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Voorwoord
Het jaar 2008 begon met stevige wijzigingen in de administratieve ondersteuning van de
universiteitsraad. Na vele jaren voor de raad gewerkt te hebben vertrok Coby Verdonk
per 1-1-2008. En met haar veel ervaring en kennis rond de formele en informele
aspecten van de universiteitsraad. Verder gaf de griffier, Jacqueline Baars, te kennen
haar werkzaamheden voor de raad terug te willen brengen tot een à twee dagen per
week.
Deze veranderingen in de ondersteuning van de raad gaven aanleiding tot een
aantal functiewisselingen, waardoor Patricia de Jong, als notulist, nadrukkelijker bij het
werk van de raad werd betrokken. De secretariële taak wordt vanaf 2008 vervuld door
Esther Koning.
Verder werd in 2008 de voorzitter herbenoemd voor een nieuwe periode
(2008/2010). Als gevolg van persoonlijke omstandigheden kon hij echter aan het begin
van het collegejaar 2008/2009 niet steeds de aandacht aan de raad geven, die deze
verdiende. Zijn taken werden dan competent waargenomen door de presidiumleden Ben
Bode en Ageeth Klaassen.
De raad werd in 2008, naast de gangbare dossiers, geconfronteerd met enkele nieuwe
kwesties.
- De huisvesting van buitenlandse studenten bleek na de overdracht van deze
taak aan Stadswonen verre van perfect te functioneren.
- De raad ontving voor het eerst diffuse signalen dat de opheffing van de opleiding
Economie en Informatica niet voor alle partijen op bevredigende wijze verliep.
Later (in 2009) zou dit uitgroeien tot een belangrijke kwestie.
- Mooi waren de nieuwe plannen voor de ontwikkeling van de Woudestein
Campus. De verdere uitwerking en stapsgewijze realisatie daarvan zullen de
raad waarschijnlijk vele jaren bezighouden.
Meer kunt u hierover lezen in de verslagen van de commissies OOS en PBIZ.
Daarnaast werd de discussie over de numerus fixus voortgezet en tot een (voorlopig?)
einde gebracht. Een reglement voor het cameratoezicht werd ontwikkeld en de
reorganisatie van de diensten, waarover in 2007 was beslist, moest in 2008 gerealiseerd
worden door de instelling shared service centers en van gebruikersraden.
Het overleg over deze zaken met het college was intensief en soms scherp.
Maar, passend in de Rotterdamse overlegtraditie, steeds gericht op het bereiken van
overeenstemming en het vinden van oplossingen.
Harry Daemen,
Voorzitter Universiteitsraad.
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De Universiteitsraad in 2008

In beeld gebracht
Universiteitsraad 2007-2008

Universiteitsraad 2008-2009
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Leden van de Universiteitsraad
Tot 1 september 2008 Personeels Geleding Universiteitsraad
Dr. B. Bode
Prof.dr. R.C.F. von Friedeburg
R.M. Geluk
Dr. C. Heij
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Mw. ing. F.C. van der MeulenLenselink
Drs. J.H. Timmermans
Mw. dr. M.Lückerath-Rovers
Dr. A.W.A. Scheepers
Mw. N.M. Voogd
Dr. F. Mast
Dr. A.P. den Exter

Rotterdam School of Management
Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
Bureau van de Universiteit
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Wijsbegeerte
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Rotterdam School of Management
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen

Tot 1 september 2008 Studenten Geleding Universiteitsraad
Mw. L.M. Kranenburg
A.L. de Waard
Mw. M Naặs
Mw. S.F.M. Blom
Mw. I.M. Hermsen
M. Reijerkerk
Mw. A.L.M. van Eekeren
R.J.K. Deusing
E.A.J. Gruwel
Mw. S.A.E. Konings
F.M.A. Morsen
J.J.M. van Ommen

Faculteit der Historische Kunstwetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Economische Wetenschappen
Rotterdam School of Management
Rotterdam School of Management
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Wijsbegeerte
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Vanaf 1 september 2008 Personeels Geleding Universiteitsraad
Dr. B. Bode
Prof.dr. R.C.F. von Friedeburg
R.M. Geluk
Dr. C. Heij
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Mw. dr. M. Lückerath-Rovers
Mw. ing. F.C. van der MeulenLenselink
Dr. A.W.A. Scheepers
Drs. J.H. Timmermans
Mw. N.M. Voogd
Dr. A.P. den Exter
Dr. F. Mast

Rotterdam School of Management
Faculteit der Historische Kunstwetenschappen
Bureau van de Universiteit
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Rotterdam School of Management
Faculteit der Wijsbegeerte
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen

Vanaf 1 september 2008 Studenten Geleding Universiteitsraad
Mw. L. Baerwaldt
Mw. A.M.L. van der Zalm
Mw. E.F. van der Gaast
Mw. F.J. Boers
Mw. D.H.M. Heppe

Faculteit der Economische Wetenschappen
Rotterdam School of Management
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Historische Kunstwetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Economische Wetenschappen
Rotterdam School of Management

J.F. Soliman
O.D. Waterberg
Mw. B. van den Beuken
Mw. H. Yilmaz
Mw. L. Raoui
T.M. Onnes
J.H.B. Gorsira

Universiteitsraad secretariaat 2008-2009
Dr. H.H.F.M. Daemen
Voorzitter
Mw. mr. L.A.J. Baars
Griffier
Mw. P.C.E. de Jong – de Geus
Ambtelijk secretaris
Mw. J.I.T. van Gelder /
Mw. E.J. Koning
Secretaresses U-Raad

1 september 2008 – 1 september 2009
1 september 2008 – 1 september 2009
1 september 2008 – 1 september 2009
Resp: 1 januari 2009 – 1 september 2008 – 2009
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Agendapunten Universiteitsraad en Overlegvergadering
De versterking van de Inspraakstructuur alsmede het eigen Jaarverslag zijn onderwerpen van
gesprek geweest. Voor het overige werden de meeste onderwerpen aangebracht door het
College van Bestuur en zijn diensten. Al deze onderwerpen zijn eerst in de commissies OOS,
FIN en/of PBIZ voorbereid en tenslotte in de Overlegvergaderingen met het CvB toegelicht en
besproken met de leden van het CvB. De onderwerpen zijn hieronder opgesomd.

