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List of decisions by the University Council of 29 March 2018     

09.30 hours in de Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 
  
Present  
Chair M.C. Huiskes 
20 Council 
members 

R. Aguilar Suarez, A.H.M. de Baets, J. Been, B.A.A. Beijer, N. Brouwer, W. Dam, 
H. Druijff, Z. Glas, L.W. Gormley, T. van Heuven, J. Hoeks,  K. Linke, L. Melein, 
L. Mulder, D.J. Scheffers, O. Scholten, S. Simeonov, C. Vermue, L. Visser, H.J. 
Wondergem 

Board of the 
University 

S. Poppema, J. de Jeu en E. Sterken 

Bureau A. Korten 
CUOS J. Oosterhuis (voorzitter), bij punt 6.1 t/m 6.4 
Absent C.J. Albers, D.M.E. Bouwman, N. Petkov en D. Mesonides 
Registrar A. Aarens 
  
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 9.35 uur 
  
2. Adoption of the agenda/procedural motions 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
3. Approval of the minutes 
3.1 List of decisions by the University Council of 22 February 2018 

Relevant document: UR 18/025 
De Baets van de Personeelsfractie is teleurgesteld in de minimale reactie van het 
College van Bestuur naar aanleiding van punt 8. Hij vraagt naar de stand van zaken 
van de alternatieve plannen in Yantai die nu worden onderzocht en van het overleg 
met de functionaris Gegevensbescherming over de publicatie van de 
urenregistratie. Het College van Bestuur antwoordt dat het met de faculteiten en 
met de CAU onderzoekt wat er nog mogelijk is in Yantai. Wanneer hierover meer 
bekend is, zal dit ook worden meegedeeld aan de Universiteitsraad, mogelijk in 
april. Ten aanzien van de urenregistratie meldt het College dat het hierover nog een 
standpunt in zal nemen. 
De besluitenlijst van 22 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Announcements by the Board of the University/ University Council/ VSNU 
1) 
Het College van Bestuur deelt mee dat er voortgang is ten aanzien van de 
huisvesting voor internationale studenten. Er is contact met de SSH, de wethouder 
en diverse andere partijen. Er wordt een projectleider aangesteld die wordt 
bekostigd door het Accoord van Groningen en onder het gemeentebestuur zal 
vallen. Zijn/haar taken zijn 4-ledig: per augustus 500 eenheden extra realiseren 
voor internationale studenten; tijdelijke huisvesting creëren in de vorm van een 
sleep-in om problemen op te kunnen lossen; het ontsluiten van de particuliere 
markt die slecht toegankelijk is voor internationale studenten o.a. door de website 
www.athomeingroningen te actualiseren; het opstellen van een huisvestingsplan 
voor de lange termijn (2018-2025). 
Lijst Calimero verwacht een tekort bij de SSH - wordt dit hiermee ook opgelost? 
Het College van Bestuur is hoopvol, maar problemen zijn voorzien bij de 
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studenten die op de laatste moment besluiten om naar Groningen af te reizen. 
Hiervoor is dan de sleep-in een mogelijkheid. 
2)  
Het College van Bestuur verwacht dat het Sectoraccoord met de minister op 9 
april a.s. zal worden getekend. Instellingen kunnen dan kwaliteitsafspraken met de 
minister maken, op basis van afspraken die zijn gemaakt met de medezeggenschap. 
Het gaat nu om extra geld. In 2020 zal er een soort visitatie door NVAO zijn, in 
2022 volgt een Midterm, en in 2024 zal een eindbeoordeling plaatsvinden. Als een 
instelling de afspraken niet nakomt kan het oplopen van de bedragen stagneren, er 
kan geen sprake zijn van teruggeven van geld. 
3) Beijer van de Personeelsfractie meldt dat de Universiteitsraad overleg heeft 
gehad met de Raad van Toezicht. Het verheugt de fractie dat ook de Raad van 
Toezicht van mening is dat enige vorm van evaluatie van UGY nodig is om lessen 
te kunnen trekken voor toekomstige plannen. 

  
4. Documents received and sent for information purposes 
4.1 Written and oral responses to questions tabled 

Relevant document: UR 18/026 
Lijst Calimero merkt op dat er was afgesproken dat er twee Raadsleden in de 
stuurgroep zouden worden benoemd. Het College van Bestuur zal er voor zorgen 
dat de Universiteitsraad een uitnodiging krijgt om ook een afvaardiging voor de 
stuurgroep aan te leveren. 

