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List of decisions by the University Council of 30 August 2018….. 

09.30 hours in de Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 

Present 

Chair M.C. Huiskes

21 Council members R. Aguilar Suarez, C.J. Albers, A.H.M. de Baets, J. Been, B.A.A. Beijer, D.M.E. Bouwman,

N. Brouwer, H. Druijff, Z. Glas, W. Gormley, T. van Heuven, J. Hoeks,  K. Linke, L.

Melein, N. Petkov, D.J. Scheffers, O. Scholten, S. Simeonov, C. Vermue, L. Visser, H.J.

Wondergem

Board of the University J. de Jeu en E. Sterken

Bureau S. van Galen

Absent W. Dam, D. Mensonides, L. Mulder, S. Poppema

Registrar A. Aarens

1. Opening 

De voorzitter opent om 9.40 uur de vergadering en heet allen welkom. 

2. Adoption of the agenda/procedural motions 

Relevant document: UR 18/099 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 6.3 te behandelen na punt 7.4, omdat de 

onderwerpen samenhangen. 

Met bovengenoemde wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

3. Approval of the minutes 

3.1 List of decision by the University Council of 28 June 2018 

Relevant document: UR 18/10 

Vanuit de Personeelsfractie worden enkele opmerkingen over de aanduiding van sprekers 

in het verslag gemaakt. De voorzitter stelt voor de regeling van werkzaamheden te herzien 

bij de voorbereidingen op het nieuwe raadsjaar. 

De Personeelsfractie verzoekt om O. Scholten toe te voegen bij de aanwezigen en te 

schrappen bij de afwezigen. 

Pagina 2: De Personeelsfractie verzoekt om het schrappen van de maand augustus, bij pt. 

4.1 bij het antwoord van het College van Bestuur. In augustus zijn er geen promoties. 

Pagina 5; De Personeelsfractie: bij pt. 10.4: woordvoering SOG-fractie wordt een 

streefgetal van het College  van Bestuur van 55.000 studenten genoemd. Dit is onjuist het 

gaat om 25.000 tot 30.000 studenten. 

Pagina 8 en 18: De Personeelsfractie verzoekt om bij respectievelijk de punten 12 en 28 

juni de term ‘PhD’ te vervangen door ‘medewerker’. 

Met bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

3.2 Announcements by the Board of the University/VSNU/University Council 

Het College van Bestuur reageert op opmerkingen in de commissie van vorige week over 

de noodopvang voor huisvesting voor studenten. De slaapplaatsen in de tent zullen gratis 

worden aangeboden, studenten die reeds betaald hebben ontvangen dit bedrag terug. Het 

aanbod op de slaapboten is relatief duur. Hier is nu ook een aanbod per week mogelijk. De 

RUG overweegt om hier ook een bijdrage aan te leveren zodat de prijs naar beneden kan. 

Hierover zal morgen meer duidelijkheid komen. Tijdens de Welcoming Ceremony 

vanmiddag zal een oproep gedaan worden om woonruimte beschikbaar te stellen voor 

internationale studneten. Het DAG initiatief voor couchsurfing is een goed idee. Volgend 

jaar zal er een evaluatie plaatsvinden over de huisvesting van studenten. DAG meldt dat 

zich veel mensen inschrijven voor het couchsurfing. Er zijn nu 90 mensen ondergebracht. 

DAG verwacht dat er meer matches zullen komen en dat het aantal aanvragen toe zal 

nemen. De hostels zitten ook allemaal vol. Volgens DAG zijn er ongeveer 450 studenten die 

nog onderdak zoeken. DAG verwacht van het College van Bestuur een toezegging over de 

doelstelling van studentenaantallen in de komende jaren. Het College van Bestuur bedankt 

DAG voor de inschatting van het aantal studenten dat nog woonruimte zoekt. In 2019 zal 

gedifferentieerd een fixus ingesteld worden. Het nieuwe strategische plan zal worden 

opgestart, hierin zullen ook de studentenaantallen worden meegenomen. Voor de komende 

vijf jaar zal dan het beleid worden vastgesteld. Lijst Calimero is van mening dat de RUG 

verantwoordelijkheid moet nemen voor de huisvesting van studenten. Studentenhuisvesting 
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is al een probleem sinds 2016 (volgens de Personeelsfractie al sinds 2008, en toen werd ook 

al gesproken over lange-termijn-oplossingen). De RUG moet stoppen met actief werven van 

internationale studenten. Het College van Bestuur zegt dat één oorzaak van het probleem 

ligt in het feit dat bij Psychologie in 2016-2017 de fixus is vervallen. Dit heeft geleid tot 

400 extra studenten. Samen met de Hanzehogeschool heeft de RUG aangedrongen bij de 

gemeente op het realiseren van projecten. De RUG en de Hanzehogeschool zijn geen 

projectontwikkelaars. De afgelopen jaren is de gemeente niet actief genoeg geweest. Dit 

verandert nu. De SOG-fractie ondersteunt het DAG initiatief voor couchsurfing. De fractie 

vindt dat de geuite zorgen door het College van Bestuur zijn opgepakt. De RUG neemt de 

verantwoordelijkheid om de crises te bestrijden. Het verlagen van tarieven op de slaapboten 

en het gratis aanbieden van slaapplaatsen (in de tenten) zijn redelijke oplossingen. Op de 

lange termijn moet er wel meer gebeuren. De Personeelsfractie stelt voor om naar 

woonruimte te zoeken buiten de stad. Het College van Bestuur vindt dat er geen sprake is 

van ongebreidelde groei gezien het aantal inschrijvingen van eerstejaars. Bij Psychologie 

wordt weer een fixus ingesteld. Huisvesting bij andere gemeenten is complex. Deze 

mogelijkheden zijn onderzocht. Exploitanten willen dan garanties van de RUG. Studenten 

zullen ook primair voor de stad kiezen. Er zijn al mogelijkheden in Leeuwarden.  

 

Het College van Bestuur meldt dat Bart van Wees is onderscheiden tot Ridder in de Orde 

van de Nederlandse Leeuw. 

Op 17 oktober a.s. wordt in de Martinikerk door de RUG een ere-doctoraat uitgereikt aan 

Ban Ki Moon. 

 

De voorzitter feliciteert namens de Universiteitsraad bovendien raadslid Albers met zijn 

benoeming tot hoogleraar. 

