
 
 
JAARVERSLAG UR 2010 – 2011 
 
Het is goed gebruik om een jaarverslag te vervaardigen van ieder 
zittingsjaar van de universiteitsraad. Deze keer heeft het jaarverslag de 
vorm van een aantal korte berichten gekregen, afgewisseld met 
interviews met twee willekeurig gekozen raadsleden. 
 
 
Nieuw verdeelmodel onderwijsbekostiging 
De raad heeft uitvoerig gesproken over de door het college van bestuur en de 
decanen voorgestelde aanpassing van het onderwijsdeel van het universitair 
verdeelmodel, kort samengevat: een curriculumbekostiging plus één jaar (C+1). 
Na een moeizaam proces en meerdere besprekingen heeft de raad uiteindelijk op 
een aantal voorwaarden ingestemd met het voorgestelde nieuwe 
bekostingingsmodel. 
 
Advies over universitaire begroting 2011 en Kaderbrief 2012 
De universiteitsraad is van mening dat het college van bestuur scherper de 
keuzes moet maken die in het huidige tijdsgewricht (verder teruglopende 
financiën, noodzaak van nieuwe profilering) nodig zijn. Zowel in de bespreking 
van de begroting voor 2011 als in de discussie over de Kaderbrief 2012 kwam dit 
aspect terug, waarbij met name UR-lid Ankie Dols zich heeft ontpopt als een ware 
terriër. Extra vergaderingen waren nodig om nader tot elkaar te kunnen komen, 
waarbij de financiële problemen binnen de faculteit bètawetenschappen telkens 
als rode draad terugkwamen. Zie ook het interview met UR-lid Herre Talsma, 
elders in dit jaarverslag. 
 
 
 
Portret van een actief studentlid van de UR: Tjolina Proost 
 
Een onverzadigbare stukkenhonger, een gezonde nieuwsgierigheid, wars 
van cynisme, meer uren beschikbaar per dag dan gemiddeld: zie hier een 
korte typering van Tjolina Proost, studentlid van de Universiteitsraad 
2010-2011. Naast haar werk voor de Universiteitsraad heeft zij zich in 
het afgelopen zittingsjaar ingezet voor de fusie van 
studentenbelangenbehartigers Linq, OOFU en USF. Deze drie vormen 
sinds kort tezamen Vidius: Voor ieder die in Utrecht studeert.  

 
 
En passant werd zij ook nog lid van de Denktank die in het kader van het 
symposium Sirius voorbij een manifest heeft opgesteld (zie: Sirius-manifest 
Studenten willen toppers zien). Daar vloeide weer een presentatie uit voort van 
Proost, samen met drie andere studenten die hun sporen hebben verdiend in de 
medezeggenschap, tijdens de bijeenkomst over het Utrechts Onderwijsmodel 3.0. 
‘Inderhaast zijn we opgetrommeld, de vrijdag voordat de conferentie plaatsvond. 
Men had ontdekt dat de studenten vergeten waren, terwijl zij toch ook wel eens 
een idee hebben over de manier waarop je onderwijs kunt geven.’  
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Tjolina was voorzitter van de Werkgroep Toekomst Ambities, van de 
Universiteitsraad. In die hoedanigheid heeft zij, samen met anderen, maar 
omstanders konden zien dat zij het leeuwendeel van de voorbereiding voor haar 
rekening heeft genomen, een geslaagd symposium over De Ideale Universiteit 
georganiseerd. Vier weken voor het zover was moesten er nog wat sprekers 
worden gevonden. Dat is gelukt. Frits van Oostrom, Bert van der Zwaan en 
Anneke van Doorne-Huiskes waren er, en hebben gloedvolle betogen gehouden 
over hun ideale universiteit Utrecht. Bert van der Zwaan kreeg de gelegenheid 
zijn visie op het onderwijs te geven, nog voor hij aantrad als nieuwe rector 
magnificus. Zijn inbreng deed het nodige stof opwaaien (zie: Van der Zwaan 
zoekt de bevlogen student).  
 
Proost blikt terug op een leuk en interessant jaar, waarin zij in de machinekamer 
van de universiteit heeft kunnen rondkijken. Ze heeft kennis gemaakt met het 
politieke spel, het proces van onderhandelen, de vele beleidstromen binnen de 
immense organisatie die de UU heet. En hoe vaak krijg je de kans om de hand 
van HKH Máxima, prinses der Nederlanden te schudden?  
Bijzonder leerzaam en voor Tjolina het omslagpunt in haar raadsjaar: het debat 
over het advies van de Universiteitsraad over de universitaire begroting. De raad 
en het CvB kwamen er in de reguliere vergaderingen niet uit. Een extra 
vergadering moest worden uitgeschreven en de verhoudingen werden op scherp 
gesteld. ‘De ruimte die je daardoor voor jezelf creëert als raad is een prima basis 
voor onderhandelingen.’ Het positieve advies van de raad kwam er uiteindelijk 
toch.  
 
