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List of decisions by the University Council of 18 May 2016      

9.30 hours in de Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 
  
Present  
Chair M.C. Huiskes 
21 Council members R. Aprianto, C.J. Albers, A.H.M. de Baets, B.A.A. Beijer, H. Berretz, G.J. Bokdam, 

E.K.A. Clark, D.M.E. Bouwman, D. van Dijk, A.I. Esser, L.W. Gormley, I.W. 
Hanemaaijer,  H.H.E. Oelen, P.L. Polhuis, M.H.J. Ruiters, O. Scholten, M. de Vries, T. 
van de Werve, N. de Winter, B.C. Zandt, M. Zuidema 

Board of the University S. Poppema, J. de Jeu en E. Sterken 
Bureau S. van Galen 
Absent N. Petkov en N. de Deugd 
Registrar A. Aarens 
  
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 9.45 uur en heet allen welkom. 
  
2. Adoption of the agenda/procedural motions  

Relevant document: UR 17/067 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Approval of the minutes 
3.1 List of decisions by the University Council of 28 April 2016  

Relevant document: UR 17/068 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 
Lijst Calimero vraagt wanneer de MOOC (Massive Online Open  Course) Nederlands voor internationale 
studenten wordt aangeboden. Het College van Bestuur antwoordt dat deze in augustus beschikbaar zal 
zijn. 

  
3.2 Announcements by the Board of the University/ University Council 

 15 Mei jl. was de feestelijke opening van Start-up City, waar de CUBE050 is geopend. 
 17 Mei jl. is het gebouw van de Energy Academy geopend. Hier wordt samengewerkt met de industrie 

om een transitie teweeg te brengen naar sustainable energy. 
 Er zijn zes consortia gehonoreerd met een Zwaartekrachtsubsidie waarvan de RUG in vier participeert 

en van één de leader is.  
 Inzake de fraudezaak merkt het College op dat de uitspraak van de Rechter de ernst van de zaak 

bevestigt. De RUG kan nu geld terug vorderen. De RUG heeft intern onderzoek gedaan naar de 
oorzaak van de fraude met als gevolg dat er een integriteitsprogramma is opgezet om de awarenss te 
vergroten..  

 De vervolging inzake de vermeende mishandelingszaak bij Vindicat is een zaak van het Openbaar 
Ministerie. In juni wordt het rapport van de commissie Sitalsing verwacht. Dit zal ook in de 
Universiteitsraad worden besproken. Eventueel zullen daarna vervolgstappen worden ondernomen. 

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

Relevant document: UR 17/069 
De Personeelsfractie vraagt opheldering t.a.v. de volgende agenda punten: 4. Discussiestuk vervolg 
prestatiebekostiging; 7.a Verdeling middelen Strategische agenda t.b.v. regionale samenwerking; 8.b 
Schakeltrajecten; 8.f. Stand van zaken valorisatie; 8.g: Ius promovendi; 8.j. NWO aanvraagdruk; 8.k. 
March for Science. Het College van Bestuur licht toe. 4: De VSNU is voor een horizontale 
verantwoording, d.w.z. dat er hierover gezamenlijke afspraken zullen worden gemaakt.. 7.a:  Het betreft 
hier regionale samenwerking met hogescholen en de methodiek van verdeling. 8.b: Het ging hier over 
selectie in de master. Universiteiten moeten zelf regelen dat er altijd de mogelijkheid blijft om een master 
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te volgen. 8.f: Er wordt nagedacht over een gezamenlijke aanpak t.a.v. societal impact. 8.g: Hierover 
wordt momenteel in de Eerste kamer gediscussieerd. 8.j:  De NWO en VSNU zullen met een gezamenlijk 
voorstel komen om de druk te verminderen. 8.k: De March for Science vond plaats op het Museumplein. 
De Rector van de VU hield een goede toespraak. 
Lijst Calimero vraagt om opheldering t.a.v. pt. 8.d Eigen bijdragen studenten studiekosten. Het College 
van Bestuur antwoordt dat dit weer wordt geïnventariseerd. 

4.2 Overview of decisions by the Board of the University  
Relevant documents: UR 17/070 (a t/m d) 

a) 3 April  
De Personeelsfractie 
1.5.b. Voorbereidingsbudget Yantai tot 1-9-2017. Het College van Bestuur legt uit  dat dit budget is 
bedoeld voor de voorbereiding voor UGY.  De kosten bedragen ongeveer 700.000,-- Euro. 
2.4.a. Voorstel vervolg BCN. Het College van Bestuur: het betreft hier de onderzoeksmaster Behavioural 
Cognitive Neurosciences en gaat over correspondentie met NVAO over de accreditiatie. 
3.5.b HR Information Desk. Het College van Bestuur legt uit dat het hier gaat over het gestegen aantal 
vragen voor de Desk. 
4.5.b . Samenwerkingsovereenkomst AVEBE. Het College van Bestuur licht toe dat een deel van de 
AVEBE naar de Zernikecampus komt. Over de samenwerking zijn een aantal concrete afspraken gemaakt. 

b) 10 april 
De Personeelsfractie 
1.4.b. Interfaculty Visualisation Support Hub. Het College van Bestuur legt uit dat dit een onderdeel is 
van het ICT meerjarenplan en gaat over support voor diegenen die bezig zijn met het vertalen van 
vraagstukken in visuele uitingen. 
1.5.b. Matchingsverzoek FSE NWO Groot aanvraag. Het College van Bestuur: deze aanvraag matched 
met de voorwaarden van ons beleid in deze. 