  

4. Documents receives and sent for information purposes 

4.1 Written and oral responses to questions tabled 

Relevant document: UR 18/101 

De Personeelsfractie is verheugd over de beantwoorden van de vragen door het College 

van Bestuur. De fractie vraag om opheldering over de antwoorden bij vragen 2 en 8. Bij 

antwoord 8 vraagt de fractie waaruit de plannen van FSE in Yantai worden betaald; kunnen 

andere faculteiten hiervan ook gebruikmaken? 

Het College van Bestuur antwoordt dat er een risico is van claims maar dit is per geval 

afhankelijk. Door de gekozen weg (met FSE) denkt het College het risico op claims te 

verminderen. De  huidige activiteiten bij FSE worden gefinancierd door het College van 

Bestuur en zijn publieke taken. Hierover worden nog nader afspraken gemaakt. Dan wordt 

ook duidelijk of andere faculteiten hiervan gebruik kunnen maken. De Personeelsfractie 

vraagt of dit terugkomt in de begroting van FSE of RUG centraal? Het College van 

Bestuur antwoordt dat dit inderdaad te zien zal zijn in de begroting van RUG centraal zoals 

alle toewijzingen van het College betreft. De Personeelsfractie vraagt of destijds op het 

moment van het ondertekenen van de contracten het al duidelijk was dat een volledige 

opleiding aanbieden in China onder de destijds gelden regelgeving niet mogelijk was en dat 

er dus al een risico was? Momenteel wordt er bij FSE doorgewerkt aan mogelijkheden in 

China en dit zou gaan om reguliere activiteiten. Echter deze activiteiten zouden in de 

toekomst eventueel leiden tot TNE (trans nationale educatie) en zijn als zodanig geen 

reguliere activiteiten. Bovendien is het Yantai team van FSE vele malen groter dan de teams 

die reguliere contacten zoeken in het buitenland om double degrees aan te bieden. Heeft het 

College van Bestuur dit ook met het ministerie overlegd?  

Het College van Bestuur antwoordt dat in de overeenkomsten met Yantai vermeld was dat 

e.e.a. overeenkomstig Nederlandse wetgeving zou moeten plaatsvinden. De 

goedkeuringsprocedure met de Universiteitsraad was in eerste instantie niet voorzien. Dit 

was een wijziging t.o.v. de oorspronkelijke situatie. De huidige activiteiten bij FSE worden 

normaal publiek gefinancierd. Mocht dit succesvol blijken, moet er opnieuw instemming 

van de Universiteitsraad verkregen worden. Dit is nu niet aan de orde. Er is geen overleg 

geweest met het ministerie en de activiteiten zijn geen voorbereiding voor TNE. De Baets 

van de Personeelsfractie denkt dat er geen enkele grond is voor de Chinezen om een claim 

in te dienen volgende uit de punten 12 en 16 van de overeenkomst tussen de RUG en de 

CAU over het opzetten van UGY (University of Groningen Yantai). Dit kan dan ook geen 

reden zijn om bepaalde activiteiten door te zetten. Het College van Bestuur vindt een 
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discussie hierover zinloos omdat aanwezigen geen juristen zijn. Clifford Chance zegt dat 

claims niet zijn uitgesloten en mede afhankelijk zijn van de vervolgstappen van de RUG. De 

Wetenschapsfractie vraagt een overzicht van de publieke activiteiten van FSE in China op 

dit moment. Het College van Bestuur zegt dat het proces met FSE nog gaande is. Wanneer 

dit is afgerond, zal het College de Universiteitsraad informeren (wellicht in september). 

Destijds heeft het College commitment afgegeven voor langjarige afspraken voor de inzet 

van personeel voor China. Toen is al afgesproken dat wanneer het in China niet doorgaat, er 

afspraken gemaakt moesten worden met FRW en FSE. Nu is de vraag uit welk budget moet 

worden gefinancierd. 

4.2 Overview of decisions by the Board of the University 

Relevant document: UR 18/102 a - f 

18 juni, 2.4.c Working Group Proposal on Strategic Partnerships. De Personeelsfractie 

vraagt wanneer de notitie verwacht kan worden. Het College van Bestuur antwoordt dat dit 

in de herfst zal zijn. 

  

5 Governance 

5.1 Jaarverslag Bureau Vertrouwenspersoon 

18/103 and 118 

De Personeelsfractie raadt aan om op te nemen dat een student/medewerker een begeleider 

mee kan nemen naar een gesprek met de vertrouwenspersoon. De fractie vindt dat het 

afsluiten van een dossier in samenspraak met de student/medewerker moet gebeuren. Tot 

slot vindt de fractie dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan de functie van de 

vertrouwenspersoon. Studenten/medewerkers zijn vaak bang voor negatieve consequenties 

wanneer de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Het College van Bestuur zegt dat de 

vertrouwenspersoon van mening is dat vertrouwen het meest belangrijke is in haar functie. 

De communicatie kan wellicht verbeterd worden. Het is van belang om ook latente klachten 

naar voren te brengen. Er moet ook aandacht zijn voor interculturele verschillen en 

laagdrempeligheid. De overige aanbevelingen zal het College doorgeven aan de 

vertrouwenspersoon. 

5.2 Studentenstatuut 

Relevant documents: UR 18/104 and 118 

De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

5.3 Werving studentpsychologen 

Relevant documents: 18/105 and 118 

De Universiteitsraad neemt voorliggende notitie voor kennisgeving aan. 

5.4 Opzet plan van aanpak gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 

Relevant documents: 18/106 and 118 

De Personeelsfractie. Klopt het dat vanuit de VSNU (en dus niet vanuit het ministerie) de 

vraag komt om de nieuwe code te ondertekenen, met daarin opgenomen de zorgplicht van 

de universiteiten om te zorgen voor de naleving van gedragsregels omtrent 

wetenschappelijke integriteit? Wat wordt op bladzijde 5/6 bedoeld met ‘commissies kunnen 

onderzoekers – al dan niet bindend – adviseren over … mogelijke risico’s van het openbaar 

maken van data’? En op bladzijde 6/6, bij punt ii onder Databeheer: wat is het Human 

Subject Research programma? De fractie vraagt om het uiteindelijke plan van aanpak 

beschikbaar te maken en te agenderen zodra het gereed is (hetgeen voorzien wordt op of 

rond 15 september). Is het College van Bestuur bereid om een universiteitsbrede discussie 

over wetenschappelijke integriteit te entameren. Eén van de belangrijkste problemen is de 

‘replicatie-crisis’, die met name in de sociale wetenschappen speelt, maar ook in meer 

exacte domeinen (zoals bijv. medicijnonderzoek). Een open academische discussie over dit 

soort zaken en wetenschappelijke integriteit in het algemeen is erg belangrijk, niet in het 

minst omdat een aantal van de voorgestelde maatregelen als volstrekt onzinnig en 

bureaucratisch wordt gezien, en inderdaad, het opslaan, openbaar en ‘re-usable’ maken van 

data is op zijn minst een enorme uitdaging. Het College van Bestuur meldt dat de VSNU 

haar leden vraagt of ze kunnen leven met deze code: kunnen we voldoen aan de zorgplicht? 