‘Eigenlijk wel jammer dat je op het moment dat je op stoom begint te komen 
alweer aan het eind van het zittingsjaar zit.’ De suggestie van de interviewer dat 
zij nog een jaar zou kunnen bijtekenen wijst zij net zo vrolijk als resoluut van de 
hand. Anderen mogen ook van deze buitenkans gebruik maken. En daarbij: ze 
wordt voorzitter van Vidius. ‘Gelukkig is het nu wat rustiger. Alleen even die fusie 
afronden.’ En weg is ze, op naar de volgende afspraak. 
 
 
 
Demonstratie tegen het HO-beleid van staatssecretaris Zijlstra, Den 
Haag, 21 januari 2011 
Een vrijwel volle bus met medezeggenschappers heeft drie andere bussen vol met 
hoogleraren vergezeld naar de grootste demonstratie in toga die ooit heeft 
plaatsgevonden. Hoogtepunt van de demonstratie in de Anton Philipszaal was 
ongetwijfeld de weergaloze rede van Fay van Zeijl, voorzitter van de 
studentgeleding. Zie voor haar toespraak: Fay van Zijl: niet tijdens de wedstrijd 
morrelen aan de spelregels (u kunt de eerste hit openen voor een PDF-bestand). 
 
 
Het zwakke geslacht 
Wat veel mensen al vermoedden werd door raadsleden Monique Adriaanse en 
Karin Prummel met cijfers aangetoond: vrouwelijke studenten hebben een veel 
hoger studierendement dan hun mannelijke collega’s. Adriaanse en Prummel 
eindigen hun opiniestuk in NRC-Handelsblad (sic!) van 16 juni 2011 met een 
drastisch voorstel, dat tot ongelovige reacties heeft geleid (vermoedelijk van 
mannelijke zijde). Zie: Laat alleen meisjes studeren aan de universiteit.  
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De brede rug van Herre Talsma 
 
De zelfbenoemde luis in de pels van de Universiteitsraad, Herre Talsma, 
heeft zich het afgelopen jaar weer danig geroerd. Talsma weet dat hij de 
niet altijd even dankbare rol vervult van klokkenluider, maar wijst er ook 
op dat hij zijn kritische vragen vanuit een positieve houding stelt, met 
maar één doel: een nog betere en vooral transparantere Universiteit 
Utrecht. En wat die rol betreft: ‘Ach, ik heb een brede rug.’ 
 
De waarschuwingen over de financiën bij de bètafaculteit waren niet van de lucht. 
‘Ik heb gelijk gekregen.’ Maar dat is dan wel het soort gelijk dat hij liever niet 
krijgt. Talsma wijst erop dat hij niet alleen de barricaden op gaat voor zijn eigen 
faculteit. Wel is een sterke bètafaculteit van groot belang voor het profiel van de 
UU als geheel. En dat moet dan wat kunnen kosten. Die investeringen zijn de 
afgelopen jaren gedaan. ‘Maar het lijkt erop dat de linkerhand van de faculteit 
met enige regelmaat niet wist wat de rechterhand heeft gedaan. Dat heeft tot een 
tekort geleid dat helemaal uit de klauwen is gegroeid.’  
Nieuwsgierig is hij hoe het zover heeft kunnen komen. Hij stelt vast dat door 
sommige betrokkenen de beschuldigende vinger naar de leiding van de faculteit 
wordt uitgestoken. ‘Maar kennelijk heeft het College van Bestuur ook veel te lang 
de kop in het zand gestoken, met alle funeste gevolgen van dien.’ Het stoort 
Talsma dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor niet, of althans veel te 
laat lijkt te zijn genomen.  
 
Zie voor deze problematiek ook: Betafaculteit: het Griekenland van de UU 
 
Talsma steekt echter zijn bewondering voor bètadecaan Van Meer, maar ook voor 
de nieuwe rector magnificus Van der Zwaan niet onder stoelen of banken. ‘Vanuit 
een positieve benadering worden keuzen gemaakt, hoe pijnlijk die ook uitpakken. 
Het zijn keuzen waar ik me overigens niet altijd in kan vinden, vooral omdat zij 
niet lijken te zijn gebaseerd op een consistente toepassing van de criteria die voor 
de profilering van de bètafaculteit zijn gekozen: meer fundamenteel onderzoek, 
gecombineerd met een grotere rol van kennisvalorisatie.’ Maar het blote feit dat 
er nu eindelijk gekozen wordt is winst, volgens Talsma. Hij, maar ook andere 
raadsleden, hameren al lange tijd op de noodzaak van het maken van keuzen.  
 

