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Alle besproken stukken zijn hier te downloaden

Inleiding
In de overlegvergadering van 6 april tussen de 
Universiteitsraad en het College van Bestuur kwamen 
de uitgangspunten van het Hooglerarenbeleid, de 
Gedragscode ICT en internetgebruik studenten en het thema 
Docentprofessionalisering aan de orde. Ook werd de raad 
advies gevraagd over de CvB plannen met betrekking tot het 
Studentenstatuut. 

De eerstvolgende overlegvergadering met het college 
vindt plaats op woensdag 11 mei 2011, om 09.00 uur in 
de Horsttoren 1300. De UR vergaderingen zijn openbaar, 
belangstellenden zijn van harte welkom.
Raadpleeg voor alle stukken en verdere informatie onze 
website: www.utwente.nl/uraad/ 

RoUTe14+
De grootste aandacht zal de komende maanden gericht zijn 
op de voorgenomen plannen van het CvB om de profilering 
van de UT te versterken en de onderwijsorganisatie grondig 
te wijzigen, met name op het gebied van de bachelor 
opleidingen.  De URaad heeft veel vragen en opmerkingen bij 
de plannen voor zover deze nu bekend zijn. Over de inhoud, 
maar ook over het tempo en de fasering van de invoering. 
Wij verwachten de definitieve plannen van het CvB op 11 
april en deze worden gelijk op onze website geplaatst. Op 19 
april bespreken de gezamenlijke medezeggenschapsraden de 
plannen. Tijdens de overlegvergadering van 11 mei zal naar 
verwachting de URaad een formeel advies vaststellen richting 
het CvB. In de junicyclus staan de plannen ter instemming op 
de agenda. 

Samen met het OPUT zal de 
URaad een informatieloket 
– een zogenaamd meldpunt - 
openstellen waar medewerkers 
hun mening en opmerkingen 
kunnen plaatsen richting de 
medezeggenschap en de 
personeelsvertegenwoordiging.
meldpunt-OPUT-UR@utwente.nl.

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

Uitgangspunten Hooglerarenbeleid
In de uitgangspunten hooglerarenbeleid heeft het CvB 
haar visie gepresenteerd op de verschillende hoogleraar 
categorieën die zij aan de Universiteit Twente wil hebben. 
Een belangrijke wijziging is daarbij het voornemen om tenure 
trackers aan het einde van hun periode als promotor van 
hun eigen promovendi op te laten treden. Op dat moment 
vervullen zij de rol van hoogleraar zonder al in de UFO functie 
van hoogleraar werkzaam te zijn. Een dergelijk promotierecht 
sluit aan bij het buitenland (met name het Amerikaanse 
buitenland) waar een associate professor als promotor kan 

optreden. De tenure tracker functioneert de facto op een 
vergelijkbare wijze. De URaad was uiteindelijk positief over 
deze wens van het CvB. Op dit moment worden al volop 
tenure trackers aangesteld. Met deze aanstellingen geeft de 
Universiteit Twente ook een commitment af, dat effect zal 
hebben op de toekomstige personele samenstelling. Het is 
dan ook van groot belang dat duidelijk is of de instelling deze 
commitments kan accommoderen. Het CvB heeft het verzoek 
van de UR gehonoreerd om deze commitments jaarlijks in 
de meerjarenbegroting duidelijk te maken. Op deze wijze 
blijft een goed zicht op de ontwikkeling van deze nieuwe 
personeelscategorie. 
Het CvB heeft aangegeven dat een aantal hoogleraren een 
coördinerende en/of een vertegenwoordigende functie binnen 

hun discipline vervult. Een 
dergelijke rol hangt samen met 
het zogenaamde “vlekkenplan” 
op onderzoeksgebeid. Het 
CvB heeft toegezegd dat 
een dergelijke functie eerst 
in het hooglerarenplan moet 
worden opgenomen alvorens 
tot werving kan worden 
overgegaan. 

Reageren? Mail naar:
h.wormeester@utwente.nl

Studentenstatuut
In deze cyclus stond de stand van zaken herziening 
instellingsspecifiek studentenstatuut UT (vanaf nu: 
studentenstatuut) op de agenda. Aangezien het ITC sinds 
januari 2010 deel uit maakt van de UT is het van belang één 
studentenstatuut te hanteren. Het studentenstatuut geeft (in 
ca. 120 bladzijdes) de rechten en plichten van de student weer 
in de volle breedte van het student-zijn. De URaad adviseert in 
eerste instantie over het studentenstatuut en heeft in een later 
stadium (bij de daadwerkelijke tekst) instemmingsrecht. 
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Over de URaad

De URaad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de 
UT en voert regelmatig overleg met het College van Be-
stuur. De URaad bestaat uit 18 leden, negen medewerkers 
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, Pro-UT, Lijst Chairman en PvdUT.