Jaarlijks dan wel regelmatig terugkerende onderwerpen
Kadernota 2009
Studentenstatuut 2009
Wijzigingen Bestuurs- en Beheersreglementen EUR
Jaarverslag 2007 EUR
Begroting 2009
Overige Onderwerpen
Masterplan Campus Woudestein
Aandachtspunten aangedragen door de ‘oude’ Universiteitsraad
Verslag overleg met Raad van Toezicht
Strategisch Plan Erasmus 2013
Beleidsplan Universiteitsraad 2008-2009
Opheffing Economie en Informatica
Numerus Fixus
Integratie ISS in EUR
Terugkeer iBMG naar EUR
Huisvesting Buitenlandse Gasten
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Bericht uit de Commissies:
De Commissie Personele Bestuurlijke Infrastructurele Zaken
(PBIZ)
Naast de meer algemene zaken zoals de Kadernota en de Begroting kende de
commissie PBIZ in het jaar 2008/2009 de volgende beleidsspeerpunten:
Privacybeleid
De Universiteitsraad controleert de handhaving van het privacybeleid en dringt bij
het CvB aan op het opstellen van een gedragscode voor medewerkers en
organisatieonderdelen.
Campus korte termijn
De Universiteitsraad streeft op korte termijn naar een veiligere campus met een
vergrote leefbaarheid. De Universiteitsraad brengt kleinschalige infrastructurele
tekortkomingen in kaart en ziet toe op een vlotte verbetering van deze door de
verantwoordelijke diensten.
Huisvesting Internationale studenten
De Universiteitsraad volgt de stappen die het CvB neemt om het
huisvestingsprobleem op te lossen, bewaakt daarbij met name het aanbod aan
woonruimte voor toekomstige internationale studenten en ziet toe op de tijdige
afwikkeling van huisvestingsaanvragen.
Studentenvoorzieningen
De Universiteitsraad inventariseert op de volgende terreinen de mogelijkheden
om de voorzieningen op de EUR studentvriendelijker te maken: pc gebruik en
inlogmogelijkheden, informatievoorziening naar studenten met betrekking tot
beschikbaarheid studie- en computerplekken, openingstijden van
horecagelegenheden en universiteitsbibliotheek, sportvoorzieningen.
De studentleden uit de commissie PBIZ zullen op deze punten actie
ondernemen.
Reorganisatie en inrichting gebruikersraden:
De Universiteitsraad volgt de uitvoering van het reorganisatieplan kritisch en ziet
toe op een spoedige en afdoende inrichting van de nieuw te vormen
gebruikersraden.
Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest betroffen:
Diversiteitsbeleid
Campus plannen lange termijn (Masterplan Campus)
Opheffing van de opleiding E & I (ESE)
Reglement camera toezicht
Integratie ISS in EUR
Terugkeer BMG naar EUR
Diversiteitsbeleid
Gehandicaptenvoorzieningen
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De Commissie Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken (OOS)
Jaarverslag Commissie Onderwijs, onderzoek en Studentenzaken
De commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken van de Universiteitsraad
adviseert de voltallige raad over alle stukken die in een of meerdere van de genoemde
gebieden. In dit jaarverslag zal kort stilgestaan worden bij de belangrijkste kwesties die
dit jaar zijn behandeld.
Deel 1: kwesties
1. De kwestie Economie en Informatica/Informatica en Economie (benaming neemt
beide vormen aan in verschillende stukken).
Dit dossier is een van de meest controversiële, ingewikkelde en veelbesproken kwesties
binnen de commissie OOS en ook binnen de Universiteitsraad zelf.
Een korte situatieschets:
In september 2008 werd de Universiteitsraad gevraagd om na te denken over de
opheffing van de Bachelor opleiding Economie en Informatica van de Faculteit van de
Economische Wetenschap. Specifiek werd verzocht tot het sluiten van de inschrijvingen,
wat procedureel gezien een eerste stap naar permanente opheffing was. Dit viel onder
de deelgebieden onderwijs, onderzoek en studentenzaken en het dossier werd daarom
inhoudelijk door de commissie OOS behandeld. Het stuk kwam telkens terug op de
vergaderingen en voor het precieze verloop van de gesprekken verwijs ik dan ook naar
de vergadernotulen van de commissie OOS 2008, september tot en met mei 2009.
De studentengeleding in de commissie was vanaf het begin kritisch over de ophef van
deze bachelor, die naar hun idee haaks stond op de gestelde doelstellingen van de
universiteit. Ook ontstond er, na contact met verschillende studenten, docenten en
andere bronnen binnen de FEW een twijfel naar de gang van zaken en de wenselijkheid
van opheffing. Verder was men ontevreden over de geboden afbouwregeling die de
toenmalige studenten E&I geboden werd.
De personeelsgeleding van de commissie maakte zich ook zorgen om dit dossier, omdat
er geen duidelijkheid verschaft werd over personele consequenties en financiële
gevolgen van het stopzetten van de opleiding. Bovendien constateerde de commissie
OOS in haar geheel dat er procedureel onvolkomenheden bestonden wat de belangen
van de medezeggenschap betrof; hiermee werd bedoeld dat bij zowel het instellen van
een bacheloropleiding als het opheffen van een dergelijke opleiding geen juiste
procedures bestaan om de medezeggenschap voldoende en op eerlijke wijze haar taak
te laten vervullen.
Het leek overigens alsof de decaan van de FEW op eigen beweging de inschrijvingen al
had opgeschort. Dit is een subtiel verschil met het sluiten van inschrijvingen zo meende
hij; voor de eerste was zijn eigen bevoegdheid voldoende, voor het tweede had hij
instemming van de rector en dus ook de Universiteitsraad nodig.
Ook verscheen er in november een onderzoek van een drietal hoogleraren aan de FEW,
waarin de argumenten van de decaan Frances om de opleiding op te heffen bekritiseerd
werden en waarin bovendien de door hem geschetste besparing lager zou uitvallen. Dit
maakte de kwestie nog ingewikkelder, omdat het nu leek alsof op de faculteit zelf niet
voldoende overeenstemming bestond om zonder meer over te gaan tot opheffing van
een opleiding. Ook bereikten de commissie verontrustende berichten van studenten E&I
die zich in de steek gelaten voelden door universiteit en het faculteitsbestuur in het
bijzonder. Verder kwam bovendien een document boven water waarin de faculteitsraad
E&I zich, weifelend, uitspreekt over de kwestie, wat het ook niet gemakkelijker maakt.
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(de genoemde documenten zijn te vinden in de vergaderverslagen OOS 2009
september, november, december en voor 2009 OOS januari).
De FEW werd uiteindelijk ‘gedwongen’ de afbouwregeling uit te breiden en het College
van Bestuur beloofde de Raad meer duidelijkheid te verschaffen op het gebied van