4.2 Overview of decisions by the Board of the University 
Relevant documents: UR 18/027 a t/m e 
De Baets van de Personeelsfractie: het valt op dat er de afgelopen tijd op de 
besluitenlijsten van het College van Bestuur weinig punten over UGY zijn geweest 
hoewel uit persberichten blijkt dat er in het College wel over dit onderwerp is 
gesproken. Het College van Bestuur antwoordt dat persberichten geen 
betrouwbare bron zijn over wat er in het College wordt besproken. 
De Baets van de Personeelsfractie 
26 februari: 2.4.c Voortgang EQUiip. Wat is hier de stand van zaken? Het 
College van Bestuur antwoordt dat dit een Erasmus+ project is over 
interculturele awareness in het onderwijs. De RUG is penvoerder. Het gaat hier 
over de inzet van een projectmedewerker.  

 

4.3 Model-OER promotieonderwijs 
Relevant document: UR 18/028 
De Personeelsfractie maakt een viertal opmerkingen over voorliggende notitie: Pt. 
2.2.4, pag. 4, … bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal… Hier moet 
expliciet toegevoegd worden wat het niveau van de beheersing van het Engels, nl. 
hetzelfde niveau wat vereist wordt voor de master. Pt. 2.2.5.b en pt. 6. Een maand 
voor het begin van de opleiding wordt het besluit over toelating meegedeeld. Dit is 
te laat om nog zaken als VISA, huisvesting e.d. te regelen. Aan te raden om dit 
uiterlijk 3 maanden voor de start mee te delen. Pt. 3.3.2, studielast 30 ECTS, hier 
zou aan toegevoegd moeten worden dat dit aantal afhankelijk is van de duur van 
het volgen traject. Tot slot merkt de fractie op dat de documenten op de website in 
het Engels beschikbaar moeten zijn, dat is nu niet het geval. Het College van 
Bestuur zegt toe dat bij beheersing van het Engels kan worden toegevoegd dat 
hetzelfde niveau als voor de master is vereist. Het toelatingsbesluit (of 
afwijzingsbesluit) zou niet pas een maand van te voren moeten worden verstuurd. 
In sommige gevallen is dit de kort. Het moet binnen een redelijke termijn worden 
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verstuurd. Het artikel over de studielast zou ook nader gespecificeerd moeten 
worden. De OER moet inderdaad op de website beschikbaar zijn. 

4.4 Planning & Control cycle 
Relevant document: UR 18/029 
DAG vraagt of het mogelijk is de Universiteitsraad over deze cyclus eerder 
informeren. Het College van Bestuur antwoordt dat informatie van het ministerie 
pas laat komt. De deelbegrotingen worden in de bestuurlijke overleggen 
besproken. Om deze redenen is het praktisch niet mogelijk dit eerder aan te 
leveren. 

  
5 Governance 
5.1 Benoeming leden Redactieraad UK 

Relevant document: UR 18/030 leden Redactieraad UK 
De Personeelsfractie maakt zich zorgen over de overdracht en de continuïteit nu 
de oude redactieraad al is vertrokken. Voorts zijn er nog steeds 4 vacatures. De 
fractie doet een oproep om de 4 vacatures in te vullen. Is de BAC voor de 
redactieraad nu opgeheven? 
Het College van Bestuur merkt op dat zij niet over de redactieraad gaat. 
De voorzitter zal de zorgen en oproep doorgeleiden aan de redactieraad. 
De Universiteitsraad stemt unaniem positief t.a.v. voorliggende notitie. 

