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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
 
Op 27 september jl. vond de eerste overlegvergadering plaats tussen het College van
Bestuur en de URaad in de nieuwe samenstelling (zie hieronder de namen van de
leden van de Universiteitsraad). Tijdens deze vergadering werden de volgende
onderwerpen besproken: de FOBOS-regeling, het Studentenstatuut en de TOM-
kwartaalrapportage 2016-2017 (kwartiel 3). Ook de beveiliging van de camera’s op de
Universiteit Twente kwam ter sprake.

 

Over de Universiteitsraad 2017 - 2018
De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit
Twente en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De
Universiteitsraad bestaat uit 18 leden: negen medewerkers en negen studenten. De
Universiteitsraad oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau. In de
raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: UReka, Campus Coalitie, DAS en de PvdUT.

 

Op het moment zitten de volgende leden in de URaad: 

Medewerkers: Herbert Wormeester (voorzitter), Efthymia Pavlidou, Jörgen Svensson,
Herman Poorthuis, Anton Stoorvogel, Hanneke Becht, Dick Meijer & Gert Brinkman.

Studenten: Willemijn Luiten, Sander Bakkum, Thomas Remmerts, Pier Tabak, Anouk
de Jong,  Julia Brevoord, Simon Kloet, Sanne Berns & Vincent Witmond.

 
FOBOS
De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) heeft geconstateerd dat in de
Regeling FOBOS 2016/2017 geen duidelijke berekeningswijze stond voor de
berekening van de hoogte van de tegemoetkoming overmacht. Door de commissie
CPO en de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR) is een nieuwe berekeningswijze
gemaakt en deze is afgelopen cyclus door het College van Bestuur ter instemming
aan de Universiteitsraad gepresenteerd.

 
In het verleden is  voor de hoogte van tegemoetkoming als uitgangspunt “opgelopen
studie-vertraging” gebruikt. Echter bleek dat hier enkele uitvoeringsproblemen aan
vast zaten met bepaling van de daadwerkelijk opgelopen vertraging door overmacht.
Hierdoor bleven studenten lang in onzekerheid over de omvang van tegemoetkoming
overmacht die ze zouden ontvangen.
In plaats daarvan is ingestemd met een nieuw paradigma: “niet afgenomen diensten”.
In plaats van de omvang van de vertraging wordt de omvang van de
overmachtsperiode bepaald, welke gebruikt wordt om samen met een maandbedrag
de totale tegemoetkoming te berekenen. Dit maandbedrag is afhankelijk van het
jaarlijks collegegeld en het bedrag dat overeenkomt met de OV-voorziening en
andere posten. De student krijgt hier dan delen van terug afhankelijk van de omvang
van de overmachtsperiode.
In het FOBOS moeten nog de regeling voor ITC-studenten geintegreerd worden en
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een wijziging voor ondersteuning van prestatieteams (Solar Team, Green Team, etc.)
gemaakt worden. In afwachting hiervan is nu ingestemd met het verlengen van
FOBOS 2016/2017 tot 1 januari 2018. De Universiteitsraad kijkt met veel interesse uit
naar het aanstaande voorstel van de WAR en hoopt begin 2018 in te stemmen met
de nieuwe Regeling FOBOS.

 

Reageren? Mail naar:

Sander Bakkum

STUDENTENSTATUUT
In deze cyclus kreeg de Universiteitsraad het verzoek tot instemming met
instellingsdeel van het Studentenstatuut. Deze werd op drie punten besproken.

Het College van Bestuur had voorgesteld om het geactualiseerde Studentenstatuut
vast te stellen en alleen een startdatum 1 september 2017 te geven. Pas bij majeure
en inhoudelijke wijzigingen zou dan een nieuw Studentenstatuut te hoeven worden
vastgesteld. Daarbij zou de UCO bepalen of de wijzigingen dusdanig zijn dat het ter
vaststelling moet worden voorgelegd aan het College van Bestuur. Alhoewel de
Universiteitsraad het met het College van Bestuur eens was dat onnodige
tijdsverspilling met instemmingsprocedures moet worden voorkomen, was de
Universiteitsraad het niet eens met de voorgestelde rol van de UCO. Wijzigingen
moeten volgens de Universiteitsraad altijd onder de aandacht gebracht worden van
College van Bestuur en Universiteitsraad, waarop zij kunnen bepalen of het statuut al
dan niet opnieuw vastgesteld moet worden. Daarom vroeg de Universiteitsraad de
toezegging dat bij een besluit van het College van Bestuur tot wijziging van het
studentenstatuut, deze altijd ter informatie wordt aangeboden aan de
Universiteitsraad. De Universiteitsraad kan dan, indien zij van mening is dat het wel
majeure wijzigingen zijn, dit wijzigen naar instemmingsvraag. Deze toezegging heeft
het College van Bestuur gedaan.

