merkt Bult op dat je inzichtelijk moet maken wat de onderwijs- en 45 
onderzoeksactiviteiten zullen zijn, waaraan een goede taakverdeling ten grondslag moet liggen. 
Verder is de afspraak dat in de najaarsoverleggen gevraagd zal worden of er goed genoeg gekeken is 
naar wat er nodig is aan onderwijscapaciteit. In de totale begroting is er 40 fte extra begroot, dit is voor 
een deel bedoeld voor het onderwijs.  
Het CvB zegt toe dat in de begroting van 2017 prioriteit gegeven zal worden aan het zichtbaar en 50 
controleerbaar vergroten van de onderwijscapaciteit.  
De volgende toezegging komt ook terug bij de bespreking over het BBR, merkt Bult op. In de 
kaderstelling zal de  omvang van het strategisch budget versus het basisbudget duidelijk zijn en hoe 
die verdeling zal zijn. Omdat dit een hoofdlijn is, geldt hierop instemmingsrecht voor de URaad. Let 
wel: het is nog onduidelijk of de keuzes van de strategische onderzoeksthema’s in maart 2018 bekend 55 
zullen zijn. We kunnen geen budgetten toekennen aan instituten gezien het feit dat deze in 2018 geen 
eenheden meer zullen zijn. Je kan slechts een aantal beleidsuitgangspunten met elkaar afspreken, 
aldus Bult.  
De raad is zich ervan bewust dat 2017 een transitiejaar is, maar ziet in de formulering van deze 
toezegging een soort aanmoediging.  60 
Deze discussie leidt  uiteindelijk tot overeenstemming over de 3e toezegging: “bij het presenteren van 
de kadernota 2018 ook (de inhoudelijke uitgangspunten voor) het te voeren UT-onderzoeksbeleid te 
overleggen waarin bestuurlijk en financieel het onderscheid tussen facultair en boven-facultair 
onderzoek helder wordt gepresenteerd” . 
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Het CvB zal er ook voor zorgen dat het valorisatiebeleid waaronder de doelstellingen en de rol van 5 
HTT in september worden voorgelegd aan de UR. Daarmee komt zij tegemoet aan de laatste 
toezegging. 
Vervolgens legt Bult uit dat in de jaarplannen van de instituten de beschikbare middelen besteed zijn. 
Er zit alleen een aantal out-of-pocket achtige uitgaven in die zich niet laten controleren omdat ze bijv. 
niet terugkomen in de facultaire begroting. Van die budgetten (strategische middelen) heeft het CvB 10 
aangegeven dat de besteding daarvan in samenhang moet plaatsvinden. Deze middelen moeten 
daadwerkelijk besteed worden conform een bestedingsplan. Hier geldt als richtlijn op 1% van het 
totale begrotingsbedrag. De raad kan het bestedingsplan ter informatie voorgelegd krijgen maar niet 
ter instemming.  
Ook het CvB hecht veel waarde aan voldoende capaciteit. Op instellingsniveau kan dit alleen maar 15 
goed gecontroleerd worden door inhoudelijk goed naar de plannen te kijken. Dit moet blijken uit het 
aantal fte’s dat in de plannen tot uitdrukking komt. Vervolgens is het aan de faculteiten om ervoor te 
zorgen dat deze nieuwe capaciteit wordt ingezet in het onderwijs.  
Het college zal in ieder geval zo spoedig mogelijk laten onderzoeken hoe de ‘staf-student’ ratio als KPI 
in de Planning en Control cyclus opgenomen wordt. Bult benadrukt dat het hier gaat om 20 
wetenschappelijke staf en niet om ondersteunende staf.  
De raad besluit na afronding van de discussie in te stemmen met de hoofdlijnen van de begroting en 
positief te adviseren t.a.v. de andere onderdelen.  

