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Strategisch Plan
De raad is intensief betrokken bij de totstandkoming van het Strategisch Plan 2016-2020.
Raadsleden hebben vele formele en informele sessies bijgewoond en waren ook in grote getale
aanwezig bij een “hei-sessie ”met het college van bestuur en vele medewerkers van de
universiteit. Het is een plan op hoofdlijnen, waarbij de invulling voor een groot deel op het bordje
van de faculteiten ligt. De raad heeft ingestemd met het nieuwe plan en zal worden betrokken bij
de implementatie via de jaarlijkse bestuursagenda die is gekoppeld aan de begroting.
Leidraad extra kosten boven wettelijk collegegeld
Er is een leidraad opgesteld die aangeeft welke kosten op studenten verhaald mogen worden
boven het collegegeld. Deze ius beproken
Aanpassing universitair verdeelmodel
De raad is betrokken geweest bij de discussie over aanpassingen van het universitaire
verdeelmodel. Het uiteindelijke voorstel kon rekenen op de instemming van de raad. Dit ging
echter pas na een uitgebreide discussie (en extra bijeenkomst) over de achtergronden (en de
transparantie daarvan) van de gehanteerde verdeelsleutel over de compartimenten onderwijs en
onderzoek, rijksbijdragen en ondersteuning/huisvesting.
Research IT
Het college stelde een omvangrijke investering voor in research IT. De raad onderschrijft de
urgentie maar vond de onderbouwing in de nota ontoereikend om nu al voor een groot aantal
jaren in te stemmen met de beoogde investering. Wel kon worden ingestemd met een extra
investering in het lopende jaar.
Kaderbrief 2017
Bij de bespreking van de kaderbrief ging het vooral om de voorinvesteringen n.a.v. de te
verwachten gelden in verband met het veranderde leenstelsel. De studenten waren van mening
dat die niet duidelijk ten bate van het onderwijs komen. Daarnaast waren vooral de te verwachten
investeringen voor het vastgoed onderwerp van discussie.
Instemming hoofdlijnen begroting
In het verlengde van de afspraken over instemming op hoofdlijnen van de begroting is de raad in
september om instemming gevraagd voor een forse afwijking van de kaderbrief vanwege
meevallers bij de rijksbijdrage. De meevallers zijn vooral gebruikt om in de begroting toegestane
“gaten” te repareren en om vanuit centraal de inspanningen voor “life long learning” te bekostigen.
De instemming is verleend maar wel pas nadat het college had toegezegd dat de inspanningen om
de werkdruk te verlagen zullen doorgaan.
Tevens is de actualisering van de Richtlijn Model Faculteitsreglement besproken n.a.v.
instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting voor faculteiten. Deze richtlijn beoogt dat de
verworven rechten op het niveaus van de universiteit in vergelijkbare wijze gelden op het niveau
van faculteiten.
Door de Uraad ingediende nota’s
De raad (en dan met name de studentengeleding) heeft een aantal nota’s ingediend die zijn
besproken met het college. Voorbeelden: didactische ontwikkeling student-assistenten; advies
catering en automaten; gelijkstellen inschrijfperiode van cursussen; opgenomen hoorcolleges en
terugkoppeling cursusevaluaties.

Verkiezingen en kiesrecht
De opkomst bij de verkiezingen was laag (nog geen 20%). Er waren wel voldoende kandidaten om
de studentengeleding weer te vullen. (bij de personeelsgeleding was eer geen verkiezing)
Er is besloten om ten behoeve van de faculteit geneeskunde in de raad 1 vaste (personeels)zetel
te reserveren.
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