  
6 Education & Research 
6.1 Advies CUOS: Kader Ondersteuning Studentenorganisaties & Universitaire 

Organen 
Relevant documents: UR 18/031 and 038 
Voorzitter CUOS: Het CUOS wil graag een mondeling een toevoeging geven op 
het Kader, dat geplaats kan worden op pagina 5, onder 3.3 Categorieën, net boven 
de tabel. "Het CUOS acht het van belang dat het algemeen beleid omtrent 
studentenorganisaties bij voorkeur geen plotselinge negatieve schokken vertoont 
en vindt het belangrijk dat wijzigingen in beleid, met name die negatief uitpakken 
voor organisaties, duidelijk en ver vooraf te communiceren. Daarom stelt het 
CUOS haar eigen reserve beschikbaar voor overbrugging en legt dus het verschil 
tussen 339 en 410 bestuursbeurs maanden bij voor het academisch jaar 2018-
2019. Dit gaat om een bedrag van ongeveer €30.000. Alle nieuwe plafonds in tabel 
2 gelden dus vanaf het jaar 2018-2019, met uitzondering van de categorie sport die 
zal gelden vanaf 2019-2020. Met de herijking van deze categorie in 2018-2019 zal 
dus pas rekening worden gehouden met het plafond van 339. 
De betaling van de beurs zal binnen redelijke termijn na de voorwaardelijke 
toekenning plaatsvinden. Iedere organisatie die een aanvraag doet ontvangt advies 
met uitleg. 
De SOG-fractie is verheugd dat de studieverenigingen erkenning krijgen die ze 
verdienen en dat het College van Bestuur heeft besloten de bestuursbeurzen aan het 
begin van het academisch jaar uit te keren. Lijst Calimero sluit zich hierbij aan en 
vraagt een toelichting t.a.v. de criteria van sub 3, pagina 3 van de voorliggende 
notitie 032 Wijziging Bijlage 1. De voorgaande voorzitter van het CUOS legt uit 
dat een halve punt wordt toegekend voor activiteiten specifiek voor internationals, 
of die voor hen toegankelijk zijn. De andere helft van de punt gaat over de 
inrichting van de vereniging, waarbij de nadruk gelegd wordt op de voertaal. Elke 
inspanning telt. De internationalisering van verenigingen loop nog iets achter, maar 
er wordt aan gewerkt en we zijn hoopvol, mede door het beleid van het CUOS. 
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De Rector merkt op dat het punt van de uitbetaling nog nader wordt uitgewerkt. 
Dit zal in een volgende vergadering van de Raad voorgelegd worden. 
De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

  
6.2 Wijziging Bijlage 1 Profileringsfonds Deel C 

Relevant documents: UR 18/032 and 038 
De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

  
6.3 Advies CUOS: Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds 2018-2021 

Relevant documents: UR 18/033 and 038 
De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

  
6.4 Advies CUOS: Opname Studieverenigingen Profileringsfonds 2018-2020 

Relevant documents: UR 18/034 and 038 
De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie. 

  
7 Finance 
7.1 Sustainability Subsidy Proposal 

Relevant documents: 18/ 035 and 038 
De SOG-fractie is verheugd dat de proefperiode van de subsidie wordt verlengd. 
De Personeelsfractie sluit zich hierbij aan. Lijst Calimero vraagt hoe lang de 
proefperiode gaat duren en wil ook de graag de evaluatie in de Universiteitsraad 
bespreken. Lijst Calimero denkt niet dat hiermee een gedrags- en 
cultuurverandering wordt teweeggebracht. Het gaat hier meer om een verzameling 
van activiteiten. Lijst Calimero stelt voor om eerst studenten hierover te 
informeren en na de zomer het indienen van aanvragen mogelijk te maken. Dit om 
een groter en dieper bewustzijn te laten ontstaan. Laat eerst de 
verenigingen/organisaties de checklist invullen om daarna te bezien of men in 
aanmerking komt. Het gevaar bestaat dat mensen alleen een aanvraag indienen 
voor het geld zonder na te denken over duurzaamheid. De SOG-fractie: men is al 
actief bezig met dit project. Er wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd 
waarvoor zich al 10 verenigingen hebben opgegeven. Er is een checklist waaraan 
moet worden voldaan. Dit kan een barrière zijn. Daarnaast moeten er nog veel 
andere documenten worden aangeleverd. Duurzaamheid moet door de 
verenigingen uitgedragen worden aan de leden. De proefperiode behelst het gehele 
volgende academische jaar. 

  
7.2 Inzicht in beleidsruimte RUG 

Relevant documents: 18/036 en 038 
Lijst Calimero meldt dat de bespreking na afloop van deze vergadering start en 
vraagt wat het resultaat zal zijn. Het College van Bestuur stelt voor dat de 
werkgroep haar bevindingen rapporteert en dat kan een rol spelen bij de bespreking 
van de Kaderstelling. 