bevoegdheden. Ook in deze periode bereikte de Raad (en de commissie OOS) het
formele verzoek om de opleiding Economie en Informatica te schrappen, dit wil zeggen,
de bachelor te laten verwijderen uit het Bestuurs- en Beheersreglement van de EUR en
het Onderwijs en Examenreglement (OER).
De commissie OOS vergaderde in deze periode extra om de kwestie te bespreken.
Besloten werd een besluit te formuleren om in te stemmen, mits aan een aantal eisen
werd voldaan:
de belangrijkste eisen waren:
- een onderzoek naar de gang van zaken op de FEW inzake de opheffing van E&I;
- verruiming van de medezeggenschapsbevoegdheden bij zowel het instellen als
opheffen van opleidingen; instemmingsrecht voor de faculteitsraden
- verdere verruiming van de afbouwregelingen voor toenmalige studenten.
De Raad stemde met een zeer grote meerderheid tegen de opheffing van E&I in maart,
nadat er bleek dat het College van Bestuur niet aan alle gestelde kon of wilde voldoen.
Wel sprak het college de intentie uit om een aantal eisen, in het bijzonder diegenen met
betrekking op de afbouwregeling en de verduidelijking van de
medezeggenschapsbevoegdheden, zonder meer wenste aan te pakken, ook eventueel
losstaande van een besluit in de kwestie E&I.
Hierop volgde in maart een ontmoeting tussen leden van de Raad (incluis vele leden van
de commissie OOS) en het bestuursteam van de FEW waarin dezen trachten het een en
ander uit te leggen.
In mei werd de kwestie opnieuw aan de commissie voorgelegd en werd besloten de het
College op haar eerdere aanbod aan te spreken; een verruiming van de afbouwregeling
en het formeel vastleggen van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen
betreffende het opstarten en opheffen van opleidingen werden opnieuw aan het advies
van de commissie verbonden, ditmaal met het advies naar de raadsleden toe om weer,
mits aan de eisen voldaan werd, in te stemmen.
De raad stemde deze keer wel in met het besluit om E&I op te heffen, na de mededeling
van het College dat aan alle eisen op nette wijze voldaan zou worden.
Dit dossier is echter nog niet afgewikkeld: vooral voor de studentleden van de volgende
commissie OOS geld dat zij zich goed moeten verdiepen in deze stof, daar de
faculteitsraad van de FEW het verloop van deze kwestie nogmaals wenst te bespreken.
Ook voor personeelsleden is het zaak de stukken rondom dit geheel door te nemen,
omdat er duidelijkheid wordt verschaft over het vertrek van een hoogleraar en het
aanhouden van de specialisten op IT en IT-economisch gebied bij de FEW en het niet
verlangen van het dienstverband van een aantal part timers. Alle medezeggenschappers
dienen zich bovendien bewust te zijn van de beloften van het CvB betreffende het
verduidelijken en verruimen van de bevoegdheden van de verschillende organen inzake
het opheffen en opstarten van opleidingen, daar met een wetswijziging in de WHW (Wet
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) in het vooruitzicht in 2010 de
reglementaire vastlegging van deze bevoegdheden een kwestie van tijd zal worden.
2.Huisvesting buitenlandse studenten.
Dit punt is eveneens een van de essentiële punten geweest in het jaar 2008/2009, zo
groot was het dat er zelfs een zeer kritisch rapport over is gepubliceerd. De commissie
OOS speelde hier, vanuit haar aspect ‘Studentenzaken’ een belangrijke rol, daar er
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misstanden ontstonden bij vooral buitenlandse studenten als gevolg van deze kwestie.
Het financiële, contractuele en juridische aspect van deze zaak zijn ook in OOS
besproken, maar slechts zijdelings; zulke kwesties vallen immers toe aan de commissie
Personeel, Beleid en Infrastructurele Zaken (PBIZ).
De kwestie is redelijk simpel samen te vatten: in 2008 kwam de EUR voor het eerst in de
situatie dat het huisvesten van buitenlandse studenten niet meer intern geregeld was,
maar was ondergebracht bij de commerciële partij ‘Stadswonen’. Dit ging faliekant mis.
In september 2008 ontving de Raad al verontrustende berichten over hoge prijzen,
kamertekort en slechte onderkomens. Toen in de loop van november, via onder andere
het Erasmus Magazine, bleek dat internationale studenten noodgedwongen in caravans
en tenten ondergebracht waren trok de Raad aan de bel. De toestand was
onacceptabel. Het CvB stelde voor een onderzoek in te stellen naar de kwestie, een
commissie bestaande uit personeelsleden, studenten en onderzoekers zou bekijken wat
er aan de hand was.
Het rapport getiteld ‘Van de grote lijnen tot de lastige details; Rapport commissie
buitenlandse gasten’ verscheen in juni 2009 en was op bijna alle punten voor de
universiteit vernietigend.
3. Numerus fixus
Numerus fixus, was ook dit jaar weer aan de orde. De commissie stond het gebruik van
de numerus fixus regeling toe voor de bachelorstudies Rechten, Psychologie en de
nieuwe bachelor
Internationale Betrekkingen Communicatie en Media (IBCOM) aan de FHKW. De
numerus fixus werd voor 1 collegejaar verstrekt.
De redenen:
Rechten: als gevolg van een herstructurering van het onderwijs en ook vanwege het feit
dat alle rechtenfaculteiten in Nederland momenteel een numerus fixus hanteren, werd
door de commissie positief geadviseerd. Wel werd opgemerkt dat het gebruik van de
numerus fixus niet vanzelfsprekend is ‘omdat de rest het ook doet’.
Psychologie: Hier heeft men te maken met een grote populariteit van de studie en wil
daarom de instroom kunnen beheersen, omdat anders de capaciteit achterblijft, wat
huidige studenten zal schaden, daar kleinschaligheid van het onderwijs daarmee in het
geding komt. Waar dient men op te letten:
Bij elk numerus fixus verzoek hoort een plan van de faculteit in kwestie om het gebruik
van deze regel zo snel mogelijk overbodig te maken; de EUR opereert vanuit het
beginsel dat het gebruik van numeri fixi in principe onwenselijk is. Hierom moet er door
alle raadsleden en in het bijzonder door leden van de commissie OOS altijd gekeken
worden naar de wenselijkheid van een numerus fixus en een correcte manier van
aanvragen.
Er moet dus altijd:
-een gegronde reden en goede argumentatie zijn voor numerus fixus, dus niet enkel ‘we
willen de instroom beheersen’ of ‘rendementen verhogen’;
-een afbouwregeling geleverd worden, die erin voorziet om numerus fixus zo snel
mogelijk overbodig te maken;
- Een numerus fixus wordt altijd maar voor een beperkte periode, meestal 1 jaar,
verstrekt.