c) 18 april 
De Personeelsfractie  
1.4.a. Aardbevingen voortgangsrapportage. Het College van Bestuur licht toe dat dit punt is aangehouden 
omdat er nog wijzigingen worden aangebracht. In juni zal dit aan de Universiteitsraad worden 
aangeboden. 
1.5.a. Evaluatie uitbreidingstrajecten Honours. Het College van Bestuur legt uit dat dit punt onder 
Financiën staat omdat het ging om verrekening van bepaalde kosten.  
2.4.a. Financiering IP-jurist uit Octrooifonds. Het College van Bestuur: de IP jurist is nog niet geworven. 
Het octrooifonds wordt gevuld met inkomsten die de RUG heeft ontvangen voor licenties. 
Lijst Calimero 
4.5.b. Vaststellingsovereenkomst RUG-NAM inzake EAE-gebouw. Het College van Bestuur  legt uit dat 
de RUG in gesprek is met de NAM over het aardbevingsbestendig maken van dit gebouw. Er worden een 
aantal afspraken over financiering geformaliseerd. 

d) 24 april 
De Personeelsfractie 
1.4.c. Opening Universiteitsbibliotheek. Het College van Bestuur heeft het voorstel afgewezen omdat de 
kosten voor de opening niet uit het bouwbudget kunnen worden betaald. 
2.4.b. Review agreement between UG and Studygroup. Het College van Bestuur legt uit dat het 
succespercentage van studenten die hieraan deelnemen te laag is. Het contract zal niet worden verlengd. 
2.4.g. Concept woordvoeringslijn bouwactiviteiten Yantai 2017. Het College van Bestuur licht toe dat het 
hier om bouwactiviteiten gaat van de stad Yantai, de RUG is hierbij betrokken. Vooraf dient te worden 
vastgesteld hoe de RUG hierover communiceert. 

4.3 Planning besluitvorming Yantai 
Relevant document: UR 17/071 
De Personeelsfractie vraagt of de bespreking over transnationaal onderwijs in de Eerste Kamer is 
uitgesteld. Het College van Bestuur antwoordt dit wordt besproken op 6 juni en dat stemming in week 24 
zal zijn. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is bijna klaar en is niet afhankelijk van de 
bespreking in de Eerste kamer. Er zit genoeg rek in het schema; er is rekening gehouden met de vakantie. 

4.4 Brief jaarindeling 
Relevant document: UR 17/072 
De Personeelsfractie vindt dat de RUG al jaren kampt met een structureel ruimte tekort voor tentamens 
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mede dankzij de uniforme jaarindeling. Deze problemen worden nu verergerd omdat digitale tentamens in 
de Aletta Jacobshal voorrang krijgen boven papieren tentamens. De Personeelsfractie ziet drie mogelijke 
oplossingen: het huren van externe ruimtes; tentamens inroosteren op zaterdag of zondag; tentamens 
toestaan buiten de universele periode. Maar de fractie ziet mogelijkheid twee niet als reële optie. Het 
College van Bestuur is nog niet op de hoogte van eventuele problemen. Wanneer problemen zich 
voordoen, zal er in onderling overleg met de roosteraars naar een oplossing worden gezocht. Hierover zal 
de Universiteitsraad worden geïnformeerd. Tussentijdse toetsing zal  steeds meer plaats vinden, hierdoor 
zal de druk ook minder groot worden. 
Lijst Calimero vraagt of het RUG-beleid is om naar maximaal 8 cijfers per jaar te streven. Het College 
van Bestuur vindt dat er eerder getoetst zou moeten worden om problemen aan het eind van een blok te 
voorkomen. De discussie over maximaal 8 cijfers is al eerder gevoerd. Om de concurrentie te verminderen 
tussen vakken wordt een maximum aantal cijfers nagestreefd. 8 Cijfers is een streven en is 
onderwijskundig verantwoord. Over deze onderwerpen zal het College van Bestuur met de 
faculteitsbesturen spreken. 

4.5 Digitaal studentendossier fase 2 
Relevant document: UR 17/073 
De Personeelsfractie merkt op dat uit het voorliggende document blijkt dat de lasten om dit project te 
realiseren groot zijn. Dit verdient wel aandacht. Het College van Bestuur licht toe dat voorliggende 
notitie gebaseerd is op afspraken die reeds gemaakt zijn door betrokken partijen/faculteiten. 

4.6 Begrotings- en verantwoordingsrichtlijnen 2018 
Relevant document: UR 17/074 
Op een vraag van Lijst Calimero over de monitoring van de besteding van de studievoorschotten 
antwoordt het College van Bestuur dat dit zeker onderdeel zal zijn van deze begrotingsrichtlijnen, zodra 
is afgesproken hoe dit zal plaatsvinden.. 

4.7 Evaluatie uitbreidingstrajecten Honours 
Relevant document: UR 17/075 
De Personeelsfractie verzoekt het College van Bestuur om een overzicht van de Honours trajecten die 
niet altijd succesvol lijken te zijn. Het College van Bestuur antwoordt dat de gemaakte afspraken worden 
gehaald en dit zet zich ook door in de komende jaren. 

4.8 Jaarverslag Klachten, bezwaren en beroepen 
Relevant document; UR 17/076 
Voorliggende notitie wordt door de Universiteitsraad voor kennisgeving aangenomen. 