9. Annual Plan Development of Housing and Real Estate, UR 16-187 25 
In de bespreking van voorliggend jaarplan voor vastgoed en huisvesting met het college gaf zij reeds 
aan dat de input van de toekomstige gebruikers meegenomen zal worden in de verdere ontwikkeling 
van de plannen. Voor de uitvoering van de Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan heeft het CvB 
een programmaorganisatie ingericht om dit mogelijk te maken.  
Ondanks dat de bevindingen en ideeën rondom het begrip “home base” ondersteund worden, 30 
verzoekt de raad om een eenduidige definitie van de term zodat UT-breed over hetzelfde begrip 
gepraat wordt.  
Bult legt uit dat deze term lastig te definiëren is. Voor de UT is het uitermate belangrijk dat er een 
bepaalde community-gedachte/gevoel in stand blijft. Voor een belangrijk deel is deze gedachte 
gekoppeld aan een opleiding. Met de fysieke omgeving wil het CvB dat het community-gevoel 35 
voldoende ondersteund wordt.  
Brinkman komt tot de conclusie dat het begrip “home-base” in het stuk eigenlijk “opleiding” had 
moeten zijn. De UT is naar zijn mening toe aan een herdefiniëring van wat een opleiding nu is, daar dit 
de belangrijkste eenheid is. Dit moet eens duidelijk worden neergezet naar het gevoel van diegene die 
zich als zodanig betrokken voelt.  40 
Bult merkt op dat het CvB juist niet oplossingen wil voorschrijven omdat die verschillend kunnen zijn. 
Dat moet je niet heel specifiek in je huisvestingsplan willen vastleggen. De gevraagde toezegging kan 
gedaan worden als dit niet heel specifiek gedefinieerd hoeft te worden maar meer in algemene zin. De 
raad is bereid om hierin mee te gaan.  
Voorts zegt Bult toe dat de prioriteiten van dit jaar niet zonder heroverweging worden meegenomen 45 
naar het jaar daaropvolgend en dat bij verwachte budgetafwijkingen hoger dan 10% opnieuw met de 
raad naar de uitvoering van de plannen gekeken zal worden.  
Het volgende punt heeft betrekking op aanbestedingen. Voordat een aanbesteding daadwerkelijk 
plaatsvindt dient er volgens de raad een expliciete toets plaats te vinden aan de hand van de 
uitgangspunten van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan zoals flexibiliteit etc.  50 
Bult geeft aan dat deze toets ook in het proces verwerkt is. Er is immers een proces afgesproken 
waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd en waarbij er betrokkenheid is van de hele organisatie 
t.a.v. de projectplannen als de voorbereiding van het aanbestedingsproces. 
Meijer acht het verstandig dat de raad hier een toets op loslaat voordat er een grote investering wordt 
gedaan op het moment dat het nog relevant is. Het jaarplan zou in ieder geval ter informatie gedeeld 55 
kunnen worden zodat daarop gereageerd kan worden.   
Bult begrijpt goed dat de raad op de hoogte wil blijven van de plannen maar voelt hier weinig voor om 
het te koppelen aan checks- and balances zoals voorgesteld wordt door Meijer. Er is immers al 
overeenstemming bereikt over het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. Daarnaast wordt er 
jaarlijks een vastgoedplan met alle financiële effecten daarvan aan de raad voorgelegd. Ook is er een 60 
organisatie-breed proces opgetuigd dat de checks- and balances zou moeten organiseren.  
De raad zal regelmatig en tijdig gedurende de uitvoering van het ‘jaarplan vastgoed’ actief 
geïnformeerd wordt door het CvB, inclusief de twee hoofdprojecten Health en ITC. 
Bult legt daarbij de nadruk op de samenhang van het totale plan dat bewaakt dient te worden en niet 
zozeer op projectniveau. Met deze toezegging zal de raad frequenter geïnformeerd worden over de 65 
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voortgang en grotere uitgaven maken daar deel van uit. Het tijdig informeren is het moment voor de 5 
aanbesteding, voegt Meijer hieraan toe.  