Opleidingen hebben dus niet ‘standaard’ een numerus fixus. 1

1

Uitzondering: de opleiding Geneeskunde; hiervoor wordt een apart landelijk lotings- en
plaatsingssysteem gebruikt en deze opleiding is dan ook de enige die ‘standaard’ een numerus
fixus mag hanteren.
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Commissie Financiële Zaken (FIN)
Inleiding
De commissie Financiële Zaken (FIN) bestaat uit twee studentleden (tot september mw.
Blom en dhr. De Waard, vanaf september mw. Van der Zalm en dhr. Onnes) en twee
personeelsleden (mw. Lückerath-Rovers en dhr. Heij) en is in 2008 driemaal bijeen
gekomen. In april is de Kadernota 2009 besproken en de inbedding van de convenanten
met de faculteiten, in september het Jaarverslag 2007, en in november de Begroting
2009. Over het algemeen heeft de commissie kunnen instemmen met dan wel zich
voldoende geïnformeerd kunnen achten over de voorgestelde plannen en de behaalde
resultaten. Voor een aantal punten is extra aandacht van het College van Bestuur (CvB)
gevraagd. Deze punten worden hieronder kort samengevat en toegelicht.
Kadernota 2009
Aandachtspunten:
1. Consequenties van afname in de eerder voorziene groei van studentenaantallen
voor de ontwikkeling van de universiteit.
2. Opstellen en uitvoeren van convenanten met de Faculteiten inbedden in de
begrotingscyclus.
Toelichting:
1. In de strategische visie werd uitgegaan van een groei van 25%, landelijk wordt een
groei van 20% voorzien, voor de Woudestein opleidingen 16%. De groeiplannen van
de EUR zijn ambitieus.
2. Naast de Kadernota ontvangt de commissie FIN ook tijdig de convenanten met de
Faculteiten, waar een belangrijk deel van de inhoudelijke invulling van de kadernota
plaatsvindt.
Jaarverslag 2007
Aandachtspunten:
1. Het beter expliciteren van het langere termijn financiële beleid.
2. Het liquiditeiten beheer van de EUR roept vragen op, met name de zeer ruime
liquide middelen.
Toelichting
1. Dit aandachtspunt van vorig jaar blijft actueel.
2. Ook dit aandachtspunt van vorig jaar blijft actueel. Een groot deel van de reserves
zal worden ingezet voor diverse (renovatie en nieuwbouw) projecten.

11

Erasmus Universiteit Rotterdam

Jaarverslag Universiteitsraad 2008

Begroting 2009
Aandachtspunten:
1. Tijdige informatie over herschikking van posten binnen de begroting.
2. Mogelijke risico’s voor realisatie van de vereiste groei van 2e en 3e geldstromen.
3. Toevoegen aan de begroting van een overzicht van de diverse projecten,
bestedingsdoelen en begrote uitgaven binnen de strategische ruimte, gespecificeerd
naar de afzonderlijke faculteiten.
Toelichting:
1. Stelselmatige rapportage van ex post herschikkingen en materiële wijzigingen in de
begroting.
2. Deze geldstromen worden steeds belangrijker maar kunnen zeer gevoelig zijn voor
conjuncturele schommelingen. Opnemen van bijlage met overzicht van facultaire
activiteiten op projecten die vanuit de strategische ruimte en vanwege de
convenanten worden gefinancierd.
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Bijlagen
Bijlage I