4.9 ISR update – Q1 2017 
Relevant document: UR 17/077 
Voorliggende notitie wordt door de Universiteitsraad voor kennisgeving aangenomen. 

4.10 Jaarverslag en  jaarplan Young Academy Groningen 
Relevant document: UR 17/078 
Voorliggende notitie wordt door de Universiteitsraad voor kennisgeving aangenomen. 

  
5 Governance 
5.1 Uitwerking instemmingsrecht faculteitsraden UGY 

Relevant documents: UR 17/ 079 and 085 
De Personeelsfractie vindt dat in voorliggende notitie nog steeds onduidelijk is wie waar 
instemmingsrecht op heeft. Op basis van welke informatie kan de faculteitsraad instemmen? Er wordt van 
uit gegaan dat er geen publieke middelen naar UGY gaan, maar de Personeelsfractie is van mening dat er 
ook na de oprichting,  geen private middelen naar UGY zouden moeten gaan. De fractie is voorts van 
mening dat de AMvB en het tijdspad van de politieke bespreking bekend moeten zijn alvorens het College 
zijn voorgenomen besluit ter instemming aan de Universiteitsraad voorlegt. Het College van Bestuur 
bevestigt dat de informatie voor het faculteitsbestuur bestemd is, maar die zullen dit aan de faculteitsraden 
voorleggen. Dit zal in de tekst worden verwoord. Het College van Bestuur bevestigt ook dat er geen 
publieke of private middelen naar UGY gaan, na oprichting. Het College van Bestuur stelt prijs op 
instemming met de aanvraag door de Universiteitsraad (en de betrokken faculteitsraden v.w.b. het 
facultaire deel) in augustus onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de AMvB. Wanneer er 
wijzigingen in de AMvB zijn, wordt dit uiteraard aan de Universiteitsraad voorgelegd en kan het tijdspad 
weer ter discussie staan. 
Lijst Calimero sluit zich aan bij de woordvoering van de Personeelsfractie. Lijst Calimero vraagt zich af 
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waarom er niet gewacht kan worden met besluitvorming tot de definitieve AMvB er is. Het College van 
Bestuur legt uit dat de kans op wijzigingen in de AMvB niet groot is omdat deze is gebaseerd op een 
concreet voorbeeld en er al uitgebreid over is gediscussieerd in de Kamer. De goedkeuring in augustus kan 
aanleiding zijn om ook vanuit China goedkeuring te verkrijgen voor de start van UGY. Hierdoor kunnen 
de door de RUG gemaakt kosten in de voorbereiding worden gedeclareerd. Het College stelt voor om 
wanneer er wijzigingen in de AMvB optreden, dit aan de Universiteitsraad voor te leggen of dit aanleiding 
kan zijn om de gehele aanvraag opnieuw te beoordelen. 
Tweede termijn 
De Personeelsfractie stelt vast dat er is toegezegd door het College dat de faculteitsraden op grond van 
dezelfde informatie als de faculteitsbesturen instemming kunnen verlenen. Na de startfase gaan er geen 
(publieke of private) middelen naar UGY. Of het beslismoment in augustus plaats kan vinden zal blijken. 
De Personeelsfractie benadrukt op basis van de definitieve AMvB eventueel instemming te willen 
verlenen. Er zit in de totale planning nog wel enige ruimte. 
Het College van Bestuur beaamt dat er nog ruimte in de planning zit, maar de financiële middelen voor 
de voorbereiding zijn beperkt waardoor het van belang is in formele zin de UGY te vestigen.  
De Personeelsfractie vraagt nog verduidelijking van de instemmingsrechten van de Universiteitsraad en 
de faculteitsraden in deze notitie. Het College van Bestuur legt uit dat de faculteitsraden instemming 
krijgen op de medewerking van de faculteit aan de plannen voor UGY. De Universiteitsraad stemt in met 
aanvraag (waarin ook de opleidingen zijn vermeld, waarmee de faculteitsraden dan al hebben ingestemd) 
voor UGY bij de Minister. Facultaire instemming gaat over alle facultaire opleidingen (niet alleen de 
huidige). Over de aanvraag voor nieuwe opleidingen heeft de Universiteitsraad dan ook weer 
instemmingsrecht. 
Op verzoek van de Personeelsfractie wordt de vergadering 10 minuten geschorst.  
Op verzoek van de Personeelsfractie is het hervatten van de vergadering met nog eens 10 minuten 
opgeschort. 
Derde termijn. 
Lijst Calimero (ook namens de Personeelsfractie) stelt vast dat de verdeling van het instemmingsrecht 
tussen faculteitsraden en de Universiteitsraad zoals in voorliggend stuk verwoord accoord is.  
Lijst Calimero vraagt om de volgende garanties: de faculteitsraden beschikken over dezelfde informatie als 
de faculteitsbesturen; na oprichting van UGY gaan er geen private en/ of publieke middelen naar UGY. Bij 
vervolgopleidingen wordt dezelfde procedure doorlopen (de faculteitsraad stemt in met de nadere 
medewerking aan UGY van de faculteit, de Universiteitsraad stemt in met de aanvraag bij de Minister); 
aanpassingen van de aanvraag, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de AMvB, worden ter 
instemming aan de Universiteitsraad voorgelegd. Het tijdpad wordt door de Universiteitsraad voor 
kennisgeving aangenomen. Het College van Bestuur gaat met het voorgaande accoord. Wanneer de 
AMvB definitief wordt, liggen de onderwerpen hiervan vast. 
De SOG-fractie gaat accoord met de hierboven genoemde voorwaarden en bepleit transparantie in het 
proces. De Wetenschapsfractie is het hiermee eens. 
Op verzoek van de Personeelsfractie wordt voorliggende notitie in stemming gebracht: 
Voor: 20 
Tegen: 1 
Lid De Baets legt een stemverklaring af. 
De Universiteitsraad stemt in met voorliggende notitie met inbegrip van de hierboven genoemde 
voorwaarden en met uitzondering van het tijdspad. 