De voorzitter vat de gewijzigde toezeggingen samen waarover instemming is bereikt, waarna hij 
vaststelt dat de raad instemt met het jaarplan voor vastgoed en huisvesting. 

10. Instemmingsverzoek gewijzigde BBR, UR 16-183 10 
De raad geeft aan dat voorliggend stuk een mooie oplossing vormt voor de grote organisatiewijziging 
die tot stand wordt gebracht over een langere periode. Het is belangrijk om daarover goed met elkaar 
in gesprek te zijn en tijdig de besluiten te nemen die vereist zijn om dit proces te continueren. Dat 
leidde tot deze instemmingsvraag die betrekking heeft op het BBR, dat in 2018 van kracht zal zijn.  
De vraag is nu, hoe moet er gekeken worden naar datgene dat voorligt? Welke discussies zijn er 15 
rondom deze organisatiewijzing en welke raken het BBR in deze formulering? In de aanbiedingsbrief 
staat beschreven hoe de transitie zal plaatsvinden. In het BBR wordt onder meer geregeld welke 
beheerseenheden ophouden te bestaan zoals de instituten. Daarnaast zullen de faculteitsbesturen 
anders ingericht worden aangezien er sprake zal zijn van een meerhoofdig bestuur. De raad heeft 
geprobeerd om de tekst van het voorliggende BBR aan te scherpen om te voorkomen dat daarover in 20 
2017 discussie ontstaat.  
Van der Chijs stelt voorop dat het een langdurig en ingewikkeld proces is waarbij de details op een 
groot aantal punten nog ingevuld moeten worden. Hij begrijpt de worsteling van de raad in deze heel 
goed, dit blijkt ook uit het besluit. Het CvB heeft geprobeerd om dit een zorgvuldig traject te laten zijn. 
Op deze BBR zouden mogelijkerwijs weer aanpassingen in de toekomst kunnen volgen. Uiteindelijk is 25 
het de bedoeling dat we naar een slagvaardiger organisatie toegaan waar een aantal geconstateerde 
deficits wordt opgelost. De voorstellen zoals die nu voorliggen zijn voor een groot deel ook mede 
dankzij de raad tot stand gekomen, doordat er op een aantal onvolkomenheden is gewezen. Op een 
aantal punten is dit BBR ongetwijfeld nog imperfect. In de toekomst zal dit, waar nodig, aangepast 
moeten worden omdat we gaandeweg het proces het komende jaar zaken zullen tegenkomen die we 30 
nu nog niet hebben voorzien of besproken. 
Men gaat vervolgens over tot de toezeggingen zoals geformuleerd in het besluit.  
Het CvB zegt toe dat de organisatiewijziging ten gevolge van de terugkanteling van het onderzoek 
gedetailleerd uitgewerkt wordt, inclusief alle personele gevolgen en de gewijzigde taken en 
bevoegdheden van alle actoren, met name de taken van het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk 35 
directeur. Dit zal onderdeel uitmaken van een uitwerking, die opgenomen wordt als een bijlage bij het 
BBR. Daarnaast zal er een continue dialoog zijn over de samenwerking zoals die is beoogd tussen het 
faculteitsbestuur en bijv. de WD’s en de OLD’s. De URaad is uiteraard steeds een gesprekspartner 
omdat dit over het algemeen aanpassingen betreffen die eenheidsoverstijgend zijn, maar er moet wel 
van geval tot geval worden bekeken wat die aanpassingen zullen zijn, en of die instemming dan wel 40 
advies behoeven.  
Svensson vraagt kort aandacht voor de personele gevolgen voor de medewerkers in de instituten door 
deze wijziging in het BBR. Er vindt een nogal fundamentele organisatiewijziging plaats door het 
opheffen van de instituten. In formele termen is dit volgens hem een reorganisatie. Dit zou je kunnen 
ondervangen door aan te geven dat het personeel in de instituten in grote lijnen zijn functies behoudt 45 
en er alleen terugkanteling naar de faculteiten plaatsvindt.  
