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2. Mededelingen 
CvB  

- Het college vraagt aandacht voor de zoektocht van Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) 5 

naar nieuwe bestuurders.  
- prof. dr. Clemens van Blitterswijk legt in de loop van dit jaar zijn functie neer als 

Wetenschappelijk Directeur van MIRA. Hij zal wel via zijn leerstoel verbonden blijven aan de 
UT. Voor zijn opvolging wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld.  

- Prof.dr. Detlef Lohse heeft de George K. Batchelor Prize toegekend gekregen. Deze prijs op 10 

het gebied van vloeistofdynamica wordt eens per vier jaar uitgereikt door het (Cambridge 
University Press) Journal of Fluid Mechanics en de International Union of Theoretical and 
Applied Mechanics (IUTAM).  

- Prof. dr. Ellen Giebels heeft deze week de Rubin Award gewonnen. Zij is de eerste niet Noord 
Amerikaanse onderzoeker die deze prijs ontvangt. 15 

- De Governance-discussie wordt aansluitend aan het agendaoverleg voortgezet onder regie 
van het college in Spiegel 301. 

 
3. Verslag overlegvergadering 14 en 21 december 201 1 (UR 12-009)  
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 20 

Naar aanleiding van:  
- Pag.1,  regel 47: Momenteel is er overleg gaande over de bezetting van de 

beoordelingscommissie van-werk-naar-werk-trajecten.   
- Pag. 1, regel 17: De samenwerkingsovereenkomst inzake The Gallery is inmiddels door alle 

partijen getekend.  25 

 
4. Instellingsbreed BSA (UR 12-005) 
Het college vraagt de raad om in te stemmen met het instellingsbreed invoeren van het BSA per 
september 2012 met een verhoging van de norm naar 45 EC. De raad wijst het college erop dat de 
studiebegeleiding goed op orde dient te zijn, evenals  de kwaliteit van de ondersteuning. Het college 30 

heeft opleidingen tot 17 februari de tijd gegeven om evt. vanuit het curriculum voortkomende 
bezwaren tegen invoering per 1 september 2012 kenbaar te maken. De opleidingen CreaTe, 
Werktuigbouwkunde en Civiele techniek hebben hierop gereageerd. Het college kan op dit moment 
geen limitatieve lijst aangeven. Daarnaast is de rector nog in overleg met decanen over de capaciteit 
die noodzakelijk is om de studiebegeleiding op orde te krijgen. Het toetsen van de hardheid van de 35 

bezwaren is nog aan de orde. Bij ingrijpende aanpassingen in het curriculum kan er sprake zijn van 
een jaar uitstel. De infrastructurele problemen en ook andere zorgen zullen meegenomen worden als 
integraal deel van de planning. Het geheel zal een universiteitsbrede regie kennen.  Het college zegt 
toe dat de BSA-commissie meegroeit met het te verwachten aantal verzoeken. Ultimo september 
2013 zullen alle opleidingen aansluiten. Het college zal goed kijken naar mogelijke uitzonderingen en 40 

hierover rapporteren. Het college onderschrijft dat de studiebegeleiding kwalitatief en kwantitatief in 
orde dient te zijn, de parameters worden als uitgangpunten genomen. De raad stemt vervolgens in 
met het hanteren van een instellingsbrede BSA-richtlijn per studiejaar 2012-2013, gebaseerd op de 
huidige richtlijn BSA, met expliciete toevoeging van een norm van  45 EC. 
 45 

5. Studenten en Nevenactiviteiten (UR 12-006) 
De raad is van mening dat er een duidelijke visie in het beleidsstuk ontbreekt. Het verschil tussen de 
categorieën 2 en 3 is nog onduidelijk.  In de proeve van een nieuwe regeling is het onderscheid 
tussen beloning en compensatie niet helder geformuleerd. De raad heeft hierdoor nog geen standpunt 
ingenomen. De uitgangspunten van de Visie zijn wat het college betreft helder geformuleerd. Bij de 50 
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Visie is ook gekeken naar wat er op andere universiteiten wordt gedaan. Het college staat voor dit 
beleid: er is een soort directe compensatie voor het werk maar voor gewenst studiegedrag wordt daar 
iets bovenop gelegd. Zware bestuurlijke taken kunnen ook in categorie 3 vallen, wat er nu ligt is niet 
een exclusieve opsomming. Het college zegt toe dat in de uitwerking van de Visie het verschil tussen 
de categorieën 2 en 3 verduidelijkt zal worden. De criteria worden nader gespecificeerd en het verschil 5 