Bevoegdheden van de Universiteitsraad

De Universiteitsraad heeft, op basis van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement voor de Universiteitsraad,
afhankelijk van het onderwerp, de navolgende taken en bevoegdheden:
Voorstellen doen en standpunten kenbaar maken
(Initiatiefrecht)
Informatieverstrekking door het College van Bestuur aan de Universiteitsraad
(informatierecht)
Het recht om te worden gehoord
(hoorrecht)
Adviesbevoegdheid
(adviesrecht)
Instemmingbevoegdheid
(instemmingsrecht)
Bevorderen van de openheid
Waken tegen discriminatie
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Agendapunten Universiteitsraad en Overlegvergadering

Datum
4 maart 2008.1

Universiteitsraad
Promotieplan Universiteitsraad
(Her)Benoeming leden Centraal
Stembureau
Opheffen duale variant Master
Econometrics and Management
Science
Herinrichting medezeggenschap
ondersteunende diensten/elektronisch
stemmen
Reorganisatie dienst huisvesting
buitenlandse gasten
Aanvraag nieuwe Bachelor
Communication and Media
Evaluatie campagne Fraude of plagiaat

15 april 2008.2

Aanvraag nieuwe master Accounting,
Auditing and Control
Notitie zorgen over medezeggenschap
13 mei 2008.3
Klachtenregeling EUR
Reglement Camera toezicht
Kadernota 2009
24 juni 2008.4
Reglement Camera toezicht
Studentenstatuut 2008-2009
Medezeggenschap ondersteunende
diensten
Aanvraag onderzoeksmaster Infection
and immunity
Implementatie Visiedocument EUR
2013
Conceptbesluit aanwijzing
plaatsvervangend lid
personeelsgeleding
vertrouwenscommissie
26
augustus Herbenoeming voorzitter
2008.5
Mandatering presidium vakantieperiode
23 sept. 2008.6
Jaarverslag EUR
Overzicht geplaatste camera’s
Uitvoeringsplan EUR 2013
28 okt. 2008.7
Numerus Fixus
Calamiteitenplan
Economie en Informatica
2 dec. 2008.8
Begroting
Integratie ISS
Terugplaatsing IBMG
Economie en informatica
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Overlegvergadering
(Her)Benoeming leden Centraal
Stembureau
Opheffen duale variant Master
Econometrics and Management
Science
Herinrichting medezeggenschap
ondersteunende diensten/elektronisch
stemmen
Reorganisatie dienst huisvesting
buitenlandse gasten
Aanvraag nieuwe Bachelor
Communication and Media
Evaluatie campagne Fraude of
plagiaat
Aanvraag nieuwe master Accounting,
Auditing and Control
Klachten regeling EUR
Reglement Camera toezicht
Kadernota 2009
Reglement Camera toezicht
Studentenstatuut 2008-2009
Medezeggenschap ondersteunende
diensten
Aanvraag onderzoeksmaster Infection
and immunity
Implementatie Visiedocument EUR
2013

Jaarverslag EUR
Overzicht geplaatste camera’s
Uitvoeringsplan EUR 2013
Numerus Fixus
Calamiteitenplan
Economie en Informatica
Begroting
Integratie ISS
Terugplaatsing IBMG
Opheffing Bachelor Economie en
Informatica
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Samenstelling Commissie Universiteitsraad

Presidium

Personeel Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter dr. H.H.F.M. Daemen
Dr. B. Bode
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Studenten Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter dr. H.H.F.M. Daemen
Mw. I.M. Hermsen
Mw. S.A.E. Konings
Personeel Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Voorzitter dr. H.H.F.M. Daemen
Dr. B. Bode
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Studenten Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Voorzitter dr. H.H.F.M. Daemen
D. Heppe
Mw. B. van den Beuken

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken
Personeel Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter mw. M. Naặs
Dr. B. Bode
Dr. C. Heij
Prof.dr. R.C.F. von Friedeburg
Mw.dr. M. Lückerath
Dr. F. Mast
Dr. A.P. den Exter

Studenten Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter mw. M. Naặs
R.J.K. Deusing
E.A.J. Gruwel
Mw. I.M. Hermsen
S.A.E. Konings
J.J.M. Ommen
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Personeel Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Voorzitter J.F. Soliman
Dr. B. Bode
Dr. C. Heij
Prof.dr. R.C.F. von Friedeburg
Mw.dr. M. Lückerath
Dr. F. Mast
Dr. A.P. den Exter
Studenten Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Voorzitter J.F. Soliman
Mw. L. Baerwaldt
Mw. B. van den Beuken
Mw. D.H.M. Heppe
O. D. Waterberg
Mw. H. Yilmaz
J.F. Soliman