  
5.2 Update Gender Equality Plan 

Relevant documents: UR 17/080 and 085 
De Personeelsfractie had wat meer ambitie in het notitie verwacht. Dit ziet het College van Bestuur ook 
zo, maar het is een weerbarstig onderwerp. 
Over dit punt worden verder geen opmerkingen gemaakt. 

  
5.3 Bureau Vertrouwenspersoon RUG rapportage 2016 

Relevant documents: UR 17/081 and 085 
Lijst Calimero verzoekt om het aanstellen van niet enkel een vrouw op de positie van de 
Vertrouwenspersoon in de toekomst. Het College van Bestuur zal dit voorstel in overweging nemen. De 
Personeelsfractie vraagt of het mogelijk is de Universiteitsraad op de hoogte te gehouden van de follow-
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up van de bevindingen in de rapportage. Bijvoorbeeld door een overzicht van genomen acties bij de 
rapportage van volgend jaar. Het College van Bestuur merkt op dat een aantal zaken urgent zijn en 
spoedig aan de orde zullen komen in HR beleid. 

  
5.4 Regeling profileringsfonds RUG 2017-2018 

Relevant documents: UR 17/084 and 085 
Lijst Calimero vraagt waarom het College van Bestuur niet heeft gekozen van een minimum aantal van 
vijf  bestuursmaanden omdat de gemiddelde bestuurder hier recht op heeft. Voorts ziet Lijst Calimero 
graag opgenomen in de regeling Profileringsfinds dat de bestuurder na het bestuursjaar aanspraak kan 
maken op het Certificate of participation. Het College van Bestuur zegt toe dat het Certificate of 
Participation opgenomen zal worden in de regeling. Of het aantal bestuursmaanden van zes naar vijf 
maanden kan is een discussiepunt en zal in het College ven Bestuur aan de orde moeten komen. 
De SOG-fractie noemt een aantal zaken op in de voorliggende regeling (Collegegeldvrij besturen) die niet 
het gewenste effect hebben, nl. dat zoveel mogelijk bestuurders gebruik kunnen maken van de regeling. 
De fractie stelt voor om: 
 in artikel 25.2  zes maanden te wijzigen in vijf maanden en uit te gaan van het totaal aantal 

bestuursmaanden per vereniging en niet van het aantal bestuursmaanden per bestuurder; 
 artikel 25 1.a 60 ECTS te wijzigen in 30 ECTS omdat dit een te harde eis is gezien een uitgebreide 

inwerkperiode voor de bestuurders; 
 in de Universiteitsraad nu in te stemmen met de regeling (o.v.v. bovengenoemde wijzigingen), omdat 

collegegeldvrij besturen voor 1 juni aangevraagd dient te worden. 
Het College van Bestuur verzoekt de fracties hun reacties schriftelijk op te sturen zodat ze in de 
vergadering van maandag besproken kunnen worden en kan worden bepaald aan welke voorwaarden 
voldaan kan worden. 
Lijst Calimero stelt voor de regeling in de Universiteitsraad vergadering van juni op nieuw te bespreken. 
De Personeelsfractie merkt op dat het voorliggende document niet voldoet aan het taalbeleid van de 
RUG. Het is voor Engelstaligen lastig om met dit document in te stemmen. Het College van Bestuur 
antwoordt dat i.h.k.v. het taalbeleid afspraken zijn gemaakt over welke stukken in het Engels aan de 
Universiteitsraad aangeboden worden. Dit soort documenten is lastig te vertalen als er nog discussie wordt 
gevoerd. Het College raadt aan dit document in de fracties in het Engels te bespreken. 
De SOG-fractie wil de toezegging dat wanneer behandeling van de regeling naar de juni vergadering 
wordt verschoven, de studenten voor het studiejaar 2017-2018 wel aanspraak kunnen maken op 
collegegeldvrij besturen ondanks dat de deadline van aanvragen van 1 juni dan wordt overschreden.  
De voorzitter stelt vast dat Regeling profileringsfonds RUG 2017-2018 in de juni vergadering weer 
geagendeerd wordt, de deadline van 1 juni wordt verplaatst naar 1 juli a.s. 

  
6 Education & Research 
6.1 Report Anonymus e-assessment 

Relevant documents: UR 17/082 and 085 
Over dit punt worden geen opmerkingen gemaakt. 

  
6.2 Evaluatie Experiment promotieonderwijs 

Relevant documents: UR 17/083 and 085 
De voorzitter verwijst naar de commissierapportage. De gewijzigde notitie kan desgewenst in juni 
opnieuw worden geagendeerd. 