  
7.3 Medezeggenschap en voorinvesteringen 

Relevant documents: UR 18.037 a (vertrouwelijk), b en c en UR 18.038 
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/01/25/voorinvestering-
en-medezeggenschap-hoger-onderwijs 
Het College van Bestuur licht toe dat de vertrouwelijke stukken als zodanig 
geagendeerd zijn. Het gaat om een ambtelijk advies, het is niet raadzaam om alle 
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tussenstappen met de Raad te delen. Het betreft een ambtelijke notitie n.a.v. een 
eerste bespreking. DAG vindt dat er een vreemd onderscheid wordt gemaakt 
tussen de stukken en vindt dat het in openbaarheid besproken moet worden. Lijst 
Calimero, de Personeelsfractie, en de SOG-fractie zijn ook voor bespreking in 
het openbaar. De Wetenschapsfractie is in principe ook voor openbare 
bespreking, maar begrijpt de beweegredenen van het College ook. Het College 
van Bestuur licht verder toe. Er zijn bestuurlijk redenen om dit vertrouwelijk te 
bespreken. De afspraken die vooraf in Den Haag zijn gemaakt hebben gaandeweg 
een andere inhoud kregen. Bij aanvang ging het om die investeringen die te maken 
hadden met de kwaliteit van het onderwijs, met de afspraak om op sectorniveau te 
rapporteren. In de loop van de tijd werd afgesproken dat de instellingen hierover 
zelf zouden rapporteren. De Algemene Rekenkamer (AR) heeft toen onderzoek 
gedaan naar de investeringen en naar het instemmingsrecht op de begroting. Het 
zijn stappen in een proces geweest. Het is iets wat achter ons ligt. Het College wil 
liever vooruitkijken en goede afspraken maken over de studievoorschotmiddelen, 
want die kunnen wij binnen de RUG maken. De vertrouwelijkheid wordt niet 
opgeheven. DAG: het College maakt afspraken over de voorinvesteringen met de 
Universiteitsraad over de 18 miljoen euro. Er worden stukken geagendeerd voor 
een goede bespreking hierover en nu zegt het College dat er misschien problemen 
met de minister kunnen komen wanneer dit stuk openbaar wordt. Het College van 
Bestuur: Het onderzoek van de AR was een verassing. Bovendien definieerden zij 
hun eigen criteria. De VSNU was het niet eens met dit rapport en had veel kritiek. 
De minister had met VSNU afspraken gemaakt, de AR zegt nu dat een deel van die 
afspraken niet deugt. DAG: het verschil tussen de AR definitie en de VSNU 
definitie is dat de voorinvestering niet alleen uit de reserves mag komen maar ook 
uit een herschikking binnen de begroting mag komen. Er zijn projecten als 
voorinvesteringen aangekondigd die al lang aangekondigd en gebudgetteerd 
waren. Ook volgens de VSNU definitie is er aan de RUG geen voorinvestering 
gedaan. Het gaat er om dat de huidige studenten bij het afschaffen van de 
basisbeurs kwaliteitsverbetering van het onderwijs zouden krijgen door 
voorinvesteringen en dat uiteindelijk niet gekregen hebben. Het College van 
Bestuur deelt de mening DAG niet. Deels gaat het om nieuwe investeringen en 
deels om projecten die al waren gepland. De verbouwing van de UB is versneld; 
een jaar eerder dan gepland. Inzake de Investeringsagenda is geprobeerd zo snel 
mogelijk personeel aan te trekken. Aan de Raad is gerapporteerd dat niet is gelukt. 
Dit is herijkt zodat de plannen nog wel uitgevoerd zullen worden. DAG: op de 
website van de VSNU staat dat de RUG vanwege de voorinvesteringen besloten 