Commissie Personele, Bestuurlijke en Infrastructurele Zaken
Personele Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter mw. ing. F.C. van der Meulen - Lenselink
R.M. Geluk
Mw. ing. F.C. van der Meulen-Lenselink
R.M. Geluk
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Dr. A.W.A. Scheepers
Drs. J.H. Timmermans
Mw. N.M. Voogd

Studenten Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter Mw. L.M. Kranenburg
Mw. S.F.M. Blom
Mw. A.L.M. van Eekeren
F.M.A. Morsen
M. Reijerkerk
E.L. de Waard
Mw. L.M. Kranenburg
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Personele Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Voorzitter Drs. J.H. Timmermans
R.M. Geluk
Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen
Mw. ing. F.C. van der Meulen-Lenselink
Dr. A.W.A. Scheepers
Drs. J.H. Timmermans
Mw. N.M. Voogd

Studenten Geleding Universiteitsraad vanaf 1 september 2008
Mw. F.J. Boers
Mw. E.F. van der Gaast
J.H.B. Gorsira
T.M. Onnes
Mw. L. Raoui
Mw. A.M.L. van der Zalm
Commissie Financiële Zaken
Personele Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter Dr. C. Heij
Dr. C. Heij
Mw. M. Lùckerath - Rovers

Studenten Geleding Universiteitsraad tot 1 september 2008
Voorzitter Dr. C. Heij
E.L. de Waard
Mw. S.F.M. Blom

Personele Geleding Universiteitsraad vanaf september 2008
Voorzitter Dr. C. Heij
Dr. C. Heij
Mw. dr. M. Lückerath-Rovers

Studenten Geleding Universiteitsraad vanaf september 2008
Voorzitter Dr. C. Heij
T.M. Onnes
Mw. A.M.L. van der Zalm
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Vertrouwenscommissie
Personele Geleding Universiteitsraad tot september 2008
Voorzitter Dr. H.H.F.M. Daemen
Mw. F. van der Meulen-Lenselink
Mw. N. Voogd

Studenten Geleding Universiteitsraad tot september 2008
Voorzitter Dr. H.H.F.M. Daemen
Mw. S. Blom
E. Gruwel

Personele Geleding Universiteitsraad vanaf september 2008
Voorzitter Dr. H.H.F.M. Daemen
Mw. F. van der Meulen-Lenselink
Mw. N. Voogd

Studenten Geleding Universiteitsraad vanaf september 2008
Voorzitter Dr. H.H.F.M. Daemen
J.H.B. Gorsira
Mw. H. Yilmaz
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Besluitenlijst Vergaderingen Universiteitsraad

Vergadering Universiteitsraad 2008.4 op 24 juni 2008
Onderwerp: Mandatering bevoegdheden Universiteitsraad aan Presidium
Besluit: De Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in vergadering
bijeen op 24 juni 2008 zijn bevoegdheden voor de periode van 25 juni tot 26 augustus
2008 te mandateren aan het Presidium van de Universiteitsraad.

Onderwerp : Plaatsvervangend lid Vertrouwenscommissie
Besluit: De Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
in vergadering bijeen op 24 juni 2008 als plaatsvervangend lid van de
vertrouwenscommissie namens de personeelsgeleding te benoemen mevrouw mr. dr.
A.G.H. Klaassen.

Vergadering Universiteitsraad 2008.5 op 26 augustus 2008
Onderwerp: Herbenoeming voorzitter Universiteitsraad
Besluit: De Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in vergadering
bijeen op 26 augustus 2008 Dr. H.H.F.M. Daemen per 1.9.2008 opnieuw voor een
termijn van twee jaar te benoemen tot voorzitter van de Universiteitsraad van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

19

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bijlage V

Jaarverslag Universiteitsraad 2008

Besluitenlijst Overlegvergaderingen U-Raad - CvB

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.1 op 4.3.2008
Onderwerp: Benoeming leden centraal stembureau
Besluit : In te stemmen met de benoeming van de leden van het centraal stembureau.
Onderwerp: Opheffen duale variant master econometrics and management science
Besluit: In te stemmen met de opheffing van de duale variant master econometrics and
management science.
Onderwerp: Elektronisch stemmen
Besluit: In te stemmen met de wijziging van het kiesreglement universiteitsraad ten
aanzien van de keuze voor elektronisch stemmen bij verkiezingen.
Onderwerp: Reorganisatie dienst huisvesting buitenlandse gasten
Besluit: Positief advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie van de dienst
huisvesting buitenlandse gasten.
Onderwerp: Aanvraag Bachelor Media and Communication
Besluit: Een positief advies uit te brengen ter zake van de aanvraag Bachelor Media and
Communication

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.2 op 15.4.2008
Onderwerp: Aanvraag Master Accounting, Auditing and Control
Besluit: Positief advies uit te brengen over de aanvraag Master Accounting, Auditing and
Control en in te stemmen met de daarbij behorende wijziging in het Bestuurs- en
Beheersreglement EUR.