  
7 Finance 
 Geen agendapunten 
  
8 Any other business 

De Personeelsfractie: 
 In april 2017 heeft de National Association of Scholars in de VS een rapport uitgebracht met de titel 

‘Outsourced to China: Confucius Institutes and Soft Power in American Higher Education’. Hierin 
wordt een negatief beeld geschetst van de Confucius instituten in de VS. Is het College van Bestuur 
hiervan op de hoogte en ziet het aanleiding om het Confucius instituut aan de RUG door te lichten? 
Het College van Bestuur antwoordt dat zij op de hoogte is van dit rapport en neemt dit voor 
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kennisgeving aan. Op dit moment zijn er geen problemen vastgesteld bij ‘ons’ Confucius instituut. 
Het Confucius Instituut is geen onderdeel van de RUG. 

 De Personeelsfractie dringt er bij het College van Bestuur op aan een pro-actieve rol te spelen bij de 
huisvestingsproblematiek bij GMW, gezien de slechte sfeer bij de faculteit. Het College van Bestuur 
antwoordt dat zij geïnformeerd wordt door het faculteitsbestuur van GMW. De regie ligt bij het 
faculteitsbestuur, het College van Bestuur zal medewerking verlenen als dit nuttig blijkt. 

 Flexwet. Het is van belang om bij vacatures altijd te kiezen voor de beste kandidaat, ook als dit 
betekent dat er een vaste aanstelling moet worden aangeboden; dit blijkt niet altijd het geval te zijn. 
Het College van Bestuur vindt dit een afweging van een faculteit of dienst. Wanneer er sprake is van 
een tijdelijke positie waarvoor ook tijdelijke financiering is, hoeft men niet iemand in vaste dienst aan 
te nemen. 

 Tijdens de verkiezingen zijn een aantal zaken niet goed verlopen, zoals de kandidaatstelling en het 
niet kunnen stemmen van sommige medewerkers. De Personeelsfractie ziet graag een overzicht van 
de problemen. In het protocol van de verkiezingen zou opgenomen moeten worden dat er meerdere 
personen verantwoordelijk zijn. Het College van Bestuur is op de hoogte van de problemen. De 
student-assistenten zijn op de hoogte gebracht van de problemen. Wijzigingen in het 
verkiezingsprotocol zullen worden bekeken. De rapportage van het stembureau volgt zo spoedig 
mogelijk. 

 In de vacature tekst voor UCW worden kandidaten gezocht die Engels en Nederlands spreken, zo 
worden kandidaten die alleen Engels spreken op voorhand uitgesloten. Kan de vacaturetekst worden 
aangepast? Het College van Bestuur merkt op dat de documenten van de UCW half in het Engels 
half in het Nederlands zijn. De voertaal van het UCW is Nederlands; dit beslist het UCW zelf. 
Kandidaten moeten dus wel enige kennis van het Nederlands hebben, het is goed om dat in de 
advertentie te zetten. 

Lijst Calimero stelt voor om een bewustwordingscampagne te starten over mentale problemen bij 
studenten op onze universiteit. Mentale problematiek, zoals depressies, eetstoornissen en burn-outs komen 
steeds vaker voor onder studenten. Helaas zoeken zij vaak geen hulp en is het onderwerp onder studenten 
vaak nog een taboe. Lijst Calimero vindt het daarom belangrijk dat de RUG hierover een 
bewustwordingscampagne start. Het College van Bestuur is het hier volledig mee eens en Lijst Calimero 
zal de komende tijd samen met het Student Service Centre (SSC) werken aan het invullen van deze 
campagne. 
Lijst Calimero vraagt of de Universiteitsraad de cijfers van de NSE kan inzien. Het College van Bestuur 
zegt dat de cijfers net bekend zijn. Te zijner tijd zullen de cijfers met de Universiteitsraad worden gedeeld. 

  
9. Meeting close 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 12.48 uur. 
 
Cumulative list of decisions 
  
Education and Research committee 
  

19 
November 
2015 

4(b) Voorbereiding UR 26 november 2015 (Yantai) VERTROUWELIJK
Het college zegt toe de extra werklast die het project in Groningen met zich meebrengt in 
het document te adresseren; 
het college bevestigt dat alle studenten en medewerkers op de gedeelde campus dezelfde 
garanties voor academische vrijheid en toegang tot informatie hebben. 

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.

19 January 
2017 

4(b) Voorbereiding UR 26 januari 2017 (Instellingsbesluit 
accreditatiecommissie) 
Betreffende de eventuele beleidswijzigingen ten aanzien van de toepassing van het 
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profileringsfonds (onder meer in paragraaf 1.3 tweede alinea van het oplegmemo, de zesde 
overweging en artikel 4 lid 2 van het instellingsbesluit, en de eerste alinea van het derde 
hoofdstuk uit de verklaring van de betrokken instellingen) behoeft het college 
overeenkomstig art. 9.33 juncto 7.51 WHW de voorafgaande instemming van de raad.

11 May 
2017 

4(b) Voorbereiding UR 18 mei 2017 (Evaluatie Experiment 
promotieonderwijs) 
Suggesties uit de commissie ten aanzien van de opzet worden door de opstellers in het 
voorstel verwerkt. 

 
 Governance committee 
  

17 September 
2015 

7 Stand van zaken branch Campus Yantai (incl. memo Kwaliteitszorg 
Yantai) 
Het college bevestigt de eerdere toezegging de raad voortdurend over de stand van 
zaken te blijven informeren, en vergaderstukken tijdig aan te leveren;  
het college bespreekt met de raad te zijner tijd de vormgeving van de 
medezeggenschap in UGY.