heeft de Investeringsagenda te verhogen van 30 naar 35 miljoen euro. Wanneer is 
deze verhoging van de Investeringsagenda vastgesteld? Het College van Bestuur 
antwoordt dat in het kader van het vorige Strategisch Plan intensief geïnvesteerd 
was in onderwijsprojecten. Er was een aanzienlijke reserve en geconstateerd werd 
dat de onderzoekskant meer aandacht behoefde. Dit is overlegd met de faculteiten 
en ging voornamelijk over de masterprofilering. Dit proces heeft lang geduurd. 
DAG: omdat de basisbeurs is afgeschaft, is de Investeringsagenda verhoogd. Het 
College van Bestuur antwoordt dat er destijds bij de faculteiten veel projecten 
waren waarin geïnvesteerd werd, daarna is het budget wel opgehoogd. Toen was er 
ook de discussie over de voorinvesteringen.  
De SOG-fractie: afgezien van de discussie of er wel of niet extra geld is besteed 
aan de voorinvesteringen, constateert de fractie dat er geld is gegaan naar nieuwe 
of bestaande masteropleidingen om meer studenten aan te trekken. Waarom is er 
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ook geen geld naar de bacheloropleidingen gegaan, deze studenten hadden de 
basisbeurs niet meer, zij hebben niet geprofiteerd van de investeringen maar doen 
dat eventueel over drie jaar pas in de in de masteropleidingen. Het College van 
Bestuur legt uit dat dit destijds met de Universiteitsraad is besproken. Achteraf 
kwam de AR met het rapport met hun eigen definitie van een voorinvestering. 
Destijds is gezamenlijk besproken met de Raad dat de investeringen die toen 
werden gedaan voorinvesteringen waren. De SOG-fractie merkt op dat de 
opmerking niet was bedoeld omdat deze investering door de AR niet werd 
gekwalificeerd als een voorinvestering, maar omdat de fractie van mening is dat dit 
een rare koers was en afgestemd met de medezeggenschap. DAG: De AR zegt dat 
de RUG besloten had te doen wat ze al lang van plan was. Het College van 
Bestuur: De verbouwing van de UB is ten goede gekomen aan alle studenten. De 
eerste bachelor studenten die de basisbeurs kwijtraakten hebben ook geprofiteerd 
van de investeringen omdat de effecten van die investeringen laat kwamen. Dit 
keer moeten de criteria goed worden vastgelegd in het overleg met de minister ook 
hoe ze straks door de NVAO beoordeeld gaan worden. De VSNU heeft met deze 
actie ingestemd omdat aanvankelijk werd gezegd dat projecten die al lopen en die 
lijden tot verbetering van het onderwijs meegeteld mogen worden, gebouwen 
mogen meetellen enz. 
DAG zou hiervan graag documentatie willen zien, want dit is niet meer wat de 
minister nu vindt. Het College van Bestuur antwoordt dat dit mondelinge 
afspraken waren tussen de VSNU en de minister. De criteria van de AR zijn 
achteraf bekendgemaakt, hierover is de VSNU het nooit eens geworden met de 
AR. DAG vindt het niet logisch om dergelijke afspraken te maken: de 
investeringen die de RUG al doet, mogen worden aangemerkt als voorinvestering. 
Dit helpt de bachelor studenten zonder basisbeurs niet om beter onderwijs te 
krijgen. Als de basisbeurs niet was afgeschaft waren die investeringen ook al 
gedaan. Het College van Bestuur antwoordt dat een deel van die investeringen 
ook gedaan zouden worden als basisbeurs niet was afgeschaft. De RUG moet 
tenslotte ook vooruit kijken. Dit is destijds besproken in samenspraak met 
Universiteitsraad van toen. 