Hopelijk wordt de code per 1 oktober ingevoerd. Voorliggende code is een update van een 

oudere code. De code wordt gedragen door alle onderzoeksinstellingen in Nederland. De 

code is besproken door de juristen van alle universiteiten aangesloten bij de VSNU. 

Voorliggende notitie is een procedurevoorstel wat voorgelegd wordt aan faculteiten. Het 

College van Bestuur zal het resultaat van de ronde bij de faculteiten terugkoppelen naar de 

Raad. De Personeelsfractie wordt verzocht de inhoudelijke vragen te stellen aan de juristen. 
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Het lanceren van de code (in het najaar) is een goed moment om de bewustwording onder 

de aandacht te brengen. De Graduate Schools verzorgen al trainingen over 

wetenschappelijke integriteit. Het debat over de replicatie crises moet plaatsvinden (en vindt 

ook plaats) bij de NWO en KNAW. Wanneer de code in het najaar wordt gelanceerd kan 

een seminar over wetenschappelijke integriteit worden georganiseerd. 

De Personeelsfractie: de klachtenprocedure bij inbreuken op de wetenschappelijke 

integriteit staat nu open voor klachten over het nakomen van zorgplichten van de instelling. 

Dit is toch niet juist? Het College van Bestuur antwoordt dat bedoeld wordt dat deze 

klachten niet bij het CWI terechtkomen. Men kan deze klachten altijd kwijt bij het College 

van Bestuur. 

5.5 Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) 

Relevant documents: 18/107 and 118 

De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

  

6 Education & Research 

6.1 CUOS regelingen 

Relevant documents: UR 18//108 and 118 

Onder protest vanuit de Personeelsfractie tegen het achterwege blijven van antwoorden op 

nog openstaande vragen uit de commissie over besturende promovendi, en erop 

vertrouwend dat deze als nog worden beantwoord, stemt de Universiteitsraad in met 

voorliggende notitie. 

6.2 Selectieve masters faculteiten 

Relevant documents: UR18/109 and 118 

Op een vraag uit de commissie van vorige week over de pre-master Real Estate antwoordt 

het College van Bestuur dat de faculteit heeft aangegeven een maximum te hanteren van 

12 studenten. Is aan de voorwaarden voldaan, kan ingestroomd worden naar de reguliere 

master. Deze 12 studenten zijn onderdeel van de totale fixus. 

De studentgeleding van de Universiteitsraad adviseert unaniem positief ten aanzien 

van voorliggende notitie. 

6.3 Progress on Institutional Audit and request University Council 

Relevant documents: UR 18/110 and 118 

De Universiteitsraad neemt voorliggende notitie voor kennisgeving aan, en zal het verzoek 

inwilligen. 

6.4 UTQ registration and quality assurance 

Relevant documents: UR 18/111 and 118 

De Personeelsfractie vraagt hoeveel fte’s het Bureau ter beschikking heeft voor BKO. 

Komt de extra fte hier bij? Het College van Bestuur merkt op dat er 8 tot 10 trainers bij het 

ECI zijn voor het programma docenttraining, waarvan 3 voor de BKO. Het gaat in 

voorliggende notitie om centrale registratie en kwaliteitsverbetering. De trainingen zijn erg 

belangrijk. Bij het Bureau zijn hiermee geen fte’s gemoeid. De Personeelsfractie stelt 

voorts dat een ruime meerderheid reeds aan de BKO heeft voldaan. Registratie kan toch 

eenvoudig zijn en hoeft niet centraal. Kwaliteitsbewaking gaat om de trainingen en is 

daarmee onderdeel van de functie van de trainers. Misschien is er extra fte nodig voor de 

SKO, maar daarvan is hier nog geen sprake. Gebruik de fte ook voor andere taken dan het 

BKO. Het College van Bestuur antwoordt dat het aantal BKO’s te maken heeft met een 

constante stroom van nieuwe medewerkers, natuurlijk verloop e.d.. De trainingen zijn 

noodzakelijk. Voor dit deel is de centrale registratie. De Personeelsfractie merkt op dat er 

nu geen uitwerking van beleid is en dat niet duidelijk is of dit onder het instemmingsrecht 

(op hoofdlijnen van de begroting dan wel de vormgeving van het kwaliteitszorgsysteem) zal 

vallen. De Personeelsfractie vindt dat de BKO verankerd is in de faculteiten en dat 

derhalve de middelen over de faculteiten verdeeld moeten worden. Het College van 

Bestuur licht toe dat de registratie bij de faculteiten een tijdelijke oplossing is, voorliggende 

notitie is een voorstel voor een structurele oplossing. De activiteiten voor docenttrainingen 

nemen steeds toe. De ondersteunende staf is achtergebleven bij de groei van het aantal 

studenten. Er moeten kosten worden gemaakt om in de ondersteunende sfeer een organisatie 

te runnen. De Personeelsfractie vindt het ook efficiënter om het centraal te doen. 

6.5 Beleidsplan functiebeperkte studenten 

Relevant documents: UR 18/112 and 118 

De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie, onder voorbehoud 

van nadere instemming met de betreffende begroting en implementatieplannen. 
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7 Finance 

7.1 Bestuursverslag en Jaarrekening 

Relevant documetns: UR 18/113 and 118 

De Universiteitsraad neemt voorliggende notitie voor kennisgeving aan. 

7.2 VO-HO aansluitmiddelen 2019 

Relevant document: UR 18/114 and 118 

De Universiteitsraad neemt voorliggende notitie voor kennisgeving aan. 

7.3 Studievoorschotmiddelen 

Relevant documents: UR 18/115 and 118 

Stemoverdrachten van Mulder en Mensonides aan Wondergem en Melein. 

Het voorliggende voorstel wordt in stemming gebracht: 

Onthouding:    2 

Voor:              16 

Tegen:              3 

Blanco:             2 

De Universiteitsraad stemt in met voorliggende notitie. 

