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Alle besproken stukken zijn hier te downloaden

De URaad vergadering van woensdag 23 juni vormde traditie
getrouw als afsluiting van het academisch jaar een ware 
marathon. Het ochtenddeel bevatte vooral onderwijspunten 
zoals de Regeling Taalcoördinatiepunt, de Inschrijvingsregeling 
2010 – 2011, de Instellingscollegegelden 2011 – 2012 en een 
eerste oriënterende bespreking van de belangrijke beleidsnota 
InstellingsKwaliteitszorgsysteem. Tijdens het middagdeel 
stonden onder meer op de agenda de Regeling vergoeding 
Medezeggenschap, de Organisatie van het Primair Proces, de 
Managementrapportage eerste kwartaal 2010, het jaarverslag 
UT 2009 en de Nota Kaderstelling 2011 – 2015. De kadernota 
kwam bij enkele punten aan de orde zoals de Organisatie van 
het Primair Proces en bij de bespreking bij de algemene gang 
van zaken in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Deze 
laatste bespreking stond in het teken van de zorgen die de 
URaad heeft over de achterblijvende prestaties op het gebied 
van Onderzoek en Onderwijs (met name het verlies van 
marktaandeel), de financiële situatie en de onvrede over de 
huidige situatie die naar de mening van de URaad heerst onder 
grote delen van het personeel.

Regeling vergoeding Medezeggenschap
 
De URaad moet helaas constateren dat de belangstelling voor 
de medezeggenschap op onze UT  te gering is. Dat heeft zeker 
te maken met de manier waarop het vervullen van een rol in de 
medezeggenschap wordt gewaardeerd en beloond. Het CvB 
wil deelname graag bevorderen en heeft de Regeling vergoe
ding Medezeggenschap op verzoek van de URaad aangepast. 
Daarin is een “reparatie” opgenomen voor de studentenver
goeding die was verslechterd door een inhouding vanuit het 
ziektekostenstelsel. Daarnaast is de vergoeding voor studen
ten die een bijzondere functie vervullen binnen de medezeg
genschap verhoogd. Voor medewerkers in de URaad geldt dat 

de eenheid waar ze werken wordt gecompenseerd voor de 
tijdsbesteding in de medezeggenschap. Deze compensatie 
wordt vanaf 1 september 2010 verhoogd van 12% naar 18%. 
Daarbij moet het raadslid met zijn leidinggevende dan wel 
goede afspraken maken over het feit dat die tijd dan ook 
werkelijk aan het raadswerk besteed kan worden.
Alle vergoedingen in vorm van bedragen worden vanaf nu 
jaarlijks geïndexeerd.
Omdat deze verbeteringen van de regeling zeker niet voldoen
de zijn om meer mensen (vooral het hogere wetenschappelijk 
personeel) enthousiast te maken voor deelname aan de 
medezeggenschap, heeft de URaad het CvB verzocht om er 
ook voor te zorgen dat actieve deelname aan medezeggen
schap ook leidt tot waardering 
voor het functioneren van 
medewerkers en een positieve 
invloed kan hebben op de 
carrière van een medewerker. 
Het CvB heeft zich in principe 
bereid verklaard hier iets mee 
te doen en zal in samenspraak 
met de URaad met voorstellen 
komen hoe dit is in te passen 
in het beoordelingssysteem 
van de UT.

Reageren? Mail naar:
h.g.poorthuis@utwente.nl

Regeling Taalcoördinatiepunt

Steeds meer studenten maken gebruik van de gratis taalcursu
sen die op de UT worden aangeboden. Voor niets gaat de zon 
op, maar voor de rest moet wel betaald worden. Zo ook voor 
de taalcursussen die niet door studenten, maar door de 
faculteiten worden gefinancierd. Dit willen de faculteiten graag 
anders zien, met name omdat er geen grens lijkt aan het aantal 
deelnemende studenten en de bijbehorende kosten.Tijdens 
deze cyclus is een regeling die hier vorm aan geeft ter informa
tie aan de raad aangeboden. De raad was het erover eens dat 
het niet zo mocht zijn dat studenten die een taalcursus nodig 
hebben deze niet kunnen volgen, omdat de grens van het 
aantal deelnemers bereikt zou zijn. Ook het CvB kon zich hierin 
vinden en zal dit zo veel mogelijk proberen te voorkomen.
Een deel van de raad is verder van mening dat studenten niet 
moeten worden opgezadeld met additionele kosten als stok 
achter de deur om ervoor te zorgen dat alleen gemotiveerde 
studenten deelnemen. Het 
CvB wil de nieuwe regeling 
echter onverkort handhaven. 
De URaad overweegt nu op dit 
punt een ongevraagd advies 
op te stellen.