  
8 Any other business 

De Personeelsfractie: Internationalisering is een van de belangrijkste speerpunten 
van de RUG. Namens alle fracties verzoekt de Personeelsfractie om alle naar de 
Raad gezonden documenten die PhD’s betreffen in het Engels beschikbaar te 
stellen (ook de concept versies).  Het gaat hier b.v. om het Promotiereglement en 
het Onderwijs en Examenreglement. Het is een feit dat ieder jaar meer 
internationale studenten aan de RUG komen studeren. PhD studenten moeten het 
gevoel krijgen dat ze meedoen in de academische gemeenschap. Daarom zouden 
de PhD studenten de mogelijkheid moeten hebben de stukken te lezen en hierover 
te discussiëren in de PhD raden en de faculteitsraden. Het College van Bestuur is 
ook van mening dat de documenten voor PhD’s in het Engels moeten worden 
vertaald (behalve misschien enkele juridische documenten). Het College onderkent 
het belang hiervan en verzoekt de fracties aan te geven welke documenten dan nog 
niet in Engels beschikbaar zijn. Het College onderkent tevens dat ook juridische 
documenten en de daaraan voorafgaande ontwerpen ook in het Engels zouden 
moeten worden aangeboden zodat PhD’s hierover mee kunnen praten. 
De Baets van de Personeelsfractie vroeg enige tijd geleden om een kadermemo 
over de Frieslandcampus. Discussie over de UCF in de Universiteitsraad is nodig. 
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Hoeks (Personeelsfractie) deelt mee dat er gister overleg geweest is van de 
Frieslandcommissie. Bovengenoemd verzoek stond op de agenda. Het bestuur 
UCF heeft een SWOT-analyse toegezegd. Dit document kan in de 
Universiteitsraad (juni of augustus) worden besproken. Er wordt ook nog een 
jaarverslag 2017 verwacht en er zullen bestuurlijke overleggen met College van 
Bestuur plaatsvinden.  
De Baets (Personeelsfractie): Sinds december 2017 is de situatie bij Letteren niet 
verbeterd maar wel alom bekend geworden. Denk aan de publiciteit rond de Runia-
affaire,denk aan de catastrofale resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ondertussen gaan mensen die het zich 
kunnen veroorloven weg, anderen balanceren op de rand van burn-out. In april 
zullen we weten hoe de clustering voor de werkdruk van het personeel uitpakt daar 
dan de taken voor komend academisch jaar worden verdeeld. Het is niet moeilijk 
om een faculteit weer financieel gezond te krijgen als je de stafleden 10 tot 20 
procent harder laat werken. Het is een ware schande. En het College doet aan 
struisvogelpolitiek. Het College van Bestuur heeft overleg gevoerd n.a.v. de 
gebeurtenissen. Het faculteitsbestuur zal met voorstellen komen o.a. over hoe de 
werkdruk te verminderen. 
De Personeelsfractie heeft vastgesteld dat het beleid van de RUG inzake het niet 
uitbetalen van stagevergoedingen aan HBO en MBO studenten nog niet overal is 
doorgedrongen. Het College van Bestuur meldt dat er een besluit is genomen en 
dit is gecommuniceerd naar de faculteiten. 
De Personeelsfractie verzoekt het College van Bestuur om een stand van zaken 
van de actiepunten n.a.v. het memo over administratieve rompslomp. Het College 
van Bestuur meldt dat een dergelijk overzicht op dit moment wordt gemaakt van 
centrale activiteiten.  
De Personeelsfractie vraagt of de Universiteitsraad op de hoogte gehouden kan 
worden rondom de alternatieve plannen voor Yantai. Het College van Bestuur 
antwoordt dat het in april hierover kan melden. Het gaat met name over double 
degrees met b.v. de CAU. Nu de wetgeving in China is gewijzigd, is dit nu wel 
mogelijk. 
DAG stipt nogmaals de problematiek rondom de huisvesting van internationale 
studenten aan. Eerder heeft het College al een aantal oplossingen aangedragen. 
DAG vraagt zich desalniettemin af of de SSH nog wel juiste partner in deze is. Er 
zijn verschillende partijen maar wie is nu verantwoordelijk. Het College van 
Bestuur antwoordt dat er niet alleen met de SSH wordt samengewerkt. Er is een 
projectmanager aangesteld (zie eerder dit verslag) die zich ook bezig gaat houden 
met het lange termijn huisvestingsplan. Er is ook een werkgroep 
Jongerenhuisvesting. In het verleden hadden we te maken met een recessie, nu 
speelt de aardbevingsproblematiek. Er waren geen panden beschikbaar. Het 
Accoord van Groningen is verantwoordelijk voor de jongerenhuisvesting. Voorop 
staat de kwaliteit van de objecten, deze moet prima zijn, zo wordt het complex aan 
het Winschoterdiep gerenoveerd. 
De SOG-fractie vraagt wat de reden is om de Green Office per 1 april uit hun 
onderkomen te zetten. Het College van Bestuur legt uit dat dit is ingegeven door 
de verbouwplannen van het Bureau. De Green Office gaat naar de AMD. Er wordt 
ook gekeken naar lange termijn huisvesting bij voorkeur op een zichtlokatie. 
De Wetenschapsfractie merkt op dat de nieuwe privacy wetgeving eind mei in 
werking treedt. Hoe werkt deze nieuwe wet in het geval van docent evaluaties, 
deze evaluaties zijn nu met naam en toenaam publiekelijk beschikbaar. Het 
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College van Bestuur legt uit dat op dit moment wordt geïnventariseerd welke 
systemen er zijn en per onderdeel wordt er actie ondernomen. 
Lijst Calimero wijst op de rapportage in de UK over racisme. Is dit b.v. 
aanleiding om een internationale vertrouwenspersoon aan te stellen? Het College 
van Bestuur antwoordt dat de huidige vertrouwenspersoon ook voor internationals 
is. Het kan misschien nog beter bekend worden bij internationals. Over racisme 
moet wel discussie worden gevoerd. 
Lijst Calimero wil ook graag een update zien over wat er in het kader van de 
nieuwe privacy wetgeving bij RUG allemaal is gedaan. Ook wil Lijst Calimero de 
studenten betrekken bij te maken keuzes over de privacy. Zo heeft de VU b.v. een 
document opgesteld om voor studenten inzichtelijk te maken welke gegevens 
beschikbaar zijn. Kan de RUG ook niet een dergelijk document maken? Het 
College van Bestuur legt uit dat de wet vereist dat er zorgvuldige stappen worden 
ondernomen. Nestor, Blackboard en andere systemen moeten veilig zijn. De RUG 
zal het voorbeeld van de VU niet navolgen maar wel gebruiken. 