7.4 Procedure kwaliteitsafspraken  

Relevant documents: UR 18/116 and 118 

Lijst Calimero: het voorliggende voorstel komt grotendeels tegemoet aan de wensen. De 

taakstelling en invulling van de regiegroep blijft nog een heikel punt. De plannen en de 

bestedingen binnen de kwaliteitsafspraken moeten zoveel mogelijk decentraal plaatsvinden. 

Dit is de mening van de gehele studentgeleding van de Raad. Uitbreiding van de 

afvaardiging van de Universiteitsraad in de regiegroep is noodzakelijk om zo goed mogelijk 

vertegenwoordigd te zijn en om het fragiele proces te bewaken. Het voorstel met vaste 

vervangers is een goed voorstel maar volstaat niet. Alleen met een uitbreiding van de 

studentvertegenwoordiging in de regiegroep kan Lijst Calimero instemmen met 

voorliggende notitie. Het College van Bestuur is van mening dat het betrekken van de 

medezeggenschap bij dit dossier goed is verlopen. Over de taakstelling van de regiegroep is 

overeenstemming. Het College blijft bij het gedane voorstel van 2 plus 2 met vaste 

vervangers anders wordt de coordinatie, communicatie en besluitvorming lastig. Het 

argument van een goede vertegenwoordiging vanuit de Universiteitsraad vanwege 

diversiteit geldt zeker ook voor de faculteiten. Er ligt derhalve een belangrijke taak voor alle 

vertegenwoordigers in de regiegroep. 

Op verzoek van de Personeelsfractie wordt de vergadering geschorst. 

De Personeelsfractie: Een groot deel van de Personeelsfractie vindt dat er pragmatische 

redenen zijn om hieraan mee te doen en om te komen tot goede afspraken. De fractie vindt 4 

leden van de Raad een goed plan, maar kan ook leven met 2 plus 2 en 2 in de achterwacht. 

De Personeelsfractie heeft kandidaten om de taken te verdelen. Dit is ook afgesproken met 

de Wetenschapsfractie. De SOG-fractie (ook namens DAG en Lijst Calimero) pleit voor 

een uitbreiding naar minimaal 3 studentleden uit de Universiteitsraad. Door DAG en vanuit 

de Personeelsfractie wordt voorgesteld zo snel mogelijk een verdeling te laten maken 

(door de regiegroep), prioriteiten te stellen, en de faculteiten te laten beslissen over de 

inhoud. Zo zullen er ook minder tegenstrijdige belangen zijn. De Personeelsfractie: het is 

misschien ook mogelijk om alleen studenten af te vaardigen (het is tenslotte hun geld). Wat 

we als Universiteitsraad mogelijk aan invloed en efficiëntie zouden winnen, verliezen we 

aan onafhankelijkheid en morele autoriteit. Deze prijs is voor De Baets te hoog. Het 

College van Bestuur merkt op dat de leden van de regiegroep geen leden van de 

Universiteitsraad hoeven te zijn. Het door het College gedane voorstel met 2 decanen plus 2 

leden uit of namens de Universiteitsraad (met elk een vervanger) is ten behoeve van de 

slagvaardigheid essentieel. Het College kan eventueel leven met het voorstel om 1 

personeelslid (met vervanger) en twee studenten (met één vervanger) te accepteren, maar dit 

moet eerst met de decanen in de regiegroep overlegd worden en er moet worden toegezegd 

dat er geen vertraging opgelopen mag worden. 

Op verzoek van DAG wordt de vergadering geschorst. 

Het College van Bestuur zal zo snel mogelijk laten weten of de decanen het eens met het 

hierboven gedane tussenvoorstel. Lijst Calimero kan niet leven met voorstel, er moeten 

minimaal 3 studenten in de regiegroep zijn, het is tenslotte geld van de studenten. De 

Personeelsfractie is het hier niet mee eens. Het geld wordt gebruikt voor de instelling en dit 

gaat ons allemaal aan. Het College van Bestuur gaat niet accoord om minimaal 3 studenten 



6 
 

af te vaardigen. Het gaat om de participatie, studenten spelen een belangrijke rol. Aan het 

eind van de rit hebben de  studenten instemmingsrecht. In het proces zitten momenten van 

terugkoppeling. Hierin alsook in de stakeholders meeting zijn de studenten betrokken. De 

regiegroep gaat over het proces niet over de inhoud. Afspraken moeten worden gemaakt 

met alle stakeholders niet alleen met studenten. Het is niet alleen en kwestie van verdeling 

van geld en de faculteiten kunnen het invullen. Het College verzoekt de studenten toch goed 

na te denken over voorstel van het College. De Wetenschapsfractie merkt op dat studenten 

in een commissie nooit de oorzaak van vertraging zijn geweest.  

Op verzoek van de Personeelsfractie wordt de vergadering geschorst. 

De notitie wordt, met inbegrip van het gewijzigde voorgenomen besluit van het College 

van Bestuur over de samenstelling van de regiegroep, te weten: 2 decanen, 2 studenten 

(met 1 vervanger), en 1 personeelslid (met 1 vervanger), en de toelichting dat het 

exacte tijdschema in onderling overleg nog wordt aangepast, in stemming gebracht: 

Stemoverdrachten van Mulder en Mensonides aan Wondergem en Melein. 

Onthouding    1 

Voor                7 

Tegen            15 

Blanco            0 

Schorsing       0 

De Universiteitsraad stemt niet in met voorliggende notitie. 

7.5 Instellingscollegegeld 

Relevant documents: UR 18/117 and 118 

Lijst Calimero vraagt waarom de RUG niet vermeld is in het NOS artikel over inzicht in de 

totstandkoming van het instellingscollegegeld. Het College van Bestuur kent het artikel 

niet en weet ook niet of de RUG hiervoor is benaderd. DAG 

vraagt hoe het mogelijk is dat er zoveel verschil is tussen de instellingen bij de tarieven. 

Niet EU studenten worden geconfronteerd met flinke prijsstijgingen. Waarom is deze keuze 

gemaakt? 

Het College van Bestuur antwoordt dat het niet weet hoe dit kan. Wel is bekend dat jaren 

geleden door de UvA en de VU getracht is hierover afspraken te maken. Dit mocht toen 

niet. Instellingen mogen geen afspraken maken. Het College kan alleen iets zeggen over de 

totstandkoming bij de RUG. Dit is een kosten baten analyse. De RUG heeft geconstateerd 

dat deze collegegelden soms aan de lage kant zijn gezien de kosten die de RUG maakt. 

De Universiteitsraad adviseert in meerderheid positief ten aanzien van voorliggende 

notitie. 
  

