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Vergadering Verslag interne vergadering 1 februari 2017 

Kenmerk UR 17-021 
Verslag  L. Tijink 
Datum  22 februari 2017 
Aanwezigen UR Campus Coalitie: H. Wormeester (vz.), H. Bennink, L. Franco Garcia, 10 

E. Pavlidou (vanaf 09.40 uur) 
UReka: M. de Lange, K. Bos, A. Hofman, 
DAS: H. Kok, H. Dijkstra, M. Angelovski 
PvdUT: G. Brinkman, D. Meijer, J. Svensson (vanaf 10.12 uur) 

Griffie I. Olde Engberink 15 
Afwezig:  J. Westerbeek (PvdUT), H. Poorthuis, A. Stoorvogel (CC),W. Rietveld, I. Remijn (UReka) 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 09.03 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het agendapunt herziening Richtlijn OER zal als laatste punt behandeld worden.20 

2. Mededelingen presidium
Maandag 6 februari a.s. zal een delegatie van de URaad een bezoek brengen aan de onderzoeksinstituten
MESA+ en MIRA. Onderdeel daarvan is ook een rondleiding in het Nanolab en het Experimental Centre for
Technical Medicine (ECTM). Dit is een centrum voor medische innovatie door middel van onderzoek en25 
onderwijs op het gebied van technologie en geneeskunde.

Er zullen van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 weer verkiezingen plaatsvinden voor de 
studentgeleding van de Universiteitsraad. De dag van de kandidaatstelling is vastgesteld op woensdag 12 
april 2017 tot 17.00 uur. Het Centraal Stembureau komt op dinsdag 7 februari a.s. voor het eerst bijeen om 30 
de peildatum en het tijdschema van de verkiezingen vast te stellen. 
Het CvB-lid, Mirjam Bult zal -evenals afgelopen jaar- de verkiezingsuitslag bekendmaken en wel op vrijdag 
2 juni om 17.00 uur in de Bestuursvleugel. 
Nadere informatie m.b.t. de verkiezingen zal terug te vinden zijn op de verkiezingswebsite van de URaad. 

35 
In UT-Nieuws was al te lezen dat de UT een flinke sprong heeft gemaakt in de Internationale Studenten 
Barometer (ISB). De instroom van internationale studenten nam met 73,5 procent toe.  
De Universiteitsraad is uitgenodigd voor een oploop in de Waaier (7 februari a.s. om 15.45 uur) waarin nadere 
informatie hieromtrent wordt gedeeld. De aanmelding verloopt via de griffie.  

40 
Op 12 januari jl. vond in Groningen een kennismakingsgesprek plaats met het nieuwe Raad van Toezicht-
lid, Linda Steg. De raadsleden Wormeester en Bennink kijken terug op een positief gesprek. Een verslag 
hiervan is al met de URaad gedeeld.  
Het RvT-lid dat tevens de vertrouwenspersoon van de URaad is, zal opnieuw bepaald moeten worden.  Op 
donderdag 2 maart 2017 van 15.00 – 16.00 uur staat er gesprek met de voltallige Raad van Toezicht gepland 45 
met een afvaardiging van de URaad: Hofman, Angelovski, Bennink, Meijer en Wormeester, De Lange en 
Stoorvogel en Olde Engberink. 
Wormeester verwacht dat de herbenoeming van de CvB-voorzitter dan ook aan de orde zal komen. 

Het CvB heeft ten behoeve van de ‘evaluatie University College’ de input van de Universiteitsraad gevraagd. 50 

Afgelopen maand is aan de huidige arbodienst medegedeeld dat de UT opnieuw een Europese 
aanbestedingstraject zal ingaan. Wormeester is gevraagd hier een rol in te spelen. Aankomende 
vergadercyclus zullen de selectiecriteria bekend worden gemaakt waaraan de nieuwe arbodienstverlener zal 
moeten voldoen. De verwachting is dat de advies/instemmingsvraag in de meicyclus aan de raad wordt 55 
voorgelegd, zodat de aanbesteding 1 juni 2017 van start kan gaan. 

