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1. Inleiding
De opkomst van het verschijnsel “Beurs-AIO” was in 1994 aanleiding voor het reanimeren
van het AIO-overleg aan de Universiteit Twente (UT). In de twee jaren daarna heeft het
Twents AIO Beraad (TAB) zich hard gemaakt om te problemen rond het “promoveren in
wachtgeld” en de “najaars-AIO’s” op te lossen. Met als gevolg dat beide zaken in Twente
acceptabel geregeld lijken te zijn. Daarnaast is het TAB begonnen met de organisatie van
algemene activiteiten zoals een symposium in 1997 en een enquête onder de Twentse
AIO’s in 1994 en 1997.
Dit jaar is het TAB weer actief geweest. Zo is er opnieuw een enquête onder de Twentse
AIO’s1 uitgezet (eind 1999) die naast de normale componenten ook uit het onderdeel
AIO-beleidsplan bestond. De evaluatie van de enquête en daarmee het AIO-beleidsplan
heeft in 2000 plaatsgevonden (dit mede op verzoek van de afdeling Personeel &
Organisatie – P&O); resultaten zijn te vinden op de website van het TAB –
http://www.utwente.nl/tab.
De evaluatie van het AIO-beleidsplan is ook gebruikt bij het implementeren van het
'nieuwe' AIO-beleidsplan (geldig voor AIO's werkzaam vanaf 1 juni 2000). Dit was nodig
naar aanleiding van de nieuwe CAO waarin AIO's flink meer gingen verdienen. Het TABbestuur heeft veel energie in overleggen met het College van Bestuur (CvB) en P&O
gestoken en dit heeft geresulteerd in een wat krapper AIO-beleidsplan, maar met de fikse
salarisaanvulling nog steeds intact (AIO's aan andere universiteiten die een aanvulling
hadden zagen deze verdwijnen met het ingaan van de nieuwe CAO).
Het jaar 2000 was voor het TAB ook bijzonder vanwege de oprichting van onze politieke
afdeling 'UTemp'. Deze partij veroverde 1 zetel in de U-raad en kwam slechts 3 stemmen
te kort voor een 2e zetel. Door deelname aan de U-raad is het TAB nog sneller en beter
geinformeerd en kan op die manier nog beter haar doelstelling waarmaken.
Tenslotte is de communicatie met de achterban weer verder verbeterd met het
verschijnen van twee nieuwe nummers van UThesis, een onregelmatig verschijnend
tijdschrift voor en door promovendi aan de Universiteit Twente.
Naast deze speciale activiteiten heeft het TAB in 2000 ook haar reguliere taken
onderhouden. Overige informatiestromen van en naar de AIO’s zijn opnieuw uitgebreid en
ook de contacten met diverse instanties aan de UT zijn geïntensiveerd.
In dit jaarverslag worden de activiteiten van het TAB in 2000 nader beschreven. Tevens
wordt de financiele verantwoording over 2000 gepresenteerd. Daarnaast worden ook de
plannen voor het komende jaar en de bijbehorende begroting besproken.

Giovanni Huisken, voorzitter TAB
September 2001
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Waar vanaf hier “AIO’s” of promovendi geschreven is, dient “AIO’s, OIO’s en TWAIO’s”gelezen
te worden. Tenzij natuurlijk anders vermeld.
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2. Doelstelling en doelgroep
De doelstelling van het Twents AIO Beraad (TAB) is om de AIO’s, TWAIO’s en OIO’s
werkzaam op de Universiteit Twente (UT) te informeren over alle voor hen interessante
en van belang zijnde zaken, het behartigen van hun belangen en een platform en
aanspreekpunt voor hen te zijn.
De doelgroep van het TAB bestaat derhalve uit alle AIO’s, TWAIO’s en OIO’s van de UT.
Het gaat hierbij om ruim 500 personen.