8 Any other business 

De Personeelsfractie vraagt naar de oorzaak van de vertraging bij de 

verenigingsaccreditaties. Het College van Bestuur antwoordt dat dit aan de commissie ligt. 

Door personeelswisselingen was er meer tijd nodig. De bestuursbeurzen van Vindicat zijn 

aangehouden tot na de accreditaties. 

  

9 Meeting close 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Cumulative list of decisions 

 

Education and Research committee 
 

Date Decision Followup 

17 
November 
2016 

7 Rondvraag 

Het college vraagt Educational Support and Innovation 
(ESI) of er bij de verbouwing van de Aletta Jacobshal ook 
terminals kunnen komen voor fysiek-beperkte studenten. 

Followed up according 
to the board; awaiting 
outcome; to be 
removed from the list. 

21 
September 
2017 

4(c) Programma International Groningen, 
Groningen at Home 
De stuurgroep wordt in overweging gegeven enkele nog 
missende gelieerde culturele organisaties op te nemen en te 
voorzien in een evaluatie van het programma. 

Presumably followed 
up; awaiting 
evaluation; to be 
removed from the list. 

12 October 
2017 

2. Verslag Cie. O&O 21 september 2017 

Het college gaat na in hoeverre de suggesties uit de 
commissie ten aanzien van het Programma International 
Groningen, Groningen at Home zijn doorgeleid. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

12 October 
2017 

5(a) Voorbereiding UR 19 oktober 2017 (Nationale 
Studentenenquête (NSE) 2017) 

Het college bespreekt de suggesties uit de commissie ten 
aanzien van internettoegang met SSH en communicatie 
met de betreffende banken; 
respons wordt meegenomen in de evaluatie admissions. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome 
and evaluation; to be 
removed from the list. 

16 
November 
2017 

5(a) Annual internal evaluation experiment 
bursary PhD students 

Het college onderzoekt alternatieve mogelijkheden om 
promotiestudenten voor het geven van onderwijs financieel 
of anderszins te compenseren; 
het college zoekt na hoe de uitval onder promotiestudenten 
zich verhoudt tot die onder werknemerpromovendi. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

12 April 
2018 

7. Rondvraag 
De rector legt de wens van de PhD-gemeenschap om te 
integreren door middel van het gezamenlijk bedrijven van 
sport, hetgeen vanwege de beperkte toegang tot studenten-
faciliteiten en -verenigingen voor PhD-medewerkers wordt 
bemoeilijkt, voor aan de Dean Graduate Schools. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

23 August 
2018 

4(a) Voorbereiding UR 30 augustus (CUOS-
regelingen) 

Het college vraagt bij het CUOS na wat de implicaties voor 
besturende promovendi zijn. 

Awaiting answers. 

23 August 
2018 

4(b) Voorbereiding UR 30 augustus (Selectieve 
masters faculteiten) 
Het college vraagt bij de betreffende faculteiten na wat het 
beleid is in geval van toelating tot de pre-master. 

Followed up; to be 
removed from the list. 

23 August 
2018 

4(c;d) Voorbereiding UR 30 augustus (Progress on 
institutional audit and request University Council; 
Procedure kwaliteitsafspraken) 
Het college betrekt de faculteitsraden vroeger in het proces 
en verwerkt deze en nadere suggesties die op schrift vanuit 
de raad worden toegezonden in de voorstellen. 

In progress; to be 
removed from the list. 
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23 August 
2018 

4(e) Voorbereiding UR 30 augustus (UTQ 
registration and quality assurance) 
Het onderliggende beleidsadvies wordt aan de raad 
gezonden. 

Followed up; to be 
removed from the list. 

23 August 
2018 

4(f) Beleidsplan functiebeperkte studenten 
Het college legt in een volgend stadium de 
implementatieplannen en begroting ter instemming aan de 
raad voor. 

In progress, awaiting 
budget and 
implementation plans. 

 

Governance committee 

 

Date Decision Followup 

21 
September 
2017 

8. Plan van aanpak werkstress en 
werkdrukvermindering 

Het definitieve plan van aanpak zal met de raad worden 
besproken; 
de werkgroepen aan verschillende universiteiten worden 
met elkaar in contact gebracht. 

Presumably followed 
up; awaiting final 
action plan. 

16 
November 
2017 

6. Versterking presidium en griffie 

Het college onderzoekt nader of er in vergelijking met 
andere universiteiten en op basis van een reële 
inventarisatie van werkzaamheden toch aanleiding bestaat 
tot extra toekenning van formatie voor leden van het 
presidium. 

In progress; to be 
removed from the list. 

7 
December 
2017 

10. Talentprogramma Young Professionals 

Er wordt overwogen de Tenure Track te verrijken naar 
voorbeeld van het trainingsprogramma.  

Presumably followed 
up; awaiting outcome; 
to be removed from 
the list. 

7 
December 
2017 

11. Vragenlijst medewerkersonderzoek 
De vragen dienen als basis voor de in het voorjaar 
verwachte werkdrukindicator bij het strategisch plan. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

15 
February 
2018 

6. Regeling Inschrijving en Collegegeld 2018-2019 

Het college vraagt de verhouding achterstallige betalingen 
van wettelijk en instellingscollegegeld op in verband met de 
berekening van incasso- en/ of invorderingskosten in 
percentages die voor sommige buitenlandse studenten tot 
onredelijk hoge bedragen leiden, en overweegt in de 
communicatie naar studenten een duidelijke uitnodiging 
voor een betalingsregeling, aankondiging van de 
alternatieve vervolgprocedure, en waarschuwing voor 
bijbehorende kosten op te nemen. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome; 
to be removed from 
the list. 

12 April 
2018 

7. Bestuurlijke Overleggen 

In navolging van het verslag van het bestuurlijk overleg met 
het centrum voor informatietechnologie wordt ook dat van 
het overleg met de elfde faculteit nog aan de raad overlegd; 
ten behoeve van de raad wordt in een nieuwe opzet van het 
verslag verduidelijkt in hoeverre afspraken uit het verleden 
zijn nagekomen; 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 
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de collegevoorzitter bevestigt in het voorjaarsoverleg de 
toegezegde indicatoren werkdruk en student-staf-ratio te 
operationaliseren. 

12 April 
2018 

10. Medewerkersonderzoek (uitkomsten) 

De uitkomsten worden op schrift aan de raad toegezonden. 
Awaiting information. 

23 August 
2018 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda worden de CvB-besluitenoverzichten 
toegevoegd. 

Followed-up; to be 
removed from the list. 