15 October 
2015 

3 Vaststellen verslag Commissie Bestuur d.d. 17 september 2015 
De collegevoorzitter bevestigt dat gelijke kwaliteitszorg in Groningen en Yantai gelijk 
instemmingsrecht op dit punt betekent.

19 May 2016 6. Regeling financiële ondersteuning bij studievertraging door 
overmacht en 
promotiestudenten, 2016-2017 
De regeling is onverminderd van toepassing tijdens een eventuele proefperiode als 
onderdeel van het promotietraject.

19 May 2016 6. Regeling financiële ondersteuning bij studievertraging door 
overmacht en 
promotiestudenten, 2016-2017 
Het college licht in de raadszitting nader toe wat de mogelijkheden tot en 
consequenties van vroegtijdige beëindiging van het promotietraject zijn binnen de 
kaders van het experiment.

25 August 
2016 

7. KPI’s (QIs) bij het Strategisch Plan
Sociale valorisatie en talentontwikkeling worden meer expliciet in indicatoren 
vertaald; 
de gekwantificeerde doelen binnen de RUG-brede indicatoren liggen komende herfst 
ter instemming voor aan de raad.

17 November 
2016 

6. Implementatie WVB & Notitie Versterking opleidingscommissies
De vertegenwoordiging van de raad bij de benoemingscommissies van collegeleden 
moet zijn: ‘uit of namens de UR’.

23 March 
2017 

8. Strategische HR-agenda 2017-2020; Elk talent telt
De suggesties uit de commissie, opgetekend in de notulen, worden door HR 
meegenomen in de uitvoering; 
Nadere streefcijfers en plannen met betrekking tot gender equality en international 
staff retention worden geagendeerd voor een volgende raadszitting. 

23 March 
2017 

9. Roadmap Green University - People chapter
De suggesties uit de commissie, opgetekend in de notulen, worden door HR 
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meegenomen in de uitvoering.

23 March 
2017 

11. Nieuwe regeling CUOS
De strekking van de nieuwe subsidieregeling wordt breed en helder gecommuniceerd 
aan de doelgroep. 

13 April 2017 6. Workload and administrative burdens
Het memo wordt de andere faculteiten nogmaals ten voorbeeld van actie op dit punt 
gesteld. 

13 April 2017 8. Terugblik AB VSNU d.d. 31 maart 2017
De raad ontvangt ter zijner tijd de rapportage aan de VSNU over de 
voorinvesteringen. 

11 May 2017 10. 8. Vooruitblik AB VSNU d.d. 12 mei 2017
Vragen naar aanleiding van de vooruitblik worden onder ‘Written and oral responses 
to questions tabled’ in de raad behandeld.

11 May 2017 7. 10. Uitwerking Instemmingsrecht faculteitsraden UGY 
Het memo wordt in overleg met de fracties gedetailleerd uitgewerkt en in aangepaste 
vorm door de raad behandeld.

11 May 2017 11. Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018
Indien nodig wordt de regeling naar aanleiding van suggesties uit de commissie op 
enkele punten aangepast en in definitieve vorm door de raad behandeld. 

  
Finance committee 
  

28 October 
2015 

4(c) UR notities (Begroting Yantai (Vertrouwelijk))
De vice-voorzitter van het college legt referentiemateriaal van vergelijkbare projecten 
waarover het beschikt voor aan de raad; 
overeenkomsten die namens de universiteit met de Chinese onderhandelingspartners 
zijn getekend, worden aan de raad toegezonden. 

8 December 
2016 

4(e) UR notities (Update Lange Termijn Huisvestingsplan 2016-2024) 
VERTROUWELIJK 
Het college zoekt uit of de studieverenigingen Letteren die nu gehuisvest worden in 
het Cultureel Studentencentrum USVA mee zullen verhuizen naar de Healthy Ageing 
Campus. 

23 March 
2017 

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

     
University Council 
  

24 September 
2015 

5.2 Stand van zaken branch campus Yantai (incl. memo Kwaliteitszorg 
Yantai) 
Het college komt nog terug op de wijze waarop de medezeggenschapsraden worden 
samengesteld; 
Academische vrijheid wordt opgenomen in het Charter van UGY. 

10 December 5.1 Strategic Plan 
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2015 De raad, in aanmerking nemend:
a) dat tekstuele onvolkomenheden en hoogdravend taalgebruik nog worden 
verbeterd; 
b) de afspraak dat het volgen van meerdere studies als onderdeel van een brede 
definitie van excellentie wordt opgenomen; 
c) dat extra-curriculaire activiteiten als onderdeel van een actief studentenleven, ten 
behoeve van excellentie, ondersteuning blijven behouden; 
d) dat onderwijs en onderzoek als universitaire kerntaken voorop blijven staan; 
e) dat het belang van scholarship wordt toegevoegd; 
f) de toezegging dat de key performance indicators (KPI) uit het hoofddocument 
worden weggelaten en in een aparte bijlage daarvan opgenomen die in het komende 
semester ter instemming aan de raad wordt voorgelegd; 
g) de bevestiging dat in het plan verwezen wordt naar de internationaal erkende 
UNESCO-definitie van academische vrijheid, 
besluit instemming te verlenen aan het instellingsplan.

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.  

