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URNieuws 7 januari 2010 
 

 
Alle besproken stukken zijn hier te downloaden 

 
 

 
Mededelingen 

 
Op 20 januari heeft de URaad een bijeenkomst georganiseerd met de Faculteitsra-
den. Komende cyclus zullen er veel interessante stukken besproken worden
zoals het rapport van de commissie Berger, de Ontwerpbegroting, het Vastgoedplan 
en de nota Studentenhuisvesting. 
Wilt u bij de URaad uw mening al laten horen? Reageer naar info@uraad.utwente.nl 
 
De eerstvolgende overlegvergadering met het college vindt plaats op 27 januari om 
09.00 uur in de Horst Toren 1300. De UR vergaderingen zijn openbaar, belangstel-
lenden zijn van harte welkom! 
De URaad zag in de door het college voorgelegde Evaluatie van de Onderwijsnota 
te weinig relatie met de eerdere Onderwijsnota. Het CvB heeft de nota daarop te-
ruggenomen en zal in februari met een nieuwe notitie komen.    
Clemens Pouw heeft zijn lidmaatschap van de raad opgezegd en zal per 1 januari 
worden opgevolgd door Dick Meijer. 
 
 

 

Afgelopen juni heeft de toenmalige 
URaad ingestemd met het institutionele 
plan van de TGS. Wel was er een aantal 
kanttekeningen die later verduidelijkt 
zouden worden. Een deel is deze ver-
gadering gebeurd. Een belangrijk punt is 
de structuur van de TGS. Het was on-
duidelijk hoe de verantwoordelijkheidsre-
laties en de adviesrelaties liggen, een 
organogram zou dit kunnen verduidelij-
ken. Dit is mislukt omdat het organo-
gram vooral vraagtekens opriep. On-
danks het feit dat de rector niet zo van 
plaatjes maken houdt zal hij toch zorgen 
voor een organogram dat wel duidelijk 
aangeeft hoe de relaties liggen. Ook is 
er aandacht geweest voor het mede-
zeggenschapssysteem. Voorlopig neemt 
de URaad de formele medezeggen-
schap waar. Zolang de rijksoverheid 
geen duidelijkheid geeft over de status 
van de TGS en AIO’s daarin, zal dit 
waarschijnlijk blijven bestaan. Er is wel 
een soort studentenadvies orgaan. De 
financiële paragraaf komt de volgende 
cyclus aan de orde.   

Twente Graduate School (TGS)  

Tot slot is er aandacht gevraagd voor 
het gevaar dat de TGS een soort elite-
clubje wordt dat goed onderwijs krijgt en 
goede begeleiding, wat ten koste gaat 
van de overige opleidingen. De indruk 
wordt gewekt doordat er in het stuk vaak 
over excellente studenten wordt gespro-
ken. De rector spreekt dit tegen door te 
zeggen dat er op de hele universiteit 
gestreefd wordt naar excellente studen-
ten. Hopelijk kunnen we in komende 
nieuwsbrieven berichten over plannen 
om dat doel te verwezenlijken. 

Reageren? Mail naar: 
m.franken@student.utwente.nl 
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Studie- en studentenvoorzieningen ITC-UT 
 
Per 1 januari 2010 is ITC formeel een 
faculteit (sui generis, ofwel bijzondere) 
van de UT. Hoewel voor deze organisa-
torische verschuiving veel voorberei-
dingstijd is uitgetrokken, heeft de UR in 
de laatste vergadering voor de integratie 
nog een besluit moeten nemen over 
'studie- en studentvoorzieningen ITC 
studenten'. Hierbij gaat het eigenlijk om 
de vraag of de huidige ITC studenten  
per 1 januari wel of niet zouden moeten 
vallen onder het UT-instellingsdeel van 
het studentenstatuut. Het simpele ant-
woord hierop is dat ITC studenten er in 
grote meerderheid niet onder kunnen 
vallen. Het huidige UT (instellings-
)studentenstatuut is namelijk niet van 
toepassing op studenten die niet 'regu-
lier-bekostigde' onderwijsprogramma's 
volgen, zoals post-initiele masters. Het  
besluit dat de UR hier over heeft geno-
men is dat ITC studenten tot 1 septem- 

ber 2010 onder de huidige ITC regeling 
blijven vallen, waarna per 1 september 
2010 een nieuw te ontwikkelen geïnte-
greerd studentenstatuut van toepassing 
zal zijn. Hierbij hebben we wel de toe-
zegging van het CvB gevraagd en ge-
kregen dat ITC-studenten betrokken 
worden bij het nieuwe studentenstatuut. 
 
Reageren? Mail naar: 
a.a.r.veenendaal@utwente.nl 
 
 

 
 

Ontwerpbegroting 2010  
De ontwerpbegroting , het Vastgoedplan 
2009-2014, het rapport commissie Ber-
ger en de EMB evaluatie worden door 
de UR als één samenhangende geheel 
beschouwd.  Kort voor de overleg ver-
gadering UR-CvB van 16 december 
blijkt dat het rapport  van de commissie 
Berger nog niet is vrijgegeven en dat er 
nog aanpassingen  aan de ontwerpbe-
groting door het CvB zijn uitgevoerd. 
Voldoende reden om het Rapport Com-
missie Berger, de Ontwerpbegroting 
2010 en het Vastgoedplan 2009-2014 
pas in de januari cyclus van 2010 te 
behandelen.  
 