23 August 
2018 

8. Werving studentpsychologen 
Het college overweegt deze notitie in te trekken of in 
aangepaste vorm aan de raad voor te leggen. 

Followed-up; to be 
removed from the list. 

 

Finance committee 

 

Date Decision Followup 

23 March 
2017 

4(c) Verlenging contract ATPI reis en verblijf 
buitenland (NEW) 
Er zal opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek 
plaatshebben. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome; 
to be removed from 
the list. 

22 March 
2018 

5(b) Voorbereiding UR-notities 29 maart 2018 
(Sustainability Subsidy proposal) 

Het college zal de proefperiode met een semester verlengen. 

In progress; to be 
removed from the list. 

22 March 
2018 

7. Rondvraag 

Het college licht in de raadsvergadering de verhuizing van 
het Green Office toe, en zal met de directeur van het CIT 
bedenkingen over zogenaamd agile werken bespreken. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

12 April 
2018 

7. Rondvraag 
De vice-voorzitter geeft de geuite zorgen over het gebruik 
van Google apps en sociale media aan de universiteit in 
relatie tot privacy en de nieuwe wetgeving op dat gebied 
door als specifiek punt van aandacht voor het college. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

12 April 
2018 

4(b) Voorbereiding UR-notities 19 april 2018 
(Terugkoppeling Transnationale Educatie (TNE) in 
Yantai) 

De algemeen directeur/ secretaris van de universiteit wordt 
verzocht een evaluatie te initiëren. 

In progress; awaiting 
outcome. 

23 August 
2018 

6. Rondvraag 
Het college onderzoekt de mogelijkheden om de toegang tot 
de noodopvang voor studenten uit te breiden en tegen een 
lagere prijs aan te bieden. 

Followed up; to be 
removed from the list. 

23 August 
2018 

4(a) Bestuursverslag en Jaarrekening 

Het college beantwoordt de resterende vragen ten aanzien 
van vermeende tegenstrijdigheden in de raadsvergadering. 

Not deemed relevant 
anymore; to be 
removed from the list. 

     
 

University Council 
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Date Decision Followup 

26 
January 
2017 

4.2 Brief aan faculteiten over promotieonderwijs 

De brief zal ook aan nieuwe betrokken medewerkers en 
studenten worden overlegd; 
het college blijft streven om aan de voorwaarde van de 
mogelijkheid van een onderwijsaanstelling waaronder met 
het experiment is ingestemd te voldoen. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

30 March 
2017 

5.4 Strategische HR-agenda 2017-2020; Elk talent 
telt 
Het college zegt toe mobiliteit in principe te zullen 
stimuleren, maar het maximum van 5 jaar op dezelfde 
functie te schrappen; 
onder voorbehoud van instemming op de nader te 
behandelen implementatieplannen stemt de raad in met de 
voorliggende notitie. 

Presumably followed 
up; awaiting 
implementation plans. 

18 May 
2017 

4.4 Brief jaarindeling 

Het college zal de raad informeren over in onderling 
overleg met de roosteraars gezochte oplossingen voor 
problemen die zich voordoen vanwege ruimtetekort voor 
tentamens; 
het college zal het beleid om naar maximaal 8 cijfers per 
jaar te streven bespreken met de faculteitsbesturen. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

31 August 
2017 

4.5 Voortgang opleidingscommissies 
Het college zegt toe eventuele wijzigingen in de toekomst 
met de raad te zullen bespreken. 

In progress, to be 
removed from the list. 

31 August 
2017 

8.1 Jaarrekening 

Het college zegt toe jaarlijks met de raad van gedachten te 
wisselen over de begroting van de private middelen, met 
uitzondering van geoormerkte bedragen. 

In progress, to be 
removed from the list. 

28 
September 
2017 

6. 8.2 Centrale facilitaire organisatie; melding van 
de reorganisatie en blauwdruk 
Een evaluatie van de centralisatie van admissions (eerder 
besproken in oktober en november 2015, en januari 2016) 
wordt opnieuw geagendeerd voor een volgende 
vergadering; 
de raad adviseert niet positief over voorliggende notitie. 

Awaiting evaluation. 

28 
September 
2017 

7. 9.2 Quality Indicators Strategic Plan 

Het college zegt toe dat de faculteiten niet worden 
afgerekend op de cijfers in voorliggende notitie; 
het college zegt toe de naam te wijzigen in ‘Indicatoren 
Strategisch Plan’; 
het college zegt toe in de volgende versie met de faculteiten 
de indicatoren werkdruk en student-staf-ratio uit te 
werken, op te nemen, en mee te nemen in het 
voorjaarsoverleg; 
de raad stemt met inachtneming van voornoemde 
toezeggingen in met dit onderdeel van het strategisch plan. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

28 
September 
2017 

7. 9.4 Interim report and request continuation 
Language and Culture policy 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 
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Het college verdiept zich in de werkdrukproblematiek 
onder facultair betrokkenen, en treedt hierover zonodig in 
overleg met de faculteitsbesturen. 

28 
September 
2017 

8. 10.1 RUG ICT-MJP 2016-2020: ‘Verbetering 
functionaliteit PURE’ 
Het college zoekt uit of er al concrete plannen zijn voor de 
grondige werving vermeld op pagina 8; 
het college komt in een volgende vergadering terug op de 
vraag of wordt voorzien in het eenvoudig meenemen van 
publicaties. 

Awaiting answers; to 
be removed from the 
list. 

19 October 
2017 

5.4 5.2 Voorstel tot wijziging reglement van orde 
ten behoeve van stemmen per volmacht 

De raad wijzigt zijn Reglement van Orde door toevoeging 
van een nieuw artikel 27.3 dat luidt: ‘Een afwezig lid kan 
een ander lid van dezelfde geleding een geschreven 
volmacht geven om te stemmen. Ieder lid kan slechts 
houder zijn van één volmacht.’ De raad machtigt zijn 
voorzitter en griffier om in de praktische uitwerking te 
voorzien. 

Effective immediately; 
awaiting processing by 
General 
Administrative and 
Legal Affairs (ABJZ). 

19 October 
2017 

6.2 International Student Barometer (ISB) - 
Analysis 2016 

De Dean Graduate Schools zal de besproken onderwerpen, 
opgetekend in de besluitenlijst, opnemen in zijn enquêtes 
onder promovendi. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome; 
to be removed from 
the list. 