  
9 Meeting close  

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering om 12.00 uur. 
 
 
 
Cumulative list of decisions 
 
Education and Research committee 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7 December 
2017 

5(b) Language & Culture Policy (LCP) 
Het college komt in de raadsvergadering terug op de timing van een meer uitgebreide 
evaluatie. 

  
 

Governance committee 
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21 September 
2017 

7.6. Centrale facilitaire organisatie; melding van de reorganisatie en 
blauwdruk 
Het college garandeert dat alle medewerkers met een vast dienstverband in dienst 
van de universiteit blijven; 
er wordt overwogen een personeelscommissie in te stellen. 

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. 

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. 

7 December 
2017 

10. Talentprogramma Young Professionals 
Er wordt overwogen de Tenure Track te verrijken naar voorbeeld van het 
trainingsprogramma.  

7 December 
2017 

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

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. 

  
 

Finance committee 
 

23 March 
2017 

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

22 March 
2018 

5(b) Voorbereiding UR-notities 29 maart 2018 (Sustainability Subsidy 
proposal) 
Het college zal de proefperiode met een semester verlengen. 

22 March 
2018 

5(c) Inzicht in beleidsruimte RUG 
Het verslag van de bijeenkomst waaraan wordt gerefereerd zal aan het voorstel 
gehecht worden. 

22 March 
2018 

5(d) Voorbereiding UR-notities 29 maart 2018 (Medezeggenschap en 
voorinvesteringen in het hoger onderwijs) 
Het college brengt document 15/012 Investeringsagenda uit het raadsarchief in 
herinnering en wordt verzocht R&V Overzicht BO’s voorjaar 2014 onderzoeksagenda 
uit het college-archief aan te leveren. 

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. 
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University Council 
 

23 June 2016 5.1 Regeling financiële ondersteuning voor studentleden van 
medezeggenschaps/-bestuursorganen, bestuurders 
studentenorganisaties en topsporters 2016/2017 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder voorwaarde dat het systeem van het 
profileringsfonds volgend jaar opnieuw zal worden besproken en dat het 
totaalbedrag voor het fonds niet zal worden verlaagd. 

23 June 2016 6.1 Memo Institutional audit en CeQuInt 
De raad stemt in met de voorliggende notitie onder voorwaarde dat in de planning 
op ten minste twee momenten (september 2016 en april/mei 2018) de 
medezeggenschap opgenomen zal worden en een ‘practice run’ door een commissie 
van buiten door het college wordt overwogen.  

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. 

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. 

20 April 2017 7.1 Plafondbedrag prijsbeleid studiekosten 
Het college zal de raad informeren over de totstandkoming van het prijsbeleid; 
de raad stemt in met voorliggende notitie. 

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. 

18 May 2017 4.6 Begrotings- en verantwoordingsrichtlijnen 2018 
De monitoring van de besteding van de studievoorschotten zal onderdeel zijn van 
deze begrotingsrichtlijnen zodra is afgesproken hoe dit zal plaatsvinden. 

18 May 2017 8. Any other business 
Het college steunt het voorstel om met het Student Service Centre (SSC) te werken 
aan het invullen van een bewustwordingscampagne over mentale problemen, zoals 
depressies, eetstoornissen en burn-outs, bij studenten op onze universiteit. 