Van der Chijs begrijpt de zorg van de URaad op dit punt. Hij geeft aan dat alles wat op een 
reorganisatie lijkt, uiteindelijk met zorgvuldigheid behandeld zal worden. Over de principes is er geen 
verschil van mening tussen de raad en het CvB. Of dat een organisatie-aanpassing of een 
reorganisatie is, dat maakt niet zoveel uit, dat onderdeel moet je als een geheel bekijken.  50 
Meijer antwoordt, de normale logica is dat je eerst een organisatiewijziging doorvoert om vervolgens 
het BBR hierop aan te passen, als onderdeel van de finale besluitvorming. In feite gebeurt dit nu 
andersom. De raad ondersteunt het voornemen om het BBR aan te passen per 1 januari 2018 als de 
raad ook goed betrokken wordt in dit proces en in elk geval instemmingsrecht krijgt op de 
organisatiewijziging.   55 
Van der Chijs geeft aan dat in het geval van majeure wijzigingen van rechtspositie de raad dit ter 
instemming voorgelegd zal krijgen, zodat de plannen die hieraan ten grondslag liggen beoordeeld 
kunnen worden.  
Wanneer er sprake is van een kleine wijziging, bijvoorbeeld omdat medewerkers in dezelfde functie in 
een andere beheerseenheid geplaatst worden, zal dit ter informatie aan de raad toegezonden worden. 60 
De voorgestelde organisatiewijziging op het gebied van onderwijs is momenteel nog marginaal. Dat 
wil zeggen dat de situatie van taken en bevoegdheden van de OLD, zoals vastgelegd in het 
instemmingsbesluit van 8 mei 2013, gehandhaafd blijft. In het BBR zal worden opgenomen dat een 
Opleidingsdirecteur (OLD) geen lid van het faculteitsbestuur kan zijn. 
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Het volgende punt is de voorwaarde voor benoeming van een hoogleraar. Het CvB is van mening dat 5 
alle faculteitsbestuursleden hoogleraar dienen te zijn. Er is bewust voor gekozen dat de 
Portefeuillehouder Onderwijs hoogleraar moet zijn vanwege enerzijds het draagvlak dat je moet hebben 
bij je collega hoogleraren. Anderzijds vanwege het belang dat de UT aan onderwijs hecht. Het benadrukt 
uiteindelijk een duidelijke verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Het is ook zeer gewenst dat leden 
van een collegiaal bestuur gelijkwaardig aan elkaar zijn en dan bij voorkeur op het niveau van een 10 
Hoogleraar. In de transitiefase zou het mogelijk moeten zijn om hiervan af te wijken met afstemming en 
toestemming van het Strategisch Beraad.  
Op basis van de WHW is er ook een aanknopingspunt. In het kader van het besluit van 8 mei 2013 is 
reeds overeengekomen dat een onderwijsorganisatie dichtbij de wetenschappelijk staf moet staan.  
De raad is van mening dat er binnen de UT personen zijn die niet over deze titel beschikken en 15 
evengoed dan wel beter deze portefeuille voor onderwijs zouden kunnen vervullen.  
Na enige discussie wordt er overeenstemming bereikt over de herformulering als volgt: dat de 
voorwaarde voor benoeming van drie van de faculteitsbestuursleden van hoogleraar wordt aangepast 
in de zin, dat er geen concessies wordt gedaan aan de onderwijs- en managementkwaliteiten van de 
portefeuillehouder onderwijs.  20 
De studentgeleding is blij dat hiermee erkend wordt dat onderwijs- en managementkwaliteiten heel 
belangrijk zijn voor deze functie en hoopt dat er voldoende belangstelling voor deze rol is.  De 
personeelsgeleding sluit zich hierbij aan. 