 
 
Adviezen over de begroting en de kaderbrief werden in de afgelopen jaren na 
ampel beraad en extra vergaderingen gegeven door de universiteitsraad. De raad 
is erin geslaagd extra ruimte te krijgen door te dreigen met een negatief advies. 
Voor Talsma had het niet zover hoeven te komen. ‘Wanneer eendrachtiger samen 
zou zijn gewerkt door zowel het College van Bestuur als de Universiteitsraad en 
de informatie open en eerlijk op tafel zou zijn gelegd, was die sfeer van 
wantrouwen afwezig geweest. Ik vraag al lange tijd naar de agenda van het 
College van Bestuur en de decanen. Ik krijg steeds nul op het rekest. Jammer.’ 
 
Ook over het functioneren van de UR zelf heeft hij nog wel een kritisch punt. Het 
lijkt erop dat de discussie nu vaak te intern gericht blijft, waarbij raadsleden en 
raadsfracties elkaar te lijf gaan. Dat komt de daadkracht niet ten goede. Hij geeft 
de nieuwe studentgeleding dringend in overweging de rijen zo snel mogelijk te 
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sluiten en zich te richten op de vragen waar het in deze tijden echt om moet 
gaan: een gezond, spannend en uitdagend debat tussen raad en college.  
 
Talsma weigert echter in somberheid te blijven steken. Daar is hij de man niet 
naar. ‘Samen komen wij eruit.’  
Hij heeft zelfs nog een primeur: er is een groep Vrienden van de 
Medezeggenschap binnen de Universiteit Utrecht in oprichting. Meer nieuws 
volgt, let op DUB.  
 
 
 
Afscheid UR-voorzitter, benoeming nieuwe UR-voorzitter 
Ach, mannen kunnen altijd nog UR-voorzitter worden, dat blijkt maar weer. 
Raadsvoorzitter Matthias Jorissen heeft begin maart 2011 zijn afscheid met 
ingang van het nieuwe zittingsjaar aangekondigd. De Universiteitsraad heeft het 
advies van de benoemingsadviescommissie, bestaand uit vier leden van de UR, 
om te kiezen voor Fred Toppen als zijn nieuwe voorzitter overgenomen, waarna 
het College van Bestuur tot zijn benoeming is overgegaan. Toppen, al vier jaar lid 
van de Universiteitsraad, staat te boek als een activistisch lid. Dat maakt 
nieuwsgierig naar zijn optreden als UR-voorzitter. 
 
 
 
Verkiezingen voor de Studentgeleding (jaar 2011-2012) en de 
Personeelsgeleding (2011-2013) 
Voor het komend zittingsjaar hebben de verkiezingen voor de studentgeleding 
een kleine verschuiving opgeleverd. Lijst Helder heeft twee zetels gekregen, lijst 
VUUR zeven zetels – een minder dan vorig jaar. De Partij van de Utrechtse 
Student (PvdUS) behield haar drie zetels.  
Voor de Personeelsgeleding zijn ook verkiezingen gehouden, nl. voor het district 
ondersteunend en beheerspersoneel. Opvallend voor de PG is het feit dat voor 
één zetel geen kandidaat is gevonden, een WP-zetel in het beta-medisch cluster. 
Nu Fred Toppen, net verkozen tot lid voor de komende twee jaar, de raad verlaat 
om onafhankelijk voorzitter te worden van diezelfde raad, zijn er twee zetels 
vakant. Bezien wordt hoe hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Het ziet 
ernaar uit dat in mei 2012 verkiezingen zullen worden gehouden voor deze twee 
zetels, op hetzelfde moment als die van de verkiezingen voor de Studentgeleding.  
 
Potlood: Medezeggenschap houdt je scherp! 
Her en der, maar met name in het Bestuursgebouw en binnen  
sommige faculteiten, zwerven rode potloden met die montere  
mededeling rond. Niet helemaal toevallig, want de PR-commissie  
van de UR heeft er 12.000 van besteld. Voor een volgend  
jaar zal hoogst waarschijnlijk een bulkbestelling van  
puntenslijpers worden geplaatst.  
 
 
Tot zover het jaarverslag over het zittingsjaar 2010-2011. Mocht u nog vragen 
over dit verslag hebben, aarzel niet contact op te nemen met Matthias Jorissen 
(m.g.a.jorissen1@uu.nl). Voor andere vragen over de Universiteitsraad kunt u 
vanaf 1 september 2011 terecht bij de nieuwe voorzitter, Fred Toppen 
(f.toppen@geo.uu.nl) of het secretariaat van de UR: secr.griffie@uu.nl  
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