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.3 op 13.5.2008
Onderwerp: Wijziging Klachtenregeling EUR
Besluit: In te stemmen met de wijziging Klachtenregeling EUR.

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.4 op 24.6.2008
Onderwerp: Herinrichting medezeggenschap ondersteunende diensten
Besluit: In te stemmen met de herinrichting van de medezeggenschapsstructuur
ondersteunende diensten.
Onderwerp: Aanvraag Onderzoeksmaster Infection and Immunity
Besluit: Positief advies uit te brengen over de aanvraag Onderzoeksmaster Infection and
Immunity.
Onderwerp: Studentenstatuut 2008-2009
Besluit In te stemmen met het Studentenstatuut 2008-2009 met het verzoek om in de
volgende editie aandacht te besteden aan de positie van de internationale student.
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Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.5 op 23.9.2008
Onderwerp: Uitvoeringsplan Erasmus 2013
Besluit: in te stemmen met het Uitvoeringsplan Erasmus 2013.
Onderwerp: Overzicht geplaatste Camera’s
Besluit: In te stemmen met het overzicht geplaatste camera’s op de Erasmus Universiteit
Rotterdam d.d. 26.08.2008

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.6 op 28.10.2008
Onderwerp: Calamiteitenplan
Besluit: Positief advies uit te brengen over het calamiteitenplan
Onderwerp: Invoeren numerus fixus voor de bacheloropleidingen Psychologie (FSW),
Nederlands Recht, Fiscaal Recht en Criminologie (FR), International Business
Administraton (RSM Erasmus University) en International Bachelor’s Programme in
Communication and Media (FHKW) voor het studiejaar 2009-2010
Besluit:
een positief advies uit te brengen voor het aanvragen van een numerus fixus voor de
bacheloropleiding International Business Administration (RSM Erasmus University) voor
het studiejaar 2009-2010;
een positief advies uit te brengen voor het aanvragen van een numerus fixus voor de
bacheloropleiding Psychologie (FSW) voor het studiejaar 2009-2010.
een positief advies uit te brengen voor het aanvragen van een numerus fixus voor de
International Bachelors’s Programme in Communication and Media (FHKW) voor het
studiejaar 2009-2010.
een positief advies uit te brengen voor het aanvragen van een numerus fixus voor de
bacheloropleiding Criminologie (FR) voor het studiejaar 2009-2010;
een positief advies uit te brengen voor het aanvragen van een numerus fixus voor de
bacheloropleidingen Nederlands Recht en Fiscaal Recht (FR) voor het studiejaar 20092010 .

Overlegvergadering Universiteitsraad – College van Bestuur 2008.7 op 2.12.2008
Onderwerp: Begroting 2009
Besluit: Positief advies uit te brengen terzake van de Begroting 2009 van de EUR.
Onderwerp: Integratie International Institute of Social Studies
Besluit: In te stemmen met de integratie van het International Institute of Social Studies
in de EUR.
Onderwerp: Terugplaatsing iBMG
Besluit: Positief advies uit te brengen over het voornemen tot terugplaatsing van het
iBMG. Na ontvangst van het reorganisatieplan zal de Universiteitsraad uitspraak doen
over de instemming.
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Bijlage VI Afkortingen
ARBO
BaMa
BBR
CvB
Erasmus MC
EUR
EUROPA
FEW
FGG
FHKW
FIN
FR
FSW
FW
OOS
OV
PBIZ
PGUR
RvT
SGUR
RSM
UR
URR
VSNU
WHW

Arbeidsomstandigheden
Bachelor-Master Stelsel
Bestuurs- en Beheersreglement
College van Bestuur
Erasmus universitair Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Overleg Personele Aangelegenheden Erasmus Universiteit
Rotterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
(Commissie) Financiële Zaken
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Wijsbegeerte
(Commissie) Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken
Overlegvergadering tussen Universiteitsraad en College van
Bestuur
(Commissie) Personele Bestuurlijke en Infrastructurele Zaken
Personeelsgeleding Universiteitsraad
Raad van Toezicht
Studentengeleding Universiteitsraad
Rotterdam School of Management
Universiteitsraad
Universiteitsraad Reglement
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
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