In het studiejaar 2018 – 2019 zal Blackboard worden vervangen door Canvas (het nieuwe learning 
management systeem LMS), naar nu duidelijk is geworden. De raad is echter niet door het CvB geïnformeerd 
over de aanbestedingsprocedure noch over het besluit hiertoe. Uiteindelijk zal deze wijziging leiden tot extra 60 
werklast voor met name docenten. Meijer zal deze kwestie tijdens de rondvraag ter discussie stellen, tenzij 
het CvB hierover met mededeling komt.  

3. Conceptverslag interne vergadering 7 december 2016, UR 16-205
Wordt ongewijzigd vastgesteld.65 
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4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 14 december 2016

Voortaan zal na afloop van het presidium een geüpdatete versie van de actiepuntenlijst beschikbaar komen,
ter afhandeling in de commissievergaderingen.

5. UCO afvaardiging, UR 17-008 10 
De URaad zal Cham Bustraan voorgedragen als studentafvaardigde in de UCO ter vervanging van Evelien 
Kamphuis. De Lange merkt op dat Bustraan reeds de UCO bijeenkomst van donderdag 23 januari jl. heeft
bijgewoond. De griffie zal zorgdragen voor de schriftelijke afhandeling van deze voordracht. 

15 
6.

20 

Informeel deel overlegvergadering
De thema’s UT 2020 en de heroriëntatie van de onderzoeksorganisatie (tijdspad) zullen besproken worden
in het informeel deel van de overlegvergadering.
Verder zal op 13 en 14 februari a.s. een tweedaagse bijeenkomst over UT2020 plaatsvinden in Hotel
Bad Boekelo waarvoor ook de raad is uitgenodigd. De voorzitter verwacht dat dan een aantal zaken 
duidelijk zal worden inzake de nieuwe onderzoeksorganisatie. De raadsleden Remijn, Bennink, 
Wormeester, Rietveld en de Lange zullen hieraan deelnemen.

7.
25 

30 

Wijziging UR-reglement : instemmingsbevoegdheid UR hoofdlijnen begroting, UR 17-207
Raadslid Angelovski geeft aan dat hij nog een conceptbesluit zal opstellen waarin de raad instemt met de 
voorgestelde wijziging. Deze aanpassing is conform de overeengekomen interpretatie evenals het externe
juridisch advies t.a.v. de bevoegdheid op de begroting voor de decentrale medezeggenschap.
De volgende overwegingen worden daarin opgenomen; dat er geen aanleiding is om de afgesproken
interpretatie aan te passen, dat de gekozen werkwijze c.q. omschrijving van de hoofdlijnen in het UR-
reglement in algemene bewoordingen ook de voorkeur van de raad heeft. En als laatste punt, dat de nieuwe
bestuursstructuur en de capaciteitsbekostiging voor de faculteiten voor aanvang 2018 gerealiseerd zal zijn.
De conceptbrief wordt nog voor akkoord aan de raad voorgelegd.

