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Kort verslag van de 210e vergadering van de Universiteitsraad 
d.d. 30 september 2019 

 

Aanwezig: Çoban, Den Boer, Dhupar, De Gucht, Knapp, De Koning, Markert, Van Muiswinkel, De Roon 
(Voorzitter), Van der Steen, Van der Velden, Verkuil, Wille, Zandvliet (Griffier) 5 

Afwezig: Goldstein-Sabbah, Neekilappillai, Poletiek   

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van Marishka Neekilappillai, Sasha 
Goldstein-Sabbah en Fenna Poletiek. Véronique de Gucht komt iets later.  
 10 
2. Verslagen vorige vergaderingen 

- UR/19/18684, verslag 208e vergadering van de Universiteitsraad d.d. 24 juni 2019, en 
- UR/19/32104, verslag 209e (huishoudelijke) vergadering van de Universiteitsraad d.d. 2 september 2019 

 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslagen, die daarom ongewijzigd worden vastgesteld. 15 
 
3. Onderwijszaken 
Ook aanwezig: mevr. Van Moorsel (SOZ) en mevr. Wegman (SAZ) 
 
Harmonisatie onderwijslogistiek 20 
Mevr. Van Moorsel vertelt over het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek, dat zich richt op het verbeteren 
van de onderwijsprocessen binnen de universiteit. Speerpunten zijn o.a. roostering en cijferregistratie. Ook wordt 
de mogelijkheid van een digitaal studentenportaal bekeken. In de zomer is een prototype gemaakt, dat met de 
Commissie O&O kan worden gedeeld. Desgevraagd zegt Van Moorsel dat de aanpak probleemgericht is en dat zij 
niet als opdracht heeft om te centraliseren. De ontwikkeling van een digitaal studentenportaal zal langer vergen 25 
dan de beoogde 3 jaar voor het in juli 2017 gestarte programma. Beleidsbeslissingen lopen in principe via de 
bestaande lijnen.  
 
Onderwerpen volgende vergadering 
Mevr. Wegman kondigt de volgende onderwerpen aan voor de vergadercyclus van november-december: 30 
- monitoringsplan kwaliteitsafspraken 
- plan van aanpak doorontwikkeling kwaliteitszorg  
- communicatieplan kwaliteitsafspraken  
- model-OER’en 
- advies taskforce Studentenwelzijn 35 
- projectplan Drempelloos studeren  
    
4. Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) 

- concept-regeling Financiële Ondersteuning Studenten (UR/19/32025) 
- advies Commissie PS&I 40 

 
De Raad besluit twee zaken voor te leggen aan het College. Ten eerste wil hij het bedrag van de ondersteuning 
aan de orde stellen, dat niet is aangepast sinds 2015. De Raad is van mening dat dit verhoogd moet worden 
vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud voor studenten. Niet alleen de vergoeding per maand, maar 
ook het totale budget moet wat de Raad betreft worden uitgebreid. Zo komt een verhoging parttime besturen 45 
eveneens ten goede. Ten tweede verzoekt de Raad om meer transparantie over de procedure voor de verdeling 
en vaststelling van het aantal bestuursmaanden. 
 
Een voorstel om het College te vragen het behalen van de propedeuse als voorwaarde voor het ontvangen van 
een bestuursbeurs te vervangen door het behalen van het BSA, wordt niet door een meerderheid van de Raad 50 
gesteund. Voorstanders willen daarmee kleine verenigingen en studieverenigingen tegemoet komen. 
Tegenstanders noemen het risico dat een bestuursjaar zo tot ongewenst veel studievertraging kan leiden. Een 
compromis, het behalen van 60 studiepunten als voorwaarde, komt kort ter sprake. Net als een rechtszaak over 
het stellen van een inhoudelijke eis aan een uitkering door het profileringsfonds van de Radboud Universiteit. Ook 
bij herstemming over het oorspronkelijke voorstel staken de stemmen. 55 
 
In de aansluitende extra vergadering zal de inhoud van de conceptreactie worden vastgesteld ter bespreking met 
het College van Bestuur tijdens de Overlegvergadering van 14 oktober 2019. 
 
5. Verplichte matching Bachelor Informatica 60 
 



 2 

- notitie aangaande verplichte matching bachelor Informatica (UR/19/32026) 
- advies Commissie Onderwijs en Onderzoek 
 

De Raad neemt zonder nadere bespreking het advies over van de Commissie, die geen bezwaar ziet in het 
instemmen met het vermelden van de opleiding Informatica in het Instellingsdeel van het Studentenstatuut 2019-5 
2020 en uitbrengen van een positief advies over het toevoegen van die opleiding aan de Regeling inschrijving, 
collegegeld en examengeld 2019/2020. De voorzitter constateert dat er geen reden is om dit nog te bespreken 
met het College van Bestuur tijdens de Overlegvergadering van 14 oktober 2019.   
 
6. Ingekomen en verzonden stukken 10 

- CvB-conclusies 4 juni t/m 27 augustus (UR/19/23029) 
- In juli verzonden stukken 

 
Naar aanleiding van de ingekomen stukken zijn er geen vragen binnengekomen bij voorzitter en griffier.  
 15 
7. Rondvragen 
De voorzitter meldt dat de onderstaande rondvragen in principe in de Overlegvergadering van 14 oktober 2019 
zullen worden beantwoord: 
 
- CSL en PBMS: over de collegekaarten die na een fout opnieuw moesten worden uitgedeeld en de vraag of de 20 

collegekaart gecombineerd kan worden met de LU-card 
- ONS: over een evaluatiemechanisme voor het functioneren van de examencommissies 
- LVS: over foutieve en inconsistente informatievoorziening over (her)inschrijving 
- DSP The Hague: over de zorgen over afnemende ondersteuning van internationale studenten 
- CSL: over de wens van de minister voor Engelstalige opleidingen een numerus fixus in te stellen en over de 25 

toestroom van internationale studenten naar Leiden 
- ONS: over de mogelijkheid een verenigde introductieweek te organiseren voor studenten in Leiden en Den 

Haag 
 
8. Sluiting 30 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.02 uur.  
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