Het CvB kan niet akkoord gaan met de gevraagde toezegging, dat in het BBR een Centrale 
Commissie Student Aangelegenheden (CC-SA) wordt ingesteld waarin de Studentadviseurs van alle 25 
faculteiten zitting hebben onder voorzitterschap van de rector. Hoewel het college goed begrijpt dat er 
behoefte is om met elkaar te overleggen, gaat het haar te ver om hier een centrale commissie voor in 
te stellen. Bovendien is zij van mening dat het BBR niet het juiste middel is om de taken van een 
Studentadviseur in vast te leggen. Het CvB zegt toe dat er een overleg komt tussen de 
Studentadviseurs van alle faculteiten met het CvB, waarbij er ook een rol van de Student Union kan 30 
zijn. Men zal zich inspannen om alle condities te scheppen om dit tot een succes te maken ook gezien 
het feit dit een nieuwe rol is als gevolg van een wetswijziging.  
Ook zal in het BBR duidelijker worden geformuleerd dat de Studentadviseur gekozen zal worden uit 
een voordrachtlijst en dat de Studentadviseur niet tegelijkertijd lid kan zijn van de Faculteitsraad.  
Daarnaast zal het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering in het BBR worden 35 
opgenomen als Portefeuillehouder Bedrijfsvoering.   
Het oude artikel 20 lid 5 zal conform de wens van de raad uit het BBR worden geschrapt. Verder zal 
het college samen met de raad in het eerste kwartaal van 2017 bekijken welke wijzigingen nodig zijn 
in het UR-reglement en hoe die vastgelegd kunnen worden m.n. wat betreft de positie van de 
instituten die straks platformen zullen zijn. En tot slot, zegt het CvB toe dat de uitwerking tot 40 
voortschrijdend inzicht kan leiden en tot het wijzigen van het per 1 januari 2018 aangepaste BBR, 
zoals in december 2016 is aangeboden aan de Uraad.  
Van der Chijs benadrukt dat het niet de bedoeling is dat in een later stadium deze discussie opnieuw 
gevoerd wordt, uiteindelijk gaat het hier ook om vertrouwen. In het geval van majeure 
reorganisatiewijziging (wat nu niet het geval is) zal men daarover met elkaar in gesprek gaan, daar 45 
gelden ook eventuele andere procedures voor.  
T.a.v. het cluster Health zijn er meningen opgehaald bij het Strategisch Beraad. Het CvB zal de 
komende periode een ruime consultatieronde binnen de UT houden om inzicht te krijgen in de voor- 
en nadelen van het eventueel instellen van een eigen faculteit Health of een vorm die daarvan afwijkt. 
Uiteindelijk zal deze consultatie leiden tot een voorgenomen besluit van het CvB dat eerst met het 50 
Strategisch Beraad besproken zal worden, waarna het aan de URaad voorgelegd wordt. De afweging 
die destijds door het CvB gemaakt is om het niet in dit traject mee te nemen, omdat je moet oppassen 
dat je niet te veel stapelt in een procedure en dan raak je op een gegeven moment het zicht kwijt. De 
voorzitter stelt aan het einde van het overleg vast, dat de raad instemt (inclusief de door het CvB 
gedane toezeggingen) met het Bestuur- en Beheersreglement UT 2018. 55 

11. Rondvraag
Desgevraagd zal het CvB zorgdragen voor een Engelstalige samenvatting van de realisatie van UT
2020 voor met name internationale medewerkers en studenten.

60 
Het voorstel Minor 2017-2018 dat volgde uit een beleidsevaluatie van de minor in TOM dit voorjaar, 
dient ter advies besproken te worden in de UCO vergadering van 15 december aanstaande. Dit geldt 
tevens voor de concept Inschrijvingsregeling 2017 - 2018. De UCO zit als adviesorgaan van het CvB 
vooraan in het besluitvormingstraject.  

65 
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12. Sluiting 5 
De voorzitter sluit om 11:55 uur de vergadering. 