tussen beloning en compensatie zal helder geformuleerd worden in de uitwerking. Deze Visie is een 
interne regeling die activiteiten op de campus goed regelt. De raad vraagt om duidelijkheid in visie 
t.a.v. de taken of activiteiten van studieverenigingen. Het college geeft aan dat de antwoorden in de 
uitwerking liggen. Er is een commissie die een aantal randvoorwaarden heeft uitgewerkt en met 
nieuwe ideeën is teruggekomen. Partijen kunnen mogelijk met concrete tekstvoorstellen komen voor 10 

deze commissie, maar de belangrijkste toets zit in de uitwerking. De raad dringt erop aan dat er 
spoedig duidelijkheid komt zodat men kan inspelen op de veranderingen. Momenteel is men bezig 
met het clusteren van opleidingen. Het zou bijv. zinvol zijn dat studieverenigingen zich toch meer als 
clusters gaan inrichten zodat bestuursleden - passend bij de omvang van zo’n taak - terecht een 
beroep kunnen doen op categorie 3. De raad adviseert positief en besluit de uitwerking van de Visie af 15 

te wachten, welke vervolgens ter instemming aan de raad voorgelegd zal worden. 
 
6. Numerus Fixus Creative Technology (UR 12-022)  
Dit punt is gemeld als mededeling in het overleg van de Opleidingscommissie en wordt  tevens 
besproken in de Faculteitsraad op 17 februari.  De raad vraagt naar duidelijkheid omtrent de 20 

capaciteitsproblemen die er zijn en de maatregelen die getroffen zijn om dit op te lossen. Gezien de 
grote internationale belangstelling vraagt de raad zich af hoe de toelating voor buitenlandse studenten 
geregeld zal worden.  Ook de numerus fixus voor de opleiding Psychologie wordt aan de orde gesteld. 
De rector merkt op dat Creative Technology een opleiding is waarvan men verwachtingen had ook in 
termen van ontwikkeling. Er is nu sprake van het hanteren van een NF van 120 om de opleiding én de 25 

toekomstige studenten te beschermen tegen te grote uitbreiding van de instroom en om de kwaliteit te 
blijven garanderen. Er is met name grote belangstelling onder Duitse studenten. Ten opzichte van nu 
laat het nog een substantiële groei toe van 50%; 120 is geen blijvend maximum voor deze opleiding. 
Ten aanzien van de opleiding psychologie is de bovengrens op dit moment 350. De invoering van een 
numerus fixus in 2011 was vanwege landelijke afspraken over capaciteitssturing. De capaciteit die 30 

zich aanmeldt kan bediend worden. Ook deze opleiding kent een grote internationale belangstelling. In 
verband met landelijke afspraken stelt het college voor om dit punt te handhaven, zodat de opleiding 
beschermd blijft tegen een verhoogde instroom. De mogelijkheden en het huidig experiment met 
intakegesprekken worden nader door het college bekeken. De rector zal de vragen van de URaad 
bespreken met de Opleidingsdirecteur. Op  basis van de antwoorden van het college en de informatie 35 

van de Faculteitsraad zal er een besluit geformuleerd worden. De besluitvorming door de raad wordt 
aan het presidium gemandateerd. De rector benadrukt dat het proces niet goed gelopen is en dat zijn 
medewerkers hiervan op de hoogte zijn gebracht.   
 
7. Hoofdlijnenakkoord VSNU – Min. OCW 40 

Er zal per universiteit een prestatieakkoord opgesteld worden dat in september 2012 ondertekend 
wordt. Op 1 mei zal de UT het akkoord inleveren en dan zal ook het toetsingskader bekend zijn 
gemaakt door een speciale toetsingscommissie. Het akkoord zal verder bestaan uit een aantal 
prestatie indicatoren die relevant zijn voor het profiel UT. Het accent zal nadrukkelijk op de 
onderwijscomponent liggen. Het college stelt voor om een extra vergadering met de raad in de tweede 45 

helft van april te beleggen.  
 