8. Voorstel Herziening Richtlijn OER 2017-2018, UR 17-002
UReka heeft een initiatiefstuk opgesteld met betrekking tot de houdbaarheid van deelcijfers dat besproken35 
is in de commissievergadering. Hierin spreekt de fractie haar zorgen uit over o.a. de situatie rondom de
toekenning van EC’s binnen TOM. Studenten blijken in verscheidene scenario’s bij diverse opleidingen
benadeeld te worden door de wijze waarop EC’s worden toegekend. Per opleiding wordt bijvoorbeeld
verschillend omgegaan met de houdbaarheid van toetsresultaten en mogelijkheden tot herkansingen, wat
tot ongelijkheid leidt.40 
De raad heeft deze cyclus ook het rapport van de commissie herziening OER voorgelegd gekregen, waaruit
bleek dat de commissie geen consensus kon bereiken over één oplossing. Het zwaartepunt ligt bij de
scenario’s 3 en 4.
Het voorgenomen besluit van het college over de geldigheid van deelresultaten is uitgebreid besproken in
de commissievergadering met de portefeuillehouder. De keuze voor scenario 3, de basis van dit45 
voorgenomen besluit: het handhaven van de formulering van het OER met een tekstuele wijziging, slechts
ter verduidelijking, levert ook een probleem op naar de mening van de raad. In de wet is immers bepaald dat
studieresultaten onbeperkt geldig blijven, mits er aantoonbaar sprake is van verouderde kennis. De vraag is
ook, wat zijn studieresultaten? Wat voor de ene student geldt als een toets, geldt voor een andere als een
tentamen. Een ongewenste en onhoudbare situatie wat de raad betreft. Een ander discussiepunt blijft de50 
mate waarin modules geïntegreerd zijn. Met name in het eerste jaar is de wiskundeleerlijn niet of nauwelijks
geïntegreerd als 15 EC’s onderwijseenheid.
PvdUT heeft in een e-mail van 30 januari jl. n.a.v. het voorstel OER voor het collegejaar 2017 – 2018 (UR
17-012) haar standpunt aan de raad kenbaar gemaakt ter voorbereiding op de interne vergadering.
De raad besluit na enige discussie om een extra interne vergadering in te lassen op woensdag 8 februari jl.55 
om tot een gezamenlijk breed gedragen standpunt te komen. Wormeester zal ter voorbereiding van dit
overleg een brief opstellen. Van de fracties wordt verwacht dat zij hun input hierop geven.
Vervolg discussie 8 februari 2017
De raad en het college verschillen in standpunt als het gaat om het behoud van deelcijfers, zo bleek ook uit
de discussie in de commissievergadering. Het college vindt dat dit duidelijk een zaak van de faculteiten is,60 
dat zij dit moeten regelen. Er is ook nog onduidelijkheid over de wijze waarop de medezeggenschap hierop
geregeld is. Want wie is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor de OLC’s of de FR-en?
Het probleem is dat het CvB het OER dwingend wil opleggen als centrale richtlijn met alle gevolgen van dien.
Terwijl het van belang is dat de faculteitsraden over instrumenten beschikken zodat ze invulling aan hun taak
te kunnen geven.65 
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Ook moet er duidelijkheid komen over de definitie van een onderwijseenheid. De richtlijn OER 2017 - 2018 5 
zal pas aankomende vergadercyclus ter instemming aan de raad worden voorgelegd, maar de raad acht het 
verstandig dat het college gekend wordt in zijn standpunt. De fracties onderschrijven de brief in zijn geheel. 
Afgesproken wordt dat de fracties ter vergadering de mogelijkheid krijgen om hun argumenten mondeling 
toe te lichten. Een inhoudelijk reactie van het CvB op de brief wordt niet verwacht, benadrukt de voorzitter. 
Een inhoudelijke reactie wordt in de maartcyclus verwacht tegelijkertijd met de instemmingsvraag.  10 
Daarnaast zal er een consultatieronde onder de faculteitsraden gehouden worden, zodat men weet hoe zij 
in deze discussie staan en zij geïnformeerd worden in het standpunt van de raad. Meijer wijst de raad erop 
dat de juridische toets nog niet heeft plaatsgevonden. Wormeester zal na raadpleging van de FR-en hiertoe 
actie ondernemen. Het is de bedoeling dat er binnenkort eerst een bijeenkomst met de raden georganiseerd 
wordt. 15 

9. Stavaza Internationalisering, UR 16-193
Raadslid Dijkstra resumeert de hoofdpunten uit voorliggend conceptadvies. Hoewel de raad tevreden is over
de stand van zaken Internationalisering op de UT wil de raad het college een aantal adviezen meegeven,
die vooral betrekking hebben op de Engelstaligheid van medewerkers én studenten en de20 
studenttevredenheid. Er zou naar mening van de raad een meetbaar construct moeten komen waarmee
studenten goed kunnen aangeven hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van het Engelstalige onderwijs.
Er volgt een discussie waarin er opgemerkt wordt dat het niveau Engels van studenten laag wordt gehouden,
zo bleek uit de laatste UCO-vergadering. Dit heeft nadelige gevolgen voor het taalniveau van studenten en
de uitstraling van de UT naar buiten toe. Ook de vaardigheden van studenten komen onder druk te staan25 
door de overgang naar Engelstaligheid. De eindtermen van een opleiding worden in principe bepaald door
een opleiding. De raad is echter benieuwd naar de visie van het college ten aanzien van de eindtermen. De
vraag is, wat moet een student kunnen op het gebied van de Engelse en Nederlandse taal - die hier

afstudeert? In de commissievergadering zijn een drietal afspraken met de portefeuillehouder gemaakt die

betrekking heeft op de ontwikkelingen van Engelstaligheid op de UT t.a.v. studenten en medewerkers, dat30 
deze ontwikkelingen in deze cyclus formeel afgehandeld zijn en dat de bredere discussie rondom de beurzen
terugkomt bij de behandeling en de oprichting van een beurzenunit.

