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De Universiteitsraad kan terugzien op een mooi én een bewogen zittingsjaar. 
Naast successen is ten minste één dossier niet verlopen zoals de 
Universiteitsraad dat graag had gezien: dat van (het verdwijnen van) de papieren 
uitgave van het U-blad met ingang van 1 januari 2010.  
 
Vijf raadsleden blikken hieronder terug op een dwarsdoorsnee van onderwerpen 
die het afgelopen jaar aan de orde zijn gekomen.  
 
Grade Point Average (GPA) 
Naar aanleiding van een memo van de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid heeft de 
Universiteitsraad zich in november van dit jaar beziggehouden met het aanpassen van het 
Utrechtste Grade Point Average-beleid. Dit onderwerp kwam in beeld nadat de betreffende 
opleidingscommissie klachten had ontvangen van studenten die gedupeerd werden door 
het toenmalige GPA-beleid.  
Na een nauwkeuriger omrekening van de cijfers naar het behaalde GPA (een graadmeter 
die internationaal gebruikt wordt en aangeeft hoe goed de student het op een universiteit 
doet, op een schaal van 0 tot 4) bleek een student vaak recht te hebben op een hoger GPA 
dan in Osiris vermeld stond. Dit werd veroorzaakt doordat de Universiteit Utrecht alleen 
het gemiddelde eindcijfer van de door de student afgesloten vakken omrekent naar een 
GPA, en daarbij een omrekentabel hanteerde met een grove schaal (bijvoorbeeld een 
sprong van een 3.3 naar een 3.7, zonder tussenliggende stappen). Studenten vielen 
hierdoor ten onrechte buiten de boot, namelijk wanneer een universiteit bijvoorbeeld een 
GPA-ingangseis van 3.5 hanteert en het GPA van de student afgerond wordt op 3.3 
vanwege de grove schaal, terwijl hij recht heeft op een 3.5 (of hoger). 
De raad heeft in samenwerking met de beleidsmedewerkers een alternatieve schaal 
ontwikkeld, en de mogelijkheden voor wijzigingen in Osiris onderzocht. Hieruit is ten slotte 
een meer verfijnde schaal voortgekomen, die studenten in Osiris het GPA geeft waar ze 
recht op hebben. In de commissievergadering van Onderwijs & Onderzoek is de nieuwe 
omrekenmethode voorgesteld en daarna door het College van Bestuur vastgesteld.  
 

 
Rosanne Meulenbeld 

  
Bestuursbeurzen en basissubsidies  
Het beleidskader van de basissubsidies en bestuursbeurzen voor studentenorganisaties is 
vorig jaar (2009) na instemming van de Universiteitsraad door het College van Bestuur 
vastgesteld. De studentenorganisaties zijn dit jaar getoetst aan dit beleidskader en op 
basis daarvan is een verdelingsvoorstel opgesteld dat afgelopen voorjaar is voorgelegd aan 
de raad. Een belangrijk resultaat hierbij is het advies van de raad om de methode 
waarmee het aantal maanden per vereniging bepaald wordt aan te passen.  
De studentenorganisaties zijn onderverdeeld in vier clusters (gezelligheid; sport; cultuur; 
overig) en elke studentenorganisatie krijgt eens in de drie jaar een vragenlijst die 
correspondeert met het desbetreffende cluster.  
Sommige verenigingen hebben echter een hybride karakter waardoor een vaste vragenlijst 
per verenigingscluster volgens de Universiteitsraad niet geschikt is. In het kader hiervan is 
het college overeengekomen met de raad om de vragenlijsten in het vervolg te 
standaardiseren. Standaardisering van de vragenlijsten zal leiden tot een nauwkeuriger 
beoordeling ten gunste van de studentenorganisaties. 
 



 
Madeleine van de Vecht 

  
Bezuinigingen op de studentensport 
De Utrechtse studentensportwereld heeft dit jaar vanwege structurele universitaire 
bezuinigingen een aantal fundamentele overwegingen moeten maken. Mesa Cosa, de 
stichting die sportcentrum Olympos beheert zal nieuwe inkomstenbronnen moeten 
aanboren om het centrum in stand te houden, bijvoorbeeld sponsoring en zalenverhuur 
aan particulieren. Ook de gelden die naar de studentensportverenigingen gaan zullen 
waarschijnlijk dalen met 30% waardoor ook zij gedwongen worden om terug te keren naar 
hun kerntaken, andere samenwerkingsverbanden te overwegen en geld te vragen van hun 
leden. De aankomende jaren worden cruciaal voor de vormgeving van de studentensport 
in Utrecht. Gelukkige omstandigheid daarbij is dat na een lang overlegtraject de 
verouderde hockeyvelden vervangen worden zodat hopelijk aankomende jaren op 
hockeygebieden weer kan worden geëxcelleerd. Vraag blijft echter of de sport voor 
studenten het eerst merkbare slachtoffer wordt van de economische crisis? 
 