8. Stavaza NOM 
Het ontwerpproces en de betrokkenheid van de raad worden aan de orde gesteld. Het college heeft 
op 23 december het advies van de raad ontvangen. Er is door het college een opdracht aan de 50 

clusterleiders geformuleerd die ook ter informatie naar de raad is gestuurd. Inmiddels is er ook een 
programmaregisseur aangetrokken om het implementatieproces voor het Nieuwe Onderwijsmodel te 
regelen. Op donderdag 16 februari is de Kick-off  met de stakeholders en een vertegenwoordiging 
vanuit de raad.  
De raad spreekt zijn zorg uit over de betrokkenheid van studenten in het ontwerpproces. De rector 55 

merkt op dat er sprake is van clusters die zelf al studenten bij het proces betrokken hebben. Het blijft 
lastig om het in het praktijk te regelen, omdat er veel zaken bij elkaar komen. Hij stelt voor om deze 
kwestie centraal te overleggen en tijdens de kick-off te benoemen. Per cluster zal er nagegaan 
worden waar er nog een probleem ligt zodat er spoedig een oplossing gezocht kan worden. Het 
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college stelt de betrokkenheid van studenten bijzonder op prijs. De voorzitter concludeert dat een deel 
van de raad actief wil deelnemen aan het ontwerpproces en dat de gehele raad goed geïnformeerd wil 
worden over de stand van zaken. Dit punt zal tijdens de kick-off kenbaar worden gemaakt. De raad 
verzoekt het college om in een vroeg stadium geïnformeerd te worden over m.n. belangrijke 
beslissingen in het ontwerpproces.  5 

 
9. Stavaza 3TU 
De aandacht in 3TU kader gaat de komende tijd uit naar onderwijsinnovaties in de breedte, de 
invulling van het topsectorenbeleid en het verstevigen van de samenwerking. Tegelijkertijd zijn er ook 
majeure zorgen over de continuïteit van de financiering van het onderzoek en de 10 

besluitvormingsprocessen rondom topsectorenbeleid. Deze zorgen zullen aangeduid worden in een 
brief die deze maand naar de overheid gestuurd wordt. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan 
de extra belastende gevolgen van het afschaffen van de  studiefinanciering in de masterfase voor 
techniek studenten. Flierman refereert kort aan de 3TU lustrumviering en het concert op donderdag 1 
maart in het Concertgebouw in Amsterdam.  15 

Het college komt terug op het punt van de samenwerking van de Admission Offices.  
 
10. Stavaza NONed   
Het college heeft recent bezoek gehad van het bestuur van het UMC Groningen en het UMC 
Nijmegen. In mei 2012 zal Noordoost Nederland in overleg gaan met de vertegenwoordigers van de 20 

provincies om meer financiering te krijgen voor valoriserend onderzoek. Het college is met de Regio 
Twente en Provincie Overijssel in gesprek over de mogelijkheden om vanuit de UT bij te dragen aan 
de Innovatieagenda. (Nano, BIO en ICT) 
  
11. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 12-021) 25 

Het college merkt desgevraagd op dat er geen voorstel ligt of besluit is genomen over toegangspunten 
bij het Sportcentrum. Mocht men tot een afweging komen dan zullen de aangedragen punten van de 
raad worden meegenomen. De raad zal tijdig geïnformeerd als het punt aan de orde komt.  
 
Het college is voornemens om gebruik te gaan maken van intakegesprekken. De criteria moeten nog 30 

ontwikkeld worden binnen de grenzen die mogelijk zijn.  
 
12. Rondvraag 
- Raadslid Gropstra formuleert een vraag over de discrepantie tussen het eigen gewin en de 
onderwijsdoelstelling van een afstudeerdocent. Het college vindt dat als het gaat om de termijn van 35 

afstuderen er betere begeleiding nodig is met meer grip op kwaliteit en tijdsverloop. Er is een 
commissie geïnstalleerd met een vertrouwenspersoon vooral bedoeld voor wetenschappelijke 
integriteit. De rector komt t.z.t. terug op dit punt.  
- Van Ast zal het probleem van de slechte verlichting op de campus bespreken met de 
verantwoordelijken binnen FB.  40 

- Er heerst nog veel onduidelijk over de nieuw te vormen vakgroepen van MB. Dit punt wordt 
teruggelegd bij de faculteitsraad. 
 
13. Sluiting om 11.50 uur   