August 2016, 
1 September 

5.2 KPI’s (QIs) bij het Strategisch Plan
Het college draagt er zorg voor dat de raad kennis kan nemen van het gevoelen van 
de faculteitsraden alvorens het de RUG-brede kwaliteitsindicatoren ter instemming 
voorlegt; 
de raad stemt in met de voorliggende notitie onder voorbehoud van een meer 
expliciete vertaling in indicatoren van sociale valorisatie en talentontwikkeling. 

27 October 
2016 

4.1 Overview of decisions by the Board of the University 
Het college doet de raad het voorstel naar aanleiding van de Analysis strategic plans 
of the faculties and quality indicators (UR 16/151a, agendapunt 2.4) toekomen 
ingeval de pilot doorgang vindt.

27 October 
2016 

5.3 Toekomst Food & Drinks
Het college zal studenten en medewerkers betrekken bij het vaststellen van de 
criteria waaraan het basispakket moet voldoen, waaronder ten minste kwalitatief 
goede maaltijden tegen dezelfde of lagere prijzen en luxere alternatieven, een meer 
divers en internationaal aanbod, de mogelijkheid om zelf meegebrachte maaltijden 
te nuttigen en buiten lunchtijd om te kunnen werken en vergaderen in de kantines, 
en meer duurzaamheid; 
het implementatieplan wordt in september 2017 aan de raad voorgelegd. 

27 October 
2016 

6.2 Project plan ITK-CeQuint
Het document wordt aangepast om in het plan recht te doen aan de betrokkenheid 
van de raad, met name op pagina’s 13 en 14;  
het college zegt toe de kritische reflectie eerst aan de raad toe te zenden voor advies; 
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het Engels wordt verbeterd.

27 October 
2016 

7. Any other business
Het college legt een concreet voorstel met uitwerking van de benodigde financiële 
middelen voor het aanleveren van vergaderstukken in het Engels dan wel Engels en 
Nederlands aan de raad voor.

24 November 
2016 

4.6 Definitief voorstel tot uitbesteding Food & Drinks
Het college zegt toe R&O-gerelateerde afspraken te bespreken met de raad als 
onderdeel van het implementatieplan; 
het college zegt toe dat de betreffende ruimtes ook zonder gebruik te maken van de 
catering toegankelijk blijven voor studie, overleg, en het nuttigen van eigen 
consumpties. 

24 November 
2016 

4.7 Green Open Access beleid
Het college zegt toe niet alsnog sancties toe te zullen passen en de evaluatie te zijner 
tijd met de raad te bespreken.

15 December 
2016 

5.1 Benoeming Universiteitsraad als Faculteitsraad i.o. Frieslandcampus
De voorgestelde vertegenwoordiging van drie studenten en drie personeelsleden 
wordt vervangen door een vijf-vijf-verdeling, met vacatiegeld en vergoeding voor 
ondersteuning door de voorzitter en griffier.

15 December 
2016 

7.1 7.2 Instellingsbegroting 2017; Gevoelen Faculteits- en Dienstraden; 
Detailstaten; Plandocument UMCG-FMW 
De raad, in aanmerking nemend dat: 
a) aan de door de Colleges van Bestuur en Decanen in januari 2015 aanvaarde motie 
van 
de Universiteitsraad inzake Scholars at Risk (SAR) van oktober 2014 onverminderd 
uitvoering wordt gegeven door onder meer betaling van het internationale SAR- 
lidmaatschap, een beurs één keer per jaar voor een verblijf van een half jaar uit het 
programma van het SAR-netwerk ter hoogte van maximaal €20.000, en bijkomende 
reis- en verblijfkosten; 
b) het budget voor de Dean Industry Relations in afwachting van nadere uitwerking 
van de 
betreffende plannen slechts voor één jaar wordt vrijgegeven; 
c) het verband tussen de geplande clustering binnen het besturingsmodel van de 
Faculteit 
der Letteren en de beoogde besparingen binnen de raad wordt betwijfeld; 
d) middelen ter vergroening niet worden gebruikt voor green-washing; 
e) over de voorinvesteringen 2015-2017 vooruitlopend op de opbrengsten vanuit het 
studievoorschot die vanaf 2018 geleidelijk beschikbaar komen transparant zal 
worden 
gecommuniceerd; 
besluit met uitzondering van het meerjarenbudget voor de Dean Industry Relations 
instemming te verlenen op hoofdlijnen en positief te adviseren over het geheel van 
de voorliggende begroting; 
het college legt de verbouwing van het bureau ter instemming voor aan de 
betreffende dienstraad; 
het budget voor de Dean Industry Relations wordt volgend jaar op basis van een te 
overleggen verslag van werkzaamheden opnieuw door de raad beoordeeld. 

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 



11 
 

onderwijsaanstelling waaronder met het experiment is ingestemd te voldoen.

26 January 
2017 

7.1 Notitie Earthquakes (Aardbevingen voortgangsrapportage) 
VERTROUWELIJK 
De raad wordt in kennis gesteld van afspraken.

26 January 
2017 

8. Any other business
Het college garandeert dat werk aan de RUG voor Yantai bij UGY wordt gedeclareerd 
en niet ten laste van de RUG komt; 
het college verschaft de raad inzicht in de urenregistratie voor Yantai; 
het college garandeert dat collegeldvrijbesturen zoals afgesproken wordt opgenomen 
in de profileringsfondsregelingen.