29 June 2017 6.1 Interim report and budget proposal International Classroom 
De behandeling van dit dossier, aangevuld met de stand van implementatie door de 
faculteiten, wordt aangehouden tot december. 
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31 August 
2017 

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

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. 

28 September 
2017 

4. 6.3 Brief studentenverenigingen over uitbetaling bestuursbeurzen 
Het college beraadt zich op het verzoek vanuit de raad om eerder uit te betalen. 

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. 

28 September 
2017 

7. 9.1 Kritische reflectie van de midterm Instellingstoets Kwaliteitszorg 
(ITK) 
Het college zegt toe dat rankings geen doel, maar een resultaat zijn; 
de suggestie om een sabbaticalbeleid te voeren wordt nader bediscussieerd; 
de raad adviseert positief over voorliggende notitie. 

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. 

28 September 
2017 

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

28 September 
2017 

10. 12. Besluitvormingsprocedure benoeming leden College van Bestuur 
Het Bureau (ABJZ) wordt verzocht om na te gaan of het BBR ook wijziging behoeft 
n.a.v. de wijziging van de benoemingsprocedure van de rector in de WHW. 

19 October 
2017 

4.1 Written and oral responses to questions tabled 
Het college overweegt in verband met de renteverhoging op een studielening om de 
betaling van de bestuursbeurzen niet achteraf te laten plaatsvinden, maar 
bijvoorbeeld in termijnen tijdens de bestuursperiode. 

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.’ 
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De raad machtigt zijn voorzitter en griffier om in de praktische uitwerking te 
voorzien. 

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. 

19 October 
2017 

8. Any other business 
Het college onderzoekt of een update van Progress inderdaad het ongewenste effect 
heeft gehad dat opleidingen op het BA- en MA-diploma enkel nog in het Engels 
worden vermeld en hoe dit te verhelpen. 

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. 

23 November 
2017 

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

23 November 
2017 

7.1 Studievoorschotmiddelen: regionaal ambitieplan aansluiting vo-ho 
De raad stemt onder voorwaarde van een gedetailleerde invulling van het budget in 
met voorliggende notitie. 

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. 

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. 

14 December 
2017 

4.7 Tijdpad Universitaire verkiezingen 
Het college zoekt uit hoe lang het contract met Blackboard nog loopt. 

14 December 
2017 

5. Annual internal evaluation experiment bursary PhD students 
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 
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verbetering van de student-stafratio en werkdruk, instemming te verlenen op 
hoofdlijnen en positief te adviseren over het geheel van de voorliggende begroting. 

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. 

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. 

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 
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. 

22 February 
2018 

9. Any other business 
Het college brengt de bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van de 
privacy van studenten bij het bekendmaken van cijfers onder de aandacht van de 
functionaris gegevensbescherming; 
het college doet in een volgende vergadering verslag van de voortgang van de 
werkgroep studievoorschotmiddelen en van de projectgroep financiële kaderstelling. 

29 March 
2018 

4.1 Written and oral responses to questions tabled 
Het college zorgt dat de raad wordt verzocht om een afvaardiging voor de 
stuurgroep. 

29 March 
2018 

4.3 Model-OER promotieonderwijs 
Het college neemt hetzelfde taalvereiste als voor de master, een redelijke 
beslistermijn, en studielast in verhouding met de duur van het traject op in het 
model, en zegt toe de vastgestelde documenten in het Nederlands en Engels online 
beschikbaar te stellen. 

29 March 
2018 

5.1 Benoeming leden Redactieraad UK 
De raad adviseert positief over voorliggende notitie. 

29 March 
2018 

6.1 Advies CUOS: Kader Ondersteuning Studentenorganisaties & 
Universitaire Organen 
De raad stemt in met voorliggende notitie en wijzigingen opgetekend in het verslag. 
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29 March 
2018 

6.2 Wijziging Bijlage 1 Profileringsfonds Deel C 
De raad stemt in met voorliggende notitie. 

29 March 
2018 

6.3 Advies CUOS: Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds 
2018-2021 
De raad stemt in met voorliggende notitie. 

29 March 
2018 

6.4 Advies CUOS: Opname Studieverenigingen Profileringsfonds 2018-
2020 
De raad stemt in met voorliggende notitie. 

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. 

  
 