Reageren? Mail naar:
p.d.prins@student.utwente.nl 
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Over de URaad

De URaad is het centrale medezeggenschapsorgaan van 
de UT en voert regelmatig overleg met het College van 
Bestuur. De URaad bestaat uit 18 leden, negen mede
werkers en negen studenten. De URaad oefent invloed uit 
op het beleid van de UT op centraal niveau. In de raad zijn 
vijf partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie en UReka, 
ProUT, Lijst Chairman en PvdUT. 

Op het moment zitten de volgende leden in de URaad:

Oscar Bloemen, Nikolai Oudalov, David Smits, André 
Veenendaal, Jan van Alsté, Frits Lagendijk, Laura Franco 
Garcia, Sandra Hackurtz, Mark Franken, Dick Meijer, Stas 
Verberkt, Silke Kücking, Jann van Benthem, Peter Prins, 
Frans Houweling, Herman Poorthuis, Jan de Goeijen en 
Nick Leoné.

http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_130_bijlage_regeling_ver.pdf
mailto:h.g.poorthuis%40utwente.nl?subject=
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_124_tcp_taalaanboduraad.pdf
mailto:p.d.prins%40student.utwente.nl?subject=
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Instellingscollegegelden

Afgelopen raadsvergadering heeft de universiteitsraad met het 
college gesproken over de inschrijvingsregeling en de instel
lingscollegegelden. De meeste aanpassingen in het eerstge
noemde stuk komen voort uit wijzigingen in de Wet op Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Een belangrijke kanttekening is wel dat het integreren van het 
ITC in het studentenstatuut inmiddels door het college per 1 
september 2011 staat gepland. De raad heeft het college op 
deze vertraging aangesproken en zal het college aan deze 
nieuwe termijn houden, inclusief de benodigde instemmings
procedure. Ook zal er een overgangsregeling komen tot die tijd.
De instellingscollegegelden zijn dit jaar verhoogd. Hiervoor 

hebben wij eerst een onder
zoek uitgevoerd naar de effec
ten van voorgaande verhogin
gen. Hieruit bleek dat het 
geen directe (bewijsbare) 
nadelige effecten lijkt te 
hebben. Daarnaast is het 
voorgestelde tarief kosten
dekkend. 

Reageren? Mail naar:
s.l.c.verberkt@ 
student.utwente.nl 

Instellingskwaliteitszorg

Deze cyclus lag voor de tweede maal een concept versie van 
de Notitie Instellingskwaliteitszorg voor. Het is nog steeds de 
bedoeling om een zogenaamde ‘instellingsaudit’ binnen te 
halen. Om dit te halen moet de UT aantonen dat ze voldoende 
visie heeft op onderwijs(kwaliteit) en dat deze ook geborgd is. 
Als de audit gehaald wordt betekent dat een flinke ontlasting 
van de accreditatie procedures. Als URaad staan we achter de 
lijn die het CvB schetst. Wel hebben we een brief geschreven 
met een heleboel vragen en suggesties om het idee beter uit 
de verf te laten komen. We zouden bijvoorbeeld graag meer 
transparantie zien in de vakevaluaties en we vinden dat ook de 
mening van Alumni belangrijk is voor kwaliteitsverbetering. 
Daarnaast zijn we van mening dat op een dossier zoals docent
kwalificatie (BKO en eventuele vervolgen hierop) snel voort
gang geboekt moet worden om te voorkomen dat het alleen 
een papieren tijger wordt. Het moet daadwerkelijk een basis 
zijn om het UT onderwijs weer terug aan de top te krijgen! 
Naar verwachting komt de definitieve nota in de oktobercyclus 
voor instemming terug in de URaad.
 

Rondvraag: Minoren

De vorige cyclus is het minorenbeleid besproken. Hierin staat: 
‘binnen de randvoorwaarden heeft de student de vrijheid om 
naar eigen inzicht een minor te kiezen’.
Een oplettende nieuwsbrief lezer meldde ons dat dit principe 
niet de praktijk is en dat de ‘minortoelatingsmatrix’ onnodig 
beperkt is. Ook studenten is dit een doorn in het oog, daarom 
stelde de UReka fractie hier een vraag over. De rector heeft het 
probleem onderkend en zal er voor zorgen dat de matrix waar 
mogelijk verruimd wordt. De volgende cyclus verwachten we 
hier een update over.
 

