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Nieuwe voorzitter CvB
Het is gelukt om uit de eigen gelederen een nieuwe voorzitter CvB te benoemen. Per 1 mei 2016 is
onze nieuwe voorzitter CvB prof dr ir T.H.J.J. van der Hagen, voorheen decaan bij de faculteit TNW.
Wletropoliten Analysis Design & Engineering (MADE)
De GV heeft een voorstel voor een nieuwe opleiding IVlSc-opleiding MADE ontvangen. Deze opleiding
wordt een AMS- samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Wageningen en Delft, waarbij het
penvoerderschap in handen van Wageningen ligt.
2^ Pilotjaar (Instemming hoofdlijnen begroting:
Afgelopen periode is gewerkt aan een evaluatie van het proces van instemming, waarbij input
gevraagd wordt van zowel de faculteiten als diensten. Op basis van de evaluatie is besloten een
pilotjaarte gebruiken om wat meer ervaring op te doen voordat we de afspraken willen vastleggen.

OR
Vastgoedstrategie
In vastgoedland staat het niet stil. Een nieuw gebouw voor TNW is rond de zomer opgeleverd en de
mensen zijn hier naar verhuisd. Recent Is ook de bouw van een nieuw onderwijsgebouw gestart.
Geplande oplevering 1 sept 2017.
Voor twee projecten heeft de OR een separaat adviesverzoek ontvangen van het College ontvangen.
Over de projecten en het omringende gebied is echter nog te veel onduidelijk. Ook het uiteindelijke
plaatje van waar nu welke faculteiten op de campus gaat terechtkomen en hoeveel dit gaat kosten en
of we dat kunnen betalen mist de OR nog. Ergo er komt een nieuw adviesaanvraag en de OR wint
meer informatie in. Wordt vervolgd.
Voor faculteit EWI (hoogbouw) worden plannen gemaakt die variëren van verkoop tot sloop. Het EWI
gebouw moet medio 2017 zijn ontruimd. Er wordt naarstig gezocht naar adequate huisvesting voor de
medewerkers.
OR denkt mee over het Reservebeleid
Het CvB heeft in een vroeg stadium de ondernemingsraad (OR) betrokken in haar denkwijze rondom
het Reservebeleid. Alle faculteiten dienen een reserve op te bouwen om calamiteiten te kunnen
opvangen. Vrij besteden van de reserves is gezien de vastgoedinvesteringen niet ongelimiteerd
mogelijk.
Werkstress
Werkstress blijft een actueel onderwerp. Er worden diverse activiteiten ontplooid in de week van de
werkstress in november 2016. Daarnaast is de projectgroep vanuit HR in samenwerking met de OR
werkgroep overeen gekomen dat er in januari 2017 een TU Delft breed psychosociaal arbeidsbelasting
onderzoek (PSA) wordt gestart. Het is voor het eerst dat deze PSA TU Delft breed wordt gehouden,
voorheen deed elke faculteit en de Universiteitsdienst dat op eigen wijze.
R&O regeling voor p r o m o v e n d i
ln juli heeft de OR een eerste discussie gevoerd over de R&O regeling speciaal gericht op promovendi
in aanvulling op de huidige (vernieuwde) R&O regeling waar de promovendi waren uitgesloten. De
verwachting is dat deze in januari 2017 TU Delft breed kan worden uitgerold.
Oprichting 4-TU
Het idee om de bestaande 3-TU.federatie uit te breiden met de Wageningen University naar een
4TU.federatie werd reeds in 2015 gepresenteerd. De afgelopen zomer is dit daadwerkelijk
gerealiseerd.

TUDelft
SR
De nieuwe raad is in september begonnen en ldjl<t met enthousiasme uit naar alle zaken waar zij zich
mee bezig kunnen houden.
RAS- Dit najaar zal de RAS- regeling (het Profileringsfonds, de zgn. regeling afstudeersteun
studenten) worden herzien. De wens van het CvB is om een meertoekomstbestendige regeling te
hebben, maar het CvB stuurt ook aan op een versobering. De verwachting is dat dit een stevige
discussie tussen het CvB en de SR zal gaan opleveren.
Wiskunde 7- eis: De komende tijd zal op de TU Delft de discussie worden gestart over de
wenselijkheid om een aanvullende ingangseis voor wiskunde te stellen, los van het feit of dit wettelijk
gezien al mogelijk is..
De Vice President Education and Operations van het CvB is de mening toegedaan dat het logisch is
om ook voor techniekopleidingen een aanvullende eis te stellen, t.w. een 7 voor wiskunde.
Onderzoek aan de TU Delft geeft aan dat het op het VWO behaalde cijfer voor wiskunde een goede
voorspeller Is van het studiesucces. Beperken van de hoge uitval is een doel en dit zou een middel
kunnen zijn. De SR bereidt zich voor op deze discussie en is nu zelf zijn mening aan het vormen.