23 
November 
2017 

6.1 Versterking presidium en griffie 

De raad stemt in met voorliggende notitie onder 
voorbehoud van nader te onderzoeken extra toekenning 
van formatie voor leden van het presidium. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

23 
November 
2017 

6.32 Implementatieplan Food & Drinks 
Het college zoekt uit wanneer het 
klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt en de 
medewerkers worden geconsulteerd. 

Awaiting answer. 

23 
November 
2017 

7.32 Jaarverslag Adviescommissie 
Introductietijden (ACI) 
Het college zoekt uit welke adviezen te laat werden 
aangeleverd en zal bij de commissie benadrukken dat dit in 
het vervolg wel tijdig gebeurt. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

23 
November 
2017 

8.1 Studentenhuisvesting 

Het college zal in de vergadering van de Stuurgroep 
Jongerenhuisvesting aan de orde stellen dat corporaties de 
universiteit en hogeschool op tijd op de hoogte brengen 
wanneer zij van plan zijn panden uit de markt te nemen; 
het college verwerkt suggesties vanuit de fracties ter 
verbetering van de tekst op de website; 
het college biedt raadsleden desgewenst inzage in de cijfers 
ten aanzien van uitgaven voor huisvesting en de 
mogelijkheid om aan de hand daarvan technisch overleg 
met betrekking tot de toekomst ervan te voeren. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

14 
December 
2017 

5. Annual internal evaluation experiment bursary 
PhD students 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 
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De voorgestelde uitbreiding van de hoeveelheid tijd waarin 
promotiestudenten ervaring mogen opdoen door het geven 
van onderwijs wordt met de faculteiten besproken. 

14 
December 
2017 

10.2 Begroting (incl. gevoelen FR&DR; 
plandocument UMCG-FMW) 
De raad, in aanmerking nemend dat: 
a) de budgetten voor de Deans of Industry Relations en 
Entrepreneurship opnieuw voor 
één jaar worden vrijgegeven en bij de Financiële 
Kaderstelling 2019 op basis van nadere 

verslaglegging, onderbouwing, en planvorming – met 
inbegrip van concrete vereiste 

resultaten, voor opeenvolgende jaren beoordeeld; 
b) in voorbereiding op de Kaderstelling een projectgroep 
wordt ingesteld met als opdracht te onderzoeken hoe geld 
binnen de RUG vrijgemaakt en beschikbaar geld beter 
aangewend kan worden voor verbetering van de student-
stafratio en werkdruk, waarbij ook de middelen van de 
studievoorschotten en investeringsagenda worden 
betrokken;  
besluit met uitzondering van het meerjarenbudget voor de 
Deans Industry Relations en Entrepreneurship, en onder 
voorwaarde van het voornoemd onderzoek ter verbetering 
van de 
student-stafratio en werkdruk, instemming te verlenen op 
hoofdlijnen en positief te adviseren over het geheel van de 
voorliggende begroting. 

Forwarded to the 
Supervisory Board; 
partly followed-up; 
awaiting information. 

22 
February 
2018 

4.3 Wijzigingen promotiereglement 

Het college zegt toe op pagina 5 het ius promovendi nader 
te zullen preciseren om verwarring over het al dan niet 
toegestane lidmaatschap, van bijvoorbeeld adjunct-
hoogleraren, van de beoordelingscommissie weg te nemen, 
legt aan de rector de vraag voor waarom het onderscheid 
dat UHD’s met ius promovendi volwaardig deel kunnen 
nemen aan de oppositie, maar geen lid kunnen zijn van een 
beoordelingscommissie wordt gemaakt, en geeft het 
verzoek om de wijziging in artikel 3.4 lid 1 ius promovendi 
na eervol ontslag te schrappen omdat dit nadelig voor de 
promotor en de promovendus kan zijn, door aan het college 
voor promoties. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

22 
February 
2018 

6.1 Advice memorandum Course evaluation 
Het college houdt de raad op de hoogte van het proces 
rondom de evaluatie van het kwaliteitszorgprotocol, en 
neemt daarin ook zaken mee als de timing van de afname 
van evaluaties en het aanpassen van de evaluatievragen op 
de kenmerken van het vak; 
het college zoekt uit of de evaluatie van de Wet Versterking 
Bestuurskracht, en de nieuwe rol die de 
opleidingscommissies hierdoor hebben gekregen  ruim 
voor aanvang van het nieuwe academische jaar plaatsvindt; 
het college neemt de suggesties, amendementen, en zorgen 
van alle fracties mee in zijn overwegingen hieromtrent. 

Presumably followed 
up; awaiting 
evaluation. 

22 
February 
2018 

7.1 Notitie Northern Knowledge 

Het college bespreekt het verzoek om een algemene notitie 
over de activiteiten van Northern Knowledge en een 
financieel overzicht van Northern Knowledge en alle 

Presumably followed 
up; awaiting 
information. 
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gerelateerde projecten (zoals de Deans, de afdeling 
Research and Valorisation en het Centre for 
Entrepreneurship) om te kunnen zien of en waar er overlap 
is in de financiering. 

22 
February 
2018 

8. Transnationale Educatie (TNE) in Yantai 
Het college overlegt met de functionaris 
gegevensbescherming hoe de eerder toegezegde inzage in 
de urenregistratie zich verhoudt tot de privacy van 
betrokkenen. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

29 March 
2018 

8. Any other business 
Het college zegt toe behalve vastgestelde documenten ook 
de voorstellen daartoe, waar niet-Nederlandstalige 
promovendi als volwaardige deelnemers aan het 
besluitvormingsproces kennis van moeten kunnen nemen, 
in het Engels beschikbaar te stellen. 

In progress. 

19 April 
2018 

7.1 Financiële Kaderstelling 

De raad besluit, onder voorwaarde dat de activiteiten van 
de deans Industry Relations en Entrepreneurship over twee 
jaar opnieuw worden geëvalueerd alvorens een 
voorgenomen besluit tot voortzetting daarvan als onderdeel 
van strategisch beleid en/ of begrotingshoofdlijnen 
opnieuw voorligt; het College van Bestuur binnenkort een 
samenhangend overzicht van de activiteiten van 
voornoemde Deans, Northern Knowledge, en het Bureau op 
het gebied van Research & Valorisation met de 
Universiteitsraad bespreekt; de Dean Graduate Schools ook 
tot de hoofdlijnen van de begroting wordt gerekend; en het 
College van Bestuur voor 2019 in de vorm van 
trekkingsrechten, zoals opgetekend in het verslag, uit de 
onverdeelde centrale beleidsmiddelen een bedrag van vijf 
miljoen euro beschikbaar stelt om de onderwijsbelasting 
van wetenschappelijk personeel te verminderen, waarvan 
vierhonderdduizend euro wordt toegekend aan 
ondersteunende diensten, en de rest wordt verdeeld over de 
faculteiten in verhouding tot het aantal ingeschreven 
studenten, hetgeen bij de instellingsbegroting 2019 als 
mogelijke structurele maatregel ter verlichting van de 
werkdruk en verbetering van de student-stafratio voorligt, 
aan de Financiële Kaderstelling 2019 op hoofdlijnen van de 
begroting instemming te verlenen en over de aldus 
gewijzigde notitie positief te adviseren. 