Blackboard

De URaad heeft aandacht gevraagd voor mogelijke privacy 
schendingen in Blackboard. Het college heeft toegezegd 
regels op te stellen over het gebruik van de statistieken van 

Blackboard (met de strekking 
dat geen tot de persoon 
herleidbare gegevens ge
bruikt mogen worden). Ook 
zal bij het ‘college bescher
ming persoonsgegevens’ 
gecheckt worden of het 
verzamelen van gegevens niet 
in strijd is met de desbetref
fende wet.

Reageren? Mail naar: 
m.franken@ 
student.utwente.nl

Managementsrapportage 1e kwartaal 2010

De UR is positief over deze nieuwe vorm van rapportage. Het 
presenteren op het globale niveau i.p.v. detail niveau is erg 
bruikbaar. Vanuit de UR wordt gevraagd om nog meer infor
matie in deze rapportage inzichtelijk te maken, vooral door 
meer in grafiekvorm te gaan presenteren.

Vooraanmeldingen
Bij de vooraanmeldingscijfers 2010/2011 deed de UT het het 
laatste 1/2 jaar erg slecht. Dit heeft o.a. te maken met het 
verifiëren van diploma’s, hetgeen voor de Duitse UT studenten 
langer duurt. Volgens het CvB zit de UT weer op koers. De 
absolute aantallen zitten boven het niveau van vorige jaar. De 
URaad plaatst wel kanttekeningen bij de nog steeds afnemen
de marktpositie van de UT, de scheve verhoudingen technisch/
niet technisch en het risicoprofiel van een hoge Duitse in
stroom (deze instroom is vooral het gevolg van de krappe 
situatie op de Duitse markt, deze kan wijzigen).
Op de pagina http://www.utwente.nl/feitenencijfers/onderwijs/ 
staan de verwijzingen naar de Studielink en de IBG website 
waar de informatie over de vooraanmeldingen te vinden is. 
Naast de Bachelor instroom wordt de Master instroom ook 
een steeds belangrijker issue voor de UT. Nadat een student 
zijn Bachelor gehaald heeft komt het keuzemoment voor een 
Master. Het komt steeds vaker voor dat een UT Bachelor 
student ergens anders een Master gaat volgen terwijl de 
instroom van externe Bachelors achterblijft. Per saldo verliest 
de UT dus op dit moment in de instroom van Masterstuden
ten.
 
Budgetrapportage ultimo maart 2010
Ten opzichte van de begroting verbetert het resultaat van de 
faculteiten naar verwachting met M€1,1. Dit positieve resultaat 
wordt veroorzaakt doordat EWI veel meer Werk voor Derden 
realiseert. Bij de diensten zien we een verwacht tekort van 
M€0,8 als gevolg van o.a. het niet kunnen doorberekenen van 
schoonmaakkosten. Dit leidt in totaal tot een verwacht resul
taat van M€9,6. Dit is in overeenstemming met de begroting. 

http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_125_instellingscollege_t.pdf
mailto:s.l.c.verberkt%40student.utwente.nl?subject=
mailto:s.l.c.verberkt%40student.utwente.nl?subject=
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_127_notitie_iks_ut_mei_2.pdf
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-05-19/agendapunten/ur_10_061_minorenbeleid.pdf
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/ReactieRaad/UR 10 147 privacy Blackboard juni 10.pdf
mailto:m.franken%40student.utwente.nl?subject=
mailto:m.franken%40student.utwente.nl?subject=
http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_122_managementrapportage.pdf
http://www.utwente.nl/feitenencijfers/onderwijs/
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Nota kaderstelling 2011-2014

De kaderstelling beschrijft de beleidsinhoudelijke en financiële 
kaders voor de jaren 20112015. De beschikbare middelen 
zullen voor deze jaren slechts minimaal stijgen. Dit heeft o.a. te 
maken met het feit dat de rijksoverheid aan het bezuinigen is. 
Tevens heeft de UT te maken met een dalend marktaandeel. 
Dit dalend marktaandeel kan in de toekomst financiële gevol
gen voor de UT hebben. Er zijn op landelijk niveau besprekin
gen gaande om het rijksbekostigingsmodel aan te passen.
Wat opvalt is, dat naast de resultaatverbetering (bezuinigin
gen) die de commissie Berger voorstelt ook vanaf 2011 
bezuinigingen gepland staan op de diensten. In de periode 
vanaf 2011 t/m 2015 neemt het beschikbare budget voor de 
UT diensten af van M€ 71,3 af tot M€ 65,5. Dit is een terug
gang van ongeveer M€ 6. De URaad dringt er op aan dat deze 
geplande bezuiniging niet tot gedwongen ontslagen hoeft te 
leiden. Vanaf de begroting 2011 is het ITC (6e faculteit) ook 
opgenomen in de totale UT begroting.