16 February 
2017 

3.2 Announcements by the Board of the University/ University Council
Het college verleent de raad instemming op de in te dienen aanvraag voor de start 
van een branch campus in Yantai, zonder daarmee afbreuk te doen aan eerdere 
toezeggingen; 
het college verleent de faculteitsraden instemmingsrecht op aanvullende facultaire 
plannen betreffende Yantai; 
het college stelt de minister voorafgaand aan de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel tot bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek van deze besluiten om draagvlak voor zijn beleid te 
verzekeren op de hoogte door middel van een brief die samen met het presidium 
wordt opgesteld en na het Kamerdebat gepubliceerd; 
het instemmingsrecht voor de betrokken faculteitsraden wordt in overleg tussen het 
college en de raad tijdig nader uitgewerkt.

16 February 
2017 

8. Any other business
Het college zoekt uit of het auteurs- en gebruiksrecht van documenten die via Google 
mail worden verstuurd geborgd zijn via de contracten met SURF en Google. 

30 March 
2017 

4.2 Written and oral responses to questions tabled
Het college zegt toe dat artikel 12.a van de Nieuwe regeling CUOS (zie ook pt. 5.8) zal 
worden geschrapt. 

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. 

30 March 
2017 

5.6 Update Integrity Program
De tekst zal geredigeerd worden om de leesbaarheid te vergroten; 
het college komt in een volgende vergadering terug op de vraag in hoeverre de 
regelingen ook op ZZP-ers en uitbestede werknemers van toepassing zijn. 

30 March 
2017 

5.8 Nieuwe regeling CUOS
Het college zegt toe de nieuwe regeling eveneens op studieverenigingen toe te 
passen; 
onder voorbehoud dat de regeling na één jaar geëvalueerd zal worden en een brede 
definitie van ‘activiteiten’ wordt gehanteerd, stemt de raad in met de voorliggende 
notitie. 

30 March 
2017 

8. Any other business
Het college zegt toe er via de VSNU bij het ABP op aan te zullen dringen om zijn 
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investeringsstrategie in overeenstemming te brengen met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit.

20 April 2017 4.3 Internationalisering van de universitaire introductieperiode 
Suggesties uit de raad, zelf bij ESN Groningen aan te dragen, worden in overweging 
genomen bij het coördineren van de activiteiten.

20 April 2017 5.4 Regeling vacaturevervulling
Het college kaart bij HR aan dat angst voor vaste aanstellingen het streven naar 
mobiliteit niet mag hinderen; 
het college stuurt de rapportage aan het Lokaal Overleg ter kennisneming aan de 
raad; 
de studentgeleding adviseert positief over de voorliggende notitie, en de 
personeelsgeleding stemt ermee in.

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. 

20 April 2017 7.2 Financiële kaderstelling 2018-2021
De raad stemt in met voorliggende notitie onder de voorwaarden dat: 
indien meer middelen nodig blijken voor de ondersteuning van 
opleidingscommissies deze worden vrijgemaakt; 
een voorstel voor de monitoring van de besteding van de studievoorschotmiddelen 
aan de raad wordt voorgelegd vooraleer definitieve instemming met de voorgenomen 
investeringen plaatsvindt bij de begrotingsbehandeling in december; 
de Dean Entrepreneurship met de raad een tussentijds verslag van zijn 
werkzaamheden en nadere plannen voor de besteding van de gevraagde extra 
middelen bespreekt vooraleer definitieve instemming met de voorgenomen 
investeringen na het eerste jaar plaatsvindt bij de begrotingsbehandeling in 
december. 

18 May 2017 3.1 List of decisions by the University Council of 28 April 2016 
De MOOC (Massive Online Open  Course) Nederlands voor internationale studenten 
zal in augustus beschikbaar zijn.

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 5.1 Uitwerking instemmingsrecht faculteitsraden UGY 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder voorwaarde dat de faculteitsraden 
beschikken over dezelfde informatie als de faculteitsbesturen; er na oprichting van 
UGY geen private en/ of publieke middelen naar UGY gaan; bij vervolgopleidingen 
dezelfde procedure wordt doorlopen (de faculteitsraad stemt in met de medewerking 
van de faculteit aan UGY, de Universiteitsraad stemt in met de aanvraag bij de 
Minister); en aanpassingen van de aanvraag, bijvoorbeeld ten gevolge van 
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wijzigingen in de AMvB, ter instemming aan de Universiteitsraad worden 
voorgelegd. Het tijdpad wordt door de Universiteitsraad voor kennisgeving 
aangenomen. 

18 May 2017 5.3 Bureau Vertrouwenspersoon RUG rapportage 2016 
Het college neemt het voorstel om in de toekomst niet alleen een vrouw als 
Vertrouwenspersoon aan te stellen in overweging. 

18 May 2017 5.4 Regeling profileringsfonds RUG 2017-2018
In de regeling wordt opgenomen dat bestuurders na hun bestuursjaar aanspraak 
kunnen maken op het Certificate of Participation; 
het college neemt nadere voorstellen van de fracties, onder meer ten aanzien van het 
aantal bestuursmaanden, hun toekenning en verdeling in beraad alvorens de 
regeling in juni opnieuw aan de raad voor te leggen, waarna ook de studenten voor 
het studiejaar 2017-2018 nog aanspraak kunnen maken op collegegeldvrij besturen 

  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; 

 