Achtergrond
De ruim 500 AIO’s vertegenwoordigen een grote groep UT-medewerkers (ruim 20%), met
eigen rechten, plichten en problemen, die vaak afwijken van die van andere UTmedewerkers en zeker van die van studenten. De AIO’s worden over het algemeen zwak
vertegenwoordigd als groep, en hun per definitie kortstondige dienstverband biedt ook
weinig ruimte voor versteviging van de positie van AIO’s binnen de UT. Uit verschillende
onderzoeken en uit gesprekken met AIO’s blijkt dat het functioneren van AIO’s regelmatig
wordt belemmerd door allerlei omstandigheden. Als AIO Beraad willen wij er aan
bijdragen dat een aantal problemen van AIO’s wordt verlicht of opgelost.

3. Bestuur en faculteitsvertegenwoordigers
Het TAB heeft ook dit jaar enkele wijzigingen doorgaan. Roland Wientjes droeg zijn
secretarisschap over aan Michiel Drucker. Froukje Jellema nam het
penningmeesterschap over van Sander van Triest. Theo Ruys nam afscheid van het
bestuur. In het bestuur bleven de voorzitter Giovanni Huisken, Froukje Jellema en Lianne
Doeswijk. Verder nam Jonathan Barsema plaats in het bestuur.
Het bestuur van het TAB wordt bijgestaan door faculteitsvertegenwoordigers. De
faculteitsvertegenwoordigers verzorgen de informatievoorziening naar de individuele
AIO’s en zijn het eerste aanspreekpunt voor een AIO binnen zijn of haar faculteit. In het
verleden werden niet alle faculteiten door een eigen promovendus vertegenwoordigd.
Sinds oktober 1998 is hier verandering in gekomen en zijn alle faculteiten
vertegenwoordigd door een eigen AIO of OIO. Voorheen vergaderde het bestuur van het
TAB in principe elke maand en werden er daarnaast vergaderingen met de
faculteitsbestuurders gehouden. Vanaf het jaar 2000 zijn deze vergaderingen
samengevoegd, zodat het TAB meer continu impulsen vanuit de faculteiten krijgen. In
2000 heeft het TAB elke maand een vergadering gehad. Vanwege het toenemende
buitenlandse AIO’s heeft het TAB met succes geprobeerd ook deze bij het werk van het
TAB te betrekken. De vergaderingen worden daarom in het Engels gehouden.
De animo voor het TAB was ook dit jaar weer redelijk groot. Het TAB heeft zich
geprofileerd met name bij de herziening van de arbeidsvoorwaarden en het beleidsplan
en bij de verkiezingen van de U-Raad. Het TAB zet zich blijvend in de achterban te
motiveren om actief bij het TAB betrokken te zijn. Alleen met een actieve en betrokken
achterban kan het TAB zijn werk naar behoren doen.
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Bestuur in 2000
voorzitter

Giovanni Huisken

secretaris

Roland Wientjes (tot januari 2000)
Michiel Drucker (vanaf januari 2000)

penningmeester

Sander van Triest (tot februari 2000)
Froukje Jellema (vanaf februari 2000)

bestuursleden

Lianne Doeswijk
Jonathan Barsema (vanaf maart 2000)

Faculteitsvertegenwoordigers:
BSK:

Michiel van den Hauten (tot april 2000)
Simone Huijs (vanaf april 2000)

CT:

Samuel de Lint
Jonathan Barsema (vanaf maart 2000)

CT&M:

Giovanni Huisken

EL:

Mark Schrijver (tot juli 2000)
Andrea Merticaru (vanaf juli 2000)

INF:

Henk Ernst Blok

TBK:

Michiel Drucker

TN:

Lianne Doeswijk

TO:

Koos Winnips (tot april 2000)
Bregje de Vries (vanaf april 2000)

TW:

Guido Blankenstein (tot november 2000)
Luuk Hoevenaars (vanaf november 2000)

WB:

Giovanni Huisken

WMW:

vacant
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4. Activiteiten
AIO-Beleidsplan
Het TAB is vanaf het begin, in 1998, betrokken geweest bij het opstellen en
implementeren van het beleidsplan. Het TAB had in het jaar 1999 een enquête uitgezet
onder AIO’s om de resultaten van dit beleidsplan te evalueren. De enquête bevatte
vragen over het al dan niet verbeteren van aantrekkelijkheid van een AIO-aanstelling en
verbetering van de scholingsmogelijkheden. Verder waren er ook meer algemene vragen
opgenomen over de werkomstandigheden, de relatie met de begeleider/promotor, het
cursusaanbod, onderwijsverplichtingen en motivatie en toekomstverwachtingen. In het
afgelopen jaar is over deze enquête gerapporteerd en is zij besproken met P&O. De
herziening van de arbeidsvoorwaarden voor AIO’s (door de CAO NU) heeft in de zomer
van 2000 geleid tot een verandering van het AIO-beleidsplan. Het TAB heeft hierover met
de betrokken instanties overlegd, zoals P&O, het OPUT en de U-Raad. Hierdoor is naar
onze mening de herziening van de arbeidsvoorwaarden en het beleidsplan zorgvuldiger
uitgevoerd.

UThesis
Sinds december 1999 publiceert het TAB regelmatig het tijdschrift UThesis. UThesis is
een tijdschrift waarin promoveni op de hoogte worden gesteld van voor hun relevante
ontwikkelingen op de universiteit. Artikelen worden aangeleverd door het TAB, maar ook
door de promovendi zelf, alsmede instanties of personen van binnen of buiten de UT die
zich met promoveren bezighouden. Enkele onderwerpen waarover in UThesis wordt
geschreven zijn: buitenlandse stages, loopbaanmogelijkheden na de promotie, het
drukken van het proefschrift en cursussen.

Zetel in de U-Raad
In 2000 ging de nieuwe U-Raad van start. Het TAB besloot dat de inspraakmogelijkheden
voor AIO’s vergroot zouden worden, indien er een AIO plaats zou nemen in die U-Raad.
Het TAB heeft daarom een partij opgericht, U-Temp, met een eigen lijst. Van deze lijst is
er één verkozen. Vanwege de relatief korte aanstelling van AIO’s, is besloten om twee
personen om de beurt de zittingsduur te laten volmaken. Froukje Jellema is het eerste
raadslid, en zal ongeveer midden 2001 de zetel overdragen aan Jonathan Barsema.

Meer betrokkenheid buitenlandse AIO’s
Een toenemend aantal van de AIO-plaatsen aan de UT wordt vervuld door AIO’s uit het
buitenland. Vanwege de mogelijke taal- en cultuurproblemen, stimuleert het TAB het
gebruik van Engels in communicatie naar de AIO’s. Ook werkt het TAB sinds dit jaar in
het Engels, en wordt deelname aan het TAB door buitenlandse AIO’s actief nagestreefd.
Er is ook contact met het International Office, dat zich inzet om de integratie van
buitenlandse AIO’s te bevorderen.
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Overleg met het CvB
Het afgelopen jaar heeft er één keer overleg plaats gevonden tussen het CvB en het
bestuur van het TAB. Het gesprek was zeer constructief en de volgende onderwerpen zijn
o.a. aan de orde gekomen:
•
•
•

stimulatie van een buitenlands verblijf door promovendi.
de doorwerking van de nieuwe CAO bij AIO’s.
een symposium voor AIO’s

Overige activiteiten
•

OWD afvaardiging vanuit TAB. Twee bestuursleden van het TAB
vertegenwoordigen de Twentse promovendi in het Overleg Wetenschappelijke
Directeuren (OWD).

•

LAIOO vertegenwoordiging. Het TAB is een actieve deelnemer aan de
vergaderingen van het Landelijk AIO Overleg (LAIOO).

•

Intensief contact met P&O. Er is intensief contact geweest met P&O over het AIObeleidsplan en de arbeidsvoorwaarden en andere promotie aangelegenheden.

•

Internet. De informatie over het TAB wordt gepubliceerd op het internet. Het TAB
heeft een eigen gebied binnen het domein van de Universiteit Twente:
http://www.utwente.nl/tab/.