10. Honours onderwijs- stavaza organisatie, UR 16-208
Er wordt afgesproken om de evaluatie af te wachten alvorens de vragen aan het CvB voor te leggen ter35 
beantwoording. Het punt wordt nu van de agenda geschrapt.

11. Medewerkersonderzoek, UR 16-203
Het stuk dat voorligt bevat informatie over de voortgang van de ‘werkdruk- en medewerkersonderzoek’. De
portefeuillehouder gaf reeds aan dat het stuk dat voorligt niet beschouwd kan worden als een vervolg op het40 
plan van aanpak. Bij de raad heerst er een gevoel van ontevredenheid op dit punt met name over de wijze
waarop dit punt opgepakt worden.
Er zal een brief naar het CvB uitgaan waarin zij verzocht wordt om met een uitgewerkt plan te komen zoals
ook de afspraak was in juni 2016. De verwachting was dat het CvB een analyse en een prioritering in de
aanpak van het werkdrukprobleem zou presenteren. Tot op heden zijn deze uitgebleven.45 

12. TOM kwartaalrapportage 2016 – 2017 Q4, UR 16-190
De evaluatie van de wiskundelijn is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn besproken in de laatste UCO
bijeenkomst. Er is besloten om een commissie in te stellen die aan de slag gaat met deze bevindingen. De
raad wil weten uit welke leden de commissie bestaat, wanneer deze bij elkaar komt en of er een deadline is50 
afgesproken. De Lange zal deze vragen aan het CvB voorleggen.

Een ander aandachtspunt dat in de overlegvergadering ter discussie zal worden gesteld heeft betrekking op 
het reflectieonderwijs. Een OLD heeft de bevoegdheid om af te zien van het RESTS-onderwijs als hij/zij daar 
ontevreden over is, ook na overleg, maar dit heeft nadelige financiële gevolgen.  De raad is van mening dat 55 
hier sprake is van gedwongen winkelnering van het RESTS-onderwijs. Raadslid Kok wil het CvB- standpunt 
weten in deze. 

13. MARAP t/m oktober 2016, UR 16-202
Het onderwerp in de conceptbrief, opgesteld door raadslid Rietveld, zal gewijzigd worden in:60 
“basiskwalificatie onderwijs n.a.v. de MARAP”. Voor de raad is het BKO-proces de belangrijkste reden
geweest om voorliggende brief te schrijven met als doel om meer over het BKO-proces te weten te komen.
Ook wat betreft de ontheffingen. De rector heeft reeds in commissieverband aangegeven nadere informatie
omtrent de voortgang van de BKO-certificering van docenten bij de faculteiten op te vragen.
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De UT wil vòòr 2020 dat 70% van haar docenten BKO-gecertificeerd is conform de overeengekomen 5 
prestatieafspraken met OC&W. De raad vraagt zich af waar dit percentage op gebaseerd is en hoe dit precies 
gedefinieerd is.  
Verder is de raad blij met de verwachting van het CvB dat de herijking van de opleiding GZW tot een 
verhoogde instroom zal leiden en dat men zich zal inspannen om de onderbesteding van 4TU-gelden in de 
toekomst aan te pakken. De raad gaat akkoord met de conceptbrief opgesteld door Rietveld. 10 

14. Jaarplan Student Union 2017, UR 17-003
Punt wordt van de agenda afgevoerd.

15. Rondvraag 15 
Zie mededelingen punt vervanging Blackboard door Canvas. Meijer zal dit punt ter discussie stellen in het 
overleg.  

16. Sluiting
De voorzitter sluit om 11:45 uur de vergadering.20 