Forwarded to the 
Supervisory Board; 
partly followed up; 
awaiting information. 

31 May 
2018 

4.3 Richtlijnen aansluiting cloudservice 

Het college zal navragen of het gebruik van Google mail en 
applicaties zoals die in G Suite voor informatie-opslag en -
uitwisseling binnen de RUG aan de richtlijnen voldoet. 

Answered in the 
affirmative by the 
board; to be removed 
from the list. 

31 May 
2018 

4.7 Verdeling extra middelen vermindering 
onderwijsbelasting 

Het college bevestigt dat de plannen zullen worden 
afgestemd met de faculteits- en dienstraden. 

In progress; to be 
removed from the list. 

31 May 
2018 

6.1 Algemeen privacybeleid: Algemeen beleid 
bescherming persoonsgegevens (a) and Algemene 
privacyverklaring (b) 

In progress; awaiting 
answer. 
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Het college zal de raad volgend jaar mei de stand van zaken 
toelichten en de vraag om standaard bewaartermijnen 
doorgeleiden naar de AVG-functionaris; 
de raad stemt in met voorliggende notitie onder 
voorwaarde dat extra middelen die op aanvraag van het 
faculteitsbestuur nodig blijken worden vrijgemaakt. 

31 May 
2018 

7.2 Language & Culture policy update 

Het college geeft de suggestie om een inclusive expert aan 
te stellen die op universitair niveau het beleid doorlicht en 
analyseert mee aan het Bureau, en hierover binnen twee 
maanden meer duidelijkheid; 
het college neemt de suggesties ter verduurzaming van 
dienstreizen, zoals opgetekend in het verslag, mee. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

31 May 
2018 

9. Any other business 

Het college verleent zijn medewerking aan het vervolmaken 
van de technische mogelijkheden tot digitaal toetsen; 
het college zal, naar aanleiding van het gebrek aan centrale 
coördinatie, ondersteuning, en promotie, het systeem en 
verloop van de verkiezingen met de betrokken partijen 
evalueren en met suggesties voor verbeteringen komen. 

In progress; to be 
removed from the list. 

28 June 
2018 

9.3 Sociaal verslag 2017 

Het college leidt het verzoek om een spoedige kritische 
reflectie door aan de HR-afdeling. 

Presumably followed 
up; awaiting outcome. 

28 June 
2018 

10.2 Selectieve master Campus Fryslân 
De studentgeleding adviseert positief over voorliggende 
notitie, onder de voorwaarden dat een termijn voor het 
bekendmaken van de beslissing wordt opgenomen en de eis 
van English proficiency wordt afgebakend. 

Forwarded to the 
Faculty Board; 
presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

28 June 
2018 

10.4 International Classroom project phase II 
Het college komt later terug op de vragen om 
verduidelijking op pagina 20 en 21 over compensatie van 
uren die nodig zijn om e.e.a. te ontwikkelen, en of het 
voorziene kostenoverzicht nog niet compleet is. 

Awaiting answers. 

28 June 
2018 

10.5 Recommendations and actions Midterm 
Institutional audit 

Het college verzoekt de opstellers van het stuk om daarin 
expliciet aandacht te schenken aan werving en werkdruk, 
en vraagt de HR-afdeling om een sabbaticalbeleid op te 
stellen dat aan de raad wordt voorgelegd. 

In progress. 

28 June 
2018 

12. Rondvraag 
Het college gaat na of er al een mail verzonden is aan de 
PhD’s over de 30%-regeling; 
het college houdt de raad op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom ATPI, inclusief het 
klachtenformulier dat weer beschikbaar moet zijn. 

Presumably followed 
up; to be removed 
from the list. 

30 August 
2018 

4.1 Written & Oral responses to questions tabled 

Het college informeert de raad over de publieke activiteiten 
van de faculteit Science & Engineering in China zodra het 
proces met FSE in navolging van het ingetrokken 
voorgenomen besluit tot Transnationale Educatie (TNE) in 
Yantai  is afgerond. 

Awaiting information. 
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30 August 
2018 

5.2 Studentenstatuut 

De raad stemt in met voorliggende notitie. 
To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

5.5 Bestuurs- en beheersreglement 

De raad stemt in met voorliggende notitie. 
To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

6.1 CUOS regelingen 

De raad stemt in met voorliggende notitie. 
To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

6.2 Selectieve masters faculteiten 

De studentgeleding adviseert positief over voorliggende 
notitie. 

To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

6.5 Beleidsplan functiebeperkte studenten 

De raad stemt in met voorliggende notitie onder 
voorbehoud van nadere instemming met de betreffende 
begroting en implementatieplannen. 

In progress; awaiting 
budget and 
implementation plans. 

30 August 
2018 

7.3 Studievoorschotmiddelen 

De raad stemt in met voorliggende notitie. 
To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

7.4 Procedure kwaliteitsafspraken 

De raad stemt niet in met voorliggende notitie. 
In progress; awaiting 
conciliation. 

30 August 
2018 

7.5 Instellingscollegegeld 

De studentgeleding adviseert positief over voorliggende 
notitie. 

To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

4. Selection of the chair and deputy chairs 

De raad stemt, onder voorbehoud van herziening van de 
benoeming van de plaatsvervangend voorzitters binnen 
twee maanden, in met voorliggende notitie. 

In progress, awaiting 
partial revision. 

30 August 
2018 

5. Appointment of the Frysia committee 
De raad stemt, met inbegrip van de vacaturevervulling 
zoals opgetekend in het verslag, in met voorliggende 
notitie. 

Forwarded to the 
Faculty Board; to be 
removed from the list. 

30 August 
2018 

6. Nomination of a student observer to the UCO 

De raad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 
To be removed from 
the list. 

30 August 
2018 

7. Nomination of representatives on the selection 
committee for the rector 
De personeels- en studentgeleding stemmen beide unaniem 
in met voorliggende notitie. 

Forwarded to the 
Supervisory Board; to 
be removed from the 
list. 

 


