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Geacht College, 

 
De Universiteitsraad heeft uw brief d.d. 12 januari 2016 van inzake de instemmingsaanvraag 
met betrekking tot de voorinvestering studievoorschot besproken. Gelet op het besprokene 
in de vergaderingen van 25 januari 2016 en 1 februari 2016 heeft de Raad besloten om 
gedeeltelijk in te stemmen met in bovengenoemd schrijven verwoorde voorgenomen 
besluit.   
 
De Raad kan zich erin vinden dat er in dit kader zeven miljoen euro direct toekomt aan de 
faculteiten. In de overlegvergadering van 1 februari 2016 heeft de Raad met het College 
afgesproken dat de faculteitsraden instemming hebben over de wijze waarop deze middelen 
worden besteed. Voor wat betreft dit onderdeel van het voorgenomen besluit geeft de 
Universiteitsraad dan ook zijn instemming. De Raad dringt er bij het College op aan 
richting de Faculteitsraden duidelijk te communiceren wat hun rechten hierin zijn. Ook zou 
de Raad graag zien dat de Faculteitsraden en Opleidingscommissies door de 
Faculteitsbesturen gehoord worden tijdens het schrijven van de bestedingsvoorstellen. 
 
Echter, de Raad kan thans niet instemmen met de in het voorgenomen besluit 
geïdentificeerde centrale projecten. Omdat deze projecten naar het oordeel van de Raad in 
veel opzichten, zoals inhoud, looptijd en financiering, te weinig concreet zijn. Op de 
overlegvergadering van 1 februari 2016 heeft het College met de Raad afgesproken dat deze 
projecten nader uitgewerkt zullen worden en in de maartcyclus opnieuw ter instemming 
voor zullen worden gelegd.  
 
Daarnaast zal de Raad in een separaat schrijven zijn standpunten kenbaar maken over de 
zijns inziens wenselijke inhoud en vormgeving van de centrale projecten. Dit schrijven zal 
het College ruim voor de aanvang van de maartcyclus ontvangen.  
 

Hoogachtend, namens de Universiteitsraad, 

 

 

 

P.C. Krol 

Voorzitter 

 

Bijlage: Instemmingsbesluit UR-153 d.d. 1 februari 2016 