•

Vraagbaak. Het TAB is electronisch en telefonisch bereikbaar voor promovendi met
vragen en suggesties. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

•

U-Raad. Het TAB steunt ondersteunt, via een speciaal daarvoor gevormde
werkgroep, de werkzaamheden van de AIO’s in de U-Raad.
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5. Plannen voor 2001
Voor het jaar 2000 wil het bestuur van het TAB de volgende activiteiten ontplooien:
•

Overleg. Het TAB zal zich beraden op de structuur voor inspraak van AIO’s. Naast
de werkzaamheden van het TAB zelf, is er natuurlijk de plaats van UTemp in de
URaad.

•

Communicatie. De website van het TAB zal blijvend worden bijgehouden. Verder
zal het tijdschrift UThesis regelmatig worden uitgebracht.

•

Buitenlandse stages. Het TAB zal zich in overleg blijven inzetten voor de
facilitering van buitenlandse stages voor promovendi.

•

Symposium. Er zal in het jaar 2001 geen apart symposium voor AIO’s komen. In
plaats daarvan werkt het TAB samen met de organisatie van de bedrijvendagen,
om deze ook meer te richten op de AIO’s. Het symposium staat nu gepland voor
2002.

•

Beleidsplan. Nu het AIO-beleidsplan is herzien, zal het TAB voortdurend de
voortgang van de implementatie monitoren. Ook is er blijvend contact met het TUP
over het publiceren en drukken van proefschriften.

Overige activiteiten
•

Broodjes TAB. Het TAB streeft er naar één of twee keer per jaar een ‘Broodje TAB’
te organiseren.

•

Borrels. Er zal getracht worden om twee “informele bijeenkomsten” te organiseren,
die opgeluisterd zullen worden met een korte lezing. Wij denken hierbij aan voor de
AIO’s relevante instanties, zoals P&O of het TUP.

•

LAIOO vergaderingen. Ook het komende jaar zal het TAB de vergaderingen van
het LAIOO actief blijven bezoeken.

•

Contacten onderhouden. De contacten met instanties binnen de UT - met name
het CvB, P&O, het Arbeidsmarktsteunpunt, het International Office,het OPUT en de
U-Raad - zullen onderhouden worden en daar waar nodig geïntensiveerd.
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6. Financieel verslag 2000 en begroting voor 2001

Resultatenrekening 2000

Begroot

Werkelijk

Begroot

2000

2000

2001

1800.00

1800.00

1800.00

50.00

47.28

50.00

0.00

27.00

0.00

1850.00

1874.28

1850.00

4. Contributie LAIOO

125.00

125.00

175.00

5. Reiskosten LAIOO

250.00

61.00

250.00

6. Borrels

500.00

927.00

1000.00

7. Broodje TAB

500.00

0.00

250.00

8. Bestuurskosten

200.00

170.00

175.00

9. Symposium

400.00

0.00

0.00

10. UThesis

0.00

70.50

0.00

11. Enquête 1999

0.00

359.55

0.00

12. Debetrente

0.00

5.24

0.00

1975.00

1718.29

1850.00

Inkomsten
1. Subsidie CvB
2. Rente
3. Diversen
Totaal

Uitgaven

Totaal

Resultaat
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Balans per 31 december 2000

Activa

Saldo Giro

01/01/00 31/12/00

50.74

311.41

Saldo Plusrekening

3366.20

3261.52

Totaal

3416.94

3572.93

Passiva

01/01/00 31/12/00

Eigen vermogen

2657.39 3572.93

Crediteuren

759.55

0.00

3416.94 3572.93

Toelichting inkomsten: diversen betreft storting mbt etentje UTemp, verrekend met Utemp
Toelichting passiva: eigen vermogen is grotendeels voorbestemd voor het nog te houden symposium
Toelichting passiva: crediteuren 1-1-00: deze stammen uit 1997 en 1998 en zijn afgevoerd
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