Het CvB gaf tevens aan dat de dienst S&O een beetje krap in 
haar jasje zit als je dit vergelijkt met de taken die ze moeten 
uitvoeren. Op korte termijn dient er meer geld voor S&O 
beschikbaar te komen, aldus het college.

Vanuit de wandelgangen bereiken ons berichten dat er proble
men zijn rond de aansturing/bekostiging van het onderzoek en 
onderzoek gebonden onderwijs conform de eerder vastge
stelde “Nota sturing onderzoek”. Deze nota  vormt voor dit 
deel de basis van de uitkomsten in de kaderstelling 2011  
2014.
De URaad heeft echter grote twijfels over de praktische 
uitkomsten van de nota sturing onderzoek, met name rond de 
problemen met de middelenverdeling en de gezags en 
verantwoordelijkheidsrelatie tussen de Decaan en de Weten
schappelijk Directeur. De URaad ontvangt hier veel zorgwek
kende berichten over. Het voorstel van de URaad om middels 
een enquête  onder het Wetenschappelijk Personeel de 
problemen in kaart te brengen werd niet door het CvB overge
nomen.
Het CvB wil de komende jaren geen majeure systeemwijzigin
gen doorvoeren, het wil “rust in de tent” en zich concentreren 
op de inhoud. Het CvB zegt echter wel op de hoogte te zijn 
van de gevoelens die leven en zal in de oktobercyclus op 
onderdelen met verbeterplannen komen om knelpunten op te 

lossen. Daarin zullen op 
dringend verzoek van de 
URaad de negatieve gevoe
lens die leven onder het WP 
expliciet vermeld worden.

Met bovengenoemde toezeg
ging kwam de URaad uitein
delijk tot een positief advies 
voor de nota kaderstelling 
20112014.

Reageren? Mail naar:
j.degoeijen@utwente.nl

Bespreking Algemene Gang van Zaken iav 
RvT

Aan de hand van het Jaarverslag UT 2009 en de Nota Kader
stelling 2011 – 2015 is met het college gesproken over de 
algemene gang van zaken over het afgelopen academisch jaar 
2009/2010 en de verwachtingen voor de toekomst. Dit in 
aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht.

Centraal in de bespreking stonden de zorgen die de URaad 
heeft over de achterblijvende prestaties op het gebied van 
Onderzoek en Onderwijs (met name het verlies van marktaan
deel), de financiële situatie en de onvrede over de huidige 
situatie die naar de mening van de URaad heerst onder grote 
delen van het personeel. Bij dit laatste kwamen vooral de voor 
de URaad ongewenste gevolgen van de nota sturing onder
zoek naar voren zoals al beschreven in de bovenstaande 
bijdrage over de kadernota.
In algemene zin heeft de URaad de afgelopen tijd het gevoel 
dat het CvB te ontwijkend en/of genuanceerd reageert op de 
bovenstaande problemen en de raad sprak het college daar 
met voorbeelden rechtstreeks op aan. De URaad erkent de 
complexiteit van de onderliggende oorzaken, maar is van 
mening dat de problemen vooral eerst helder benoemd en (h)

erkend moeten worden 
zonder mitsen en maren.  
Om vervolgens het beleid te 
formuleren waarmee deze 
opgelost worden. Het College 
gaf aan dat men zich zeer 
bewust is van de naar voren 
gebrachte problematiek en 
wil daar in het vervolg beter 
over communiceren.

Reageren? Mail naar:
f.l.lagendijk@utwente.nl 

Zie ook onze website voor verdere informatie: 
www.utwente.nl/uraad/
Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvan
gen, mail dit dan aan: info@uraad.utwente.nl 

http://www.utwente.nl/uraad/Cyclus2010/cyclus2010-06-23/agendapunten/ur_10_133_concept_nota_kaderst.pdf
mailto:j.degoeijen%40utwente.nl?subject=
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