Voor de begroting van 2010 -2014 stel-
de het CvB voor om 25 miljoen euro uit 
de reserves in te zetten. Na gesprekken 
met de auditcomissie van de Raad van 
toezicht en het UMT is door het CvB 
besloten om in de eerste twee jaar elk 
jaar 5 miljoen euro minder te investeren. 
De 10 miljoen kan op een later tijdstip 
worden ingezet.  
 
 
 
 

 
 
 
Door bovengenoemde aanpassing blijft 
de UT binnen de ratio’s van solvabiliteit  
en liquiditeit die aanvaardbaar zijn.  
 
Deze bovengenoemde ingreep heeft 
voornamelijk gevolgen voor de centrale 
diensten die gekort worden(1,5%). Een 
aantal ondersteunende projecten wordt 
niet meer uitgevoerd of uitgesteld.  
 
Reageren? Mail naar: 
j.degoeijen@utwente.nl 
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Campus Coalitie 
 
De Campus Coalitie (CC) is een 
partij voor studenten en werkne-
mers, die kritisch naar de ontwikke-
lingen op de universiteit kijken. 
Deze samenwerking tussen stu-
denten en werknemers biedt ons 
de mogelijkheid om kennis uit te 
wisselen waardoor we een zo 
breed mogelijk beeld krijgen  
van wat er op de UT speelt. Hier-
door kunnen wij alle mensen op de 
campus vertegenwoordigen. We 
kijken altijd naar het totale belang 
van de UT en haar stakeholders. 
Inhoudelijk juiste beslissingen ma-
ken vinden wij belangrijk. Beslis-
singen waarbij recht wordt gedaan 
aan alle mensen op de UT. 
Wij zijn de partij van de inhoud, de 
partij die de grote lijn van de UT  
in de gaten houdt en niet louter 
pragmatisch te werk gaat. Bij elk 
plan dat we binnen krijgen wordt 
gekeken naar de eventuele gevol-
gen voor de lange termijn en of dit 
idee past in het algemene beleid 
van de UT. Universiteitsraad partij 
CC, omdat het om inhoud gaat! 
    

  
 
Reageren? 
o.bloemen@student.utwente.nl 
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Over de Universiteitsraad 
 
De URaad is het centrale mede-
zeggenschapsorgaan van de UT 
en voert regelmatig overleg met 
het College van Bestuur. De 
URaad bestaat uit 18 leden, negen 
medewerkers en negen studenten. 
De URaad oefent invloed uit op het 
beleid van de UT op centraal ni-
veau. In de raad zijn vijf partijen 
vertegenwoordigd: Campus Coali-
tie en UReka, Pro-UT, Lijst Chair-
man en PvdUT.  
 
Op het moment zitten de volgende 
leden in de URaad: 
 
Oscar Bloemen, Bouke de Loos, 
David Smits, André Veenendaal, 
Jan van Alsté, Frits Lagendijk, 
Laura Franco Garcia, Sandra 
Hackurtz, Mark Franken, Dick 
Meijer, Stas Verberkt, Silke Küc-
king, Jann van Benthem, Peter 
Prins, Marije Telgenkamp, Herman 
Poorthuis, Jan de Goeijen en Nick 
Leoné. 
 
 

Vastgoedplan 2009-2014  
 
Het Vastgoedplan zal in samenhang met 
de Ontwerpbegroting 2010 in de januari 
cyclus van 2010 besproken worden. In 
deze december cyclus is er tijdens de 
overlegvergadering van UR-CvB wel 
overleg geweest over de gewenste prio-
ritering van de al voorgenomen projec-
ten voor 2010.  
Onderstaande projecten staan gepland 
voor 2010: 
- Invulling vloer 4 (Carré) 
- Groot onderhoud (Zilverling) 
- Uitbreiding programma M&B (Ravelijn) 
- Flexplekken PAO (Spiegel) 
- Renovatie exterieur (Vrijhof) 
- Aanbrengen nutsvoorziening (Vrijhof) 
(Gevolg van het afbreken Hogenkamp)  
 
 

Onvrede over omgang met 
URaad door het CvB 

 
Met een schriftelijke rondvraag heeft de 
URaad zijn gevoelens van grote onvrede 
en irritatie geuit over de wijze waarop 
het CvB omgaat met de informatievoor-
ziening richting URaad en de handha-
ving van gemaakte afspraken. Een en 
ander aan de hand van concrete voor-
beelden uit de afgelopen periode. 
 
In haar antwoord her- en erkent het CvB 
de constateringen, neemt de verant-
woordelijkheid voor hetgeen niet goed is 
verlopen en betreurt deze. Juist omdat 
de URaad in de beleving van het CvB 
een goede en serieuze gesprekspartner 
is. Het CvB verzekert dat het afgegeven 
signaal effect heeft, met name op de  
 

 
 
 
Binnen de UR waren er nog twijfels over 
de kosten/baten bij het project Flexplek-
ken PAO.  Het CvB geeft aan dat er nu 
en later behoefte is aan flexwerken. 
PAO dient als voorbeeld voor het flex-
werken. Als later UT-breed het flexwer-
ken wordt ingevoerd kan dit o.a kosten 
besparend werken.  Bovengenoemde 
argumenten overtuigden de UR die ak-
koord gaat met dit project gekoppeld 
aan de toezegging van het CvB dat in 
december 2010 een evaluatie van dit 
project plaatsvindt. 
 
 
Reageren? Mail naar: 
j.degoeijen@utwente.nl 
 
 
 
 
 
thema’s handhaving (binnen de overi-
gens complexe organisatie van profes-
sionele autonomie) en communicatie 
met de URaad.  
 
Reageren? Mail naar: 
f.l.lagendijk@utwente.nl 
 

 

 
 
 

 
 
 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan 
info@uraad.utwente.nl
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