Een tweede punt betrof de richtlijn OER. De Universiteitsraad constateerde hier dat
het een regeling betreft die voor alle (bachelor)-studenten geldt, wat tot de conclusie
zou moeten leiden dat de richtlijn behoort tot het Instellingsdeel van het
Studentenstatuut. Over deze zienswijze is gesproken en het College van Bestuur gaf
toe dat de Richtlijn OER inderdaad behoort tot het instellingsdeel van het
Studentenstatuut en dus als verwijzing wordt opgenomen in het Instellingsdeel.
Daarmee is de medezeggenschap op dit stuk ook formeel geregeld.

Tot slot is aan de orde gekomen dat het Studentenstatuut bestaat uit enerzijds delen
die wettelijk tot het Studentenstatuut behoren en anderzijds stukken en verwijzingen
die vanuit een informatief oogpunt zijn opgenomen in het Studentenstatuut. Het
College van Bestuur en de Universiteitsraad zijn overeengekomen dat het goed is om
deze verschillende delen typografisch of anderszins te onderscheiden.
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Reageren? Mail naar:

Gert Brinkman

 

TOM kwartaalrapportage 2016-2017, Q3
In het kader van de TOM kwartaalrapportage heeft de Universiteitsraad vragen
gesteld over accreditatie (en dan vooral het tijdspad), de kwaliteitszorg en het
RESTS-onderwijs. Voor wat betreft de accreditatie geeft het College van Bestuur aan
dat er eind 2018 een gesprek plaatsvindt met de NVAO (Nederlands-Vlaamse
accreditatie-organisatie), midden 2018 volgt de kritische reflectie, voor oktober 2019
zijn de bezoeken gepland en de onderzoekscommissie rapporteert in januari 2020.
Op 1 mei 2020 loopt de totale beoordelingstermijn af, vòòr 1 mei 2020 wordt over de
accreditatie een besluit genomen.

De Universiteitsraad stelt vragen bij het gebruik van de SEQ als controlemiddel, kan
dit instrument alle doelen dienen? Verder is de Universiteitsraad van mening dat het
docent-perspectief ontbreekt, feed back naar docenten is afwezig. Het College van
Bestuur zegt toe dit te (laten) onderzoeken, wellicht door de Universitaire Commissie
Onderwijs.

Verder onderstreept de Universiteitsraad – samen met het College van Bestuur - het
belang van het RESTS-onderwijs. Er is een goede verhouding tussen het doel
(studenten maatschappelijk onder-leggen) en het middel (onderwijs door de vakgroep
steps en philosophy). De Universiteitsraad erkent het belang van studenten met een
brede en maatschappelijke basis.

 

Reageren? Mail naar:

Pier Tabak

  
Beveiliging camera’s Universiteit Twente
De Tubantia meldde op 9 september 2017 dat de camera's van de Universiteit
Twente niet goed beveiligd zijn. Het blijkt mogelijk te zijn om mee te kijken welk beleg
de studenten willen op hun broodjes bij de Subway in de Bastille. Het is niet duidelijk
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of er meer camera's op de Universiteit Twente zijn die onvoldoende afgeschermd zijn
voor het publiek om mee te kijken. Het baart de Universiteitsraad zorgen dat de
privacy van de studenten en de medewerkers in het geding is.

In haar reactie laat het College van Bestuur weten, dat vier camera’s uit voorzorg per
direct zijn uitgezet dan wel verwijderd. De betrokken afdelingen Facilitair Bedrijf, LISA
en Student Union werken samen aan een plan van aanpak om herhaling van een
bovengenoemd incident te voorkomen. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan het
vergroten van awareness bij de UT-community, aan het waarborgen van privacy en
aan het frequent controleren op privacy- en security aspecten van de systemen op de
campus.

 

Reageren? Mail naar:

Vincent Witmond

 

 
Wet versterking bestuurskracht
De wet Versterking Bestuurskracht is per 1 september 2017 in werking getreden. Wat
betekent dit nu precies?

De opleidingscommissie wordt een formeel medezeggenschapsorgaan (met de
bijbehorende rechten) en krijgt instemmingsrecht op de OER.
Instellingen kunnen studenten een jaar collegegeldvrij laten besturen.
De voorzieningen voor medezeggenschap zijn geëxpliciteerd: Het gaat in ieder
geval over ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Het
scholingsbudget van de medezeggenschap wordt in overleg met het College
van Bestuur vastgesteld.
De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens kan alleen
worden beperkt wanneer het getentamineerde aantoonbaar verouderd is.
In de onderwijs- en examenregeling wordt de wijze waarop het onderwijs in de
betreffende opleiding wordt geëvalueerd opgenomen.
Het informatierecht van de medezeggenschap wordt aangepast: het College
van Bestuur moet ook informatie verstrekken die de medezeggenschap zelf
nodig acht.
Benoeming van bestuurders moet plaatsvinden op basis van vooraf openbaar
gemaakte profielen.
De medezeggenschap krijgt adviesrecht ten aanzien van het vaststellen van de
profielen van te benoemen bestuurders en met betrekking tot de benoeming of
het ontslag van leden van het (College van) Bestuur. Ook moet bij de werving
van een bestuurder een sollicitatie-commissie worden ingesteld waarin in elk
geval een lid namens het personeel en een lid namens de studenten.
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