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6. Onderwijsregeling RUG 2017-2018 (UR 17/169) 
Lijst Calimero geeft aan dat in artikel 3 lid 5 een mogelijkheid wordt geboden om tentamens die 
met een voldoende zijn afgesloten voor herkansing in aanmerking komen. Waarom is het in dit 
document opgenomen en niet in de OER’s? Korten geeft aan dat het een bevoegdheid betreft die 
de examencommissie toekomt, maar hoeven hier niet gebruik van te maken. 
Ten tweede wordt in artikel 13 (p. 112) aangegeven dat een voldoende resultaat ingevuld wordt 
door afronding van het cijfer met gelijk aan of hoger dan een 6. Korten geeft aan dat in principe 
het uitgangspunt is dat er met afgeronde cijfers wordt gewerkt. De examencommissie moet hier 
zelf invulling aan geven. 
Ten derde geeft Lijst Calimero aan dat in de oude regeling het zo was dat studenten binnen een 
opleiding zijn BSA kon halen maar bij een tweede niet. Nu is het omgezet naar een vrijstelling 
van een jaar. Korten geeft aan dat opgezocht wordt wat hier precies de bedoeling van is. 
Tevens wordt in verschillende documenten nog verwezen naar FWN en dit moet vervangen 
worden voor FSE. 
 

7. AB VSNU (UR 17/172) 
De PF geeft aan graag een toelichting te willen over de onderwerpen “regeling en 
onderhandeling OUP” en “agenda proefdiervrije innovatie”. De Jeu geeft aan dat de regeling 
een terugkerend contract is over het gebruik van materiaal van Nederlandse uitgevers en dit is 
heronderhandeld en in de vergadering is het nieuwe contract besproken. Duidelijk is dat 
universiteiten er op achteruit gaan. Voor vragen omtrent proefdiervrije innovatie verwijst De 
Jeu naar Poppema. Tevens geeft De Jeu nog aan dat er dit jaar nog een AB-VSNU vergadering 
is en vervolgens krijgt de VSNU een nieuwe structuur waarin er geen AB meer is. 
 

8. Voorstel tot wijziging reglement van orde ten behoeve van stemmen per volmacht (17/174) 
Vorige universiteitsraadvergadering is al besloten dit door te voeren en om het definitief te 
maken moet het voorstel aangepast worden. De PF geeft als reactie op het memo van ABJZ aan 
dat het volmachtsbesluit unaniem is genomen, de universiteitsraad geen parlement is en haar 
macht controlerend en retorisch, de leden geen voltijdse functie hebben en dat het memo 
onduidelijk is over zijn status. De PF concludeert dat het volmachtsbesluit democratisch tot 
stand is gekomen. 
Het memo verwerpt tevens het voorstel op juridische gronden, maar naar de mening van de PF 
wordt in het memo nergens duidelijk waarom het juridisch onmogelijk is. De dienstraad van de 
Universiteit Utrecht werkt hier ook mee en het voorstel is mede daarop gebaseerd. Zij is er ook 
niet mee eens dat via het volmachtssysteem de werking van de universiteitsraad belemmert, het 
komt juist de universiteitsraad ten goede bij afwezigheid van leden en bestuurders. Het memo 
roept tevens artikel 28 van het RvO als argument in, maar dit argument slaat geen hout 
aangezien een volmacht slaat op de wijze waarop stemmingen worden georganiseerd en niet 
over de inhoud. De PF is dan ook van mening dat het volmachtsbesluit juridisch klopt. 
Op de voorgestelde viertrapsoplossing zegt de PF het volgende. Ten eerste geeft aan dat de 
regeling zoals afgesproken op 28 september 2017 geldt en geldt vanaf die dag en wordt niet pas 
van kracht als ze in het reglement staat. Ook is het voorgestelde ontwerp onredelijk, aangezien 
de regeling dat 24 uur voorafgaand aan de vergadering een volmachtsbesluit moet worden 
getekend de bedoeling van de maatregel ondergraaft. Een email of geschreven tekst zou 
afdoende moeten zijn. 
De SOG geeft aan het eens te zijn met zowel het memo als de woordvoering van de PF. Zij wil 
echter een tijdslimiet van een week en dat gehoor wordt gegeven aan de tekst die eerder al in het 
memo stond. Ook Lijst Calimero kan zich vinden in de punten die naar voren worden gebracht 
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in het memo. Een volmacht zou echter een uitzondering moeten zijn en een officiële manier past 
hier bij, een 24-uurs norm past hier dan ook niet bij. De PF geeft aan dat de 
kennisgevingstermijn niet te lang moet worden omdat afwezigheid veelal past op korte termijn 
bekend is. Het zou zelfs mogelijk moeten zijn om een volmacht er plekken te geven. Het gevolg 
is niet dat personeelsleden, vanwege andere verplichtingen, niet meer aanwezig zijn.  
De vraag die nog speelt is of volmachten meegeteld moeten worden voor het quorum. De SOG 
is tegen en de PF voor. 
 
Afgesproken wordt dat de PF een tegenvoorstel schrijft met daarin een tijdsspanne waar de 
gehele raad het mee eens is. De Jeu reageert nog kort op de woordvoering van de PF. Allereerst 
geeft hij aan dat het juridisch-technisch gezien mogelijk is en om de tekst als advies vast te 
stellen. Je hebt te maken met grondslagen van wetten en regelingen. Een raadslid heeft naast een 
controlerende en retorische taak ook een instemmings- en adviesrecht.  
De voorzitter geeft nog aan dat de WHW volmachtsregelingen toekent aan adviesrecht. Bij het 
tekstvoorstel moet ook nagedacht worden of de volmacht enkel binnen de eigen geleding kan 
worden gevolmachtigd. Het geheel moet in overeenstemming met de WHW zijn. 
 

9. Internal Review HR Excellence in research (UR 17/175) 
Dit punt is ter advisering aan de commissie voorgelegd en wordt in de raad besproken. 
 
 

10. CvB-besluitenoverzicht 
Punt 4.6a ‘Verkoop examentraining UOCG market college stemt in met het voorstel’. Wat 
houdt dit in? De Jeu geeft aan dat het twee kernactiviteiten betreft. De eerste was het 
ontwikkelen en verkopen van Progress. Het tweede is het organiseren van examentrainingen in 
de regio Noord-Nederland. Er heeft zicht een partij gemeld die geïnteresseerd is in het 
overnemen. Wij hebben gekeken of het in die overname gekoppeld kan worden met de 
scholierenacademie. Het besluit ging over de contractuele relatie met de nieuwe partij zodat de 
scholierenacademie deze dienst kan blijven aanbieden. 
 

11. Rondvraag 
De vraag is of de stukken voor de commissievergaderingen op Google Drive kunnen komen. De 
voorzitter geeft aan dat dit in overleg met het CvB moet gebeuren. De Jeu geeft aan dat het 
gemakkelijk en betrouwbaar moet zijn. In overleg met het Bureau kan gekeken worden wat de 
beste oplossing is indien Y niet stabiel of betrouwbaar is. Ook wordt het idee opgeworpen om 
de stukken openbaar te maken op de website zodat de hele gemeenschap erbij kan. 
 
Tevens vraagt de voorzitter naar het voorstel ter versterking van ondersteuning van de redactie. 
Lijst Calimero geeft aan dat het idee was dat het gezamenlijk zou gebeuren. Zij geeft aan geen 
volledig voorstel te willen schrijven maar dat andere fracties onderwerpen kunnen aanleveren 
die wij dan samenvoegen. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
 
 

 