 
 
Margriet Leenen 
 
Ublad 
Het papieren Ublad en Ublad Online zijn in december 2009 opgehouden te bestaan om 
plaats te maken voor een digitale opvolger. De Universiteitsraad heeft zich in het voorjaar 
van 2009 al tegen het mogelijk verdwijnen van het papieren Ublad uitgesproken. In 
september heeft de Universiteitsraad dit standpunt opnieuw kenbaar gemaakt toen 
plannen om alleen een digitaal medium over te houden concreter werden. In november 
2009 is door redactieraad, hoofdredacteur en college van bestuur de keus gemaakt om 
deze digitale weg in te zetten. De Universiteitsraad bleef aandringen op een verbeterd 
digitaal medium, het behoud van het papieren blad en een gedegen vooronderzoek naar 
mogelijk effectieve wijzigingen. Hiervoor zou dan ook de financiële ruimte gecreëerd 
moeten worden. 
 
Ondanks deze oproep bleef de situatie ongewijzigd. Daarop heeft de Universiteitsraad de 
actie Redhetublad.nl opgezet. Hier waren de argumenten te vinden en een petitie. Deze is 
door ruim 4000 personen ondersteund. Ook heeft de raad verschillende media opgezocht 
en een ludieke actie georganiseerd. Tijdens de raadsvergadering met het college op 14 
december zijn de handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van het college en is een  
filmpje getoond waarin verschillende bekende Nederlanders hun steun uitspraken voor het 
behoudt van het papieren Ublad, waar onder: Pieter Broertjes, Frits Wester en Jasper van 
Dijk. Uiteindelijk heeft de raad moeten berusten in het besluit van het college.  
 

 
 

Max Patelski 
 



Vorming Facilitair Service Centrum, positie catering 
De Universiteitsraad heeft over het reorganisatieplan van de facilitaire diensten (de 
vorming van het FSC) in november 2009 advies uitgebracht en in december 2009 - onder 
voorwaarden - ingestemd met het uitvoeringsplan. Voorbereidend overleg is gevoerd in 
een ad-hoc commissie.  
 
Kern van het advies over het reorganisatieplan was de outsourcing van het onderdeel 
catering buiten de huidige reorganisatie te houden, omdat het College volgens de 
Universiteitsraad nog niet in staat was een volledig beeld te schetsen van de beoogde 
vorm van outsourcing en de consequenties hiervan, in het bijzonder de consequenties voor 
de medewerkers. Het college is hier mee akkoord gegaan en heeft toegezegd de 
Universiteitsraad adviesrecht te geven op het cateringplan in al zijn modaliteiten op het 
moment dat de uitkomst van de verkenning van de komende jaren gereed is. Andere 
aspecten van het advies betroffen onder andere de bezuinigingsdoelstelling, de relatie 
tussen faculteiten/diensten en het beoogde FSC, de kwaliteit van de dienstverlening en de 
noodzaak tot helderheid bij faculteiten en diensten over welke (facilitaire) taken en welke 
bij de facilitaire diensten betrokken medewerkers achterblijven. Het college heeft al deze 
punten uit het advies van de raad overgenomen.  
 
De Universiteitsraad heeft vervolgens ingestemd met het uitvoeringsplan, waarbij is 
afgesproken dat de raad op de hoogte wordt gehouden van de personele gevolgen. 
 
Belangrijk is om in de toekomst zicht te houden op de wijze waarop aanbieders en 
gebruikers overeenstemming bereiken over een basispakket van facilitaire diensten en een 
transparante methodiek om de kosten van deze diensten door te rekenen. Hierbij ligt 
volgens de raad ook een rol bij de faculteitsraden en dienstraden om te informeren naar de 
inhoud van de Service Level Agreements (SLA’s) en het niveau van de facilitaire 
dienstverlening kritisch te beoordelen. 
 

 
 

Fred Toppen 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Mocht u nadere informatie willen, hetzij over deze onderwerpen, hetzij over andere zaken 
die de raad aangaan, of zouden moeten aangaan, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
Dat kan door middel van een bericht aan de griffie van het bestuurssecretariaat 
(secr.griffie@uu.nl) . U kunt ook een abonnement nemen op Informail, de elektronische 
nieuwsbrief van de Universiteitsraad. Via Documail kunt u bovendien wekelijks een 
overzicht ontvangen van de raadsstukken. Beide ‘mails’ zijn te benaderen via de site van 
de raad, zie: http://nieuwsbrieven.uu.nl/informail/, respectievelijk 
https://www.surfgroepen.nl/sites/Documail/default.aspx 
 
 
 


	10.139 voorblad jaarverslag UR 2009-2010.pdf
	10.139 jaarverslag UR zittingsjaar 2009-2010
	10.139 voorblad jaarverslag UR 2009-2010.pdf
	10.139 jaarverslag zittingsjaar 2009-2010