Op het moment zitten de volgende leden in de URaad: Frits 
Lagendijk, Jann van Benthem, Björn Harink, Dick Meijer, Sjef 
van der Steen, Frank van den Berg, Jan de Goeijen, Jan Schut, 
Herbert Wormeester, Eva Kunst, Ellen Langerwerf, Pieter 
Willems, Andrea Lehmkühler, Miranda Schraa, Beer Sijpesteijn, 
Sjoerd van den Bedem, Anne Benneker en David Smits.
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De URaad adviseert een aantal bestuurlijke voornemens door 
te zetten. Dit gaat onder andere over het toegankelijk maken 
van het centrale klachtenloket, bureau studentendecaan en 
-psycholoog, het noodfonds, het medisch sociaal noodfonds, 
de regeling ondersteuning topsporters en topcultuur voor 
alle studenten behalve bijvak studenten. Op deze wijze kan 
iedere student gebruik maken van de faciliteiten. De URaad 
merkte hierbij op dat er zorg voor gedragen moet worden 
dat de faciliteiten ook écht voor iedere student beschikbaar 
zijn en dat het daarmee noodzakelijk is dat de betrokken 
medewerkers een voldoende beheersing van de Engelse 
taal hebben. Tijdens de overlegvergadering heeft de rector, 
Ed Brinksma, aangegeven dat deze faciliteiten, als deze nog 
niet op orde zijn, op orde gebracht zullen worden. Bij het 
aanleveren van de concepttekst zal een voorstel meegestuurd 
worden waarin staat dat dit inderdaad gewaarborgd is. 

Het CvB wil graag een aantal regelingen afschaffen 
die gerelateerd zijn aan de financiële voorzieningen 
voor studenten. Hierbij is het bestuurlijk voornemen 
om afstudeermaanden alleen nog maar beschikbaar te 
stellen voor studenten met een prestatiebeurs. Met het 
oog op de ontwikkelingen vanuit Den Haag waarbij de 
masterstudiefinanciering zal worden afgeschaft vraagt 
de URaad om visie vanuit het college. Het gaat hier om 
een visie op de periode van de studietijd die studenten 
actief moeten kunnen zijn waarbij er financiering vanuit de 
universiteit beschikbaar is. Tijdens de overlegvergadering 
bleek dat het college en de URaad op dit moment nog 
geen overeenstemming hebben over het afschaffen van de 
afstudeermaanden voor studenten die geen prestatiebeurs 
meer krijgen (huidige STAN-regeling). De rector heeft 
aangegeven dat hij in zal zetten op afschaffing van deze 
regeling. Daarnaast zal de rector een visie over activisme 

vormgeven op het moment 
dat de plannen van het huidige 
kabinet meer zekerheid bieden. 
Het studentenstatuut zal in de 
laatste cyclus van dit collegejaar 
waarschijnlijk weer besproken 
worden waarbij zal blijken of de 
universiteitsraad instemt met de 
voorgestelde wijzigingen. 

Reageren? Mail naar:
e.m.kunst@student.utwente.nl

Nota Docentprofessionalisering
In december 2010 had de URaad reeds de uitgangspunten 
van de docentprofessionalisering besproken met het 
CvB. Deze keer stond de nadere invulling, de planning en 
financiering van dit beleid op de agenda. 
Het was goed te merken dat het CvB de verschillende 
aanbevelingen bij de eerdere nota ter harte had genomen. 
Concreet betekent de uitwerking dat het professionaliseren 
van vrijwel alle docenten nu echt vorm gaat krijgen. Nieuw 
aan te stellen docenten hadden al een verplichting tot het 
behalen van een BKO-certificaat (BasisKwalificatie Onderwijs), 
vanaf komend jaar gaat dat ook gelden voor zittend 
personeel tot 20 jaar ervaring. Daarnaast is het de bedoeling 
dat alle docenten per jaar minimaal 20 uur bijscholen op 
onderwijskundig gebied, zodat verbetering van het onderwijs 
blijvend aandacht houdt. Omdat het bij de zittende docenten 
over een redelijk grote groep gaat, stelde het CvB voor om 
dit nieuwe beleid gefaseerd in te voeren, waarbij de minst 
ervaren docenten als eerste aan hun professionalisering gaan 
werken. De URaad kon zich goed vinden in dit voorstel en zal 
jaarlijks door het CvB op de hoogte worden gehouden van de 
voortgang van de docentprofessionalisering.

Ook werd in het stuk concreter gesproken over het ontwerpen 
van een SKO, een Senior Kwalificatie Onderwijs. Die wordt 
de komende tijd ontwikkeld en is interessant voor docenten 
die een zwaardere verantwoordelijkheid in het onderwijs 
ambiëren (bijv. als opleidingsdirecteur).
Tot slot gaf de URaad nog de suggestie om te onderzoeken 

naar het (deels) combineren 
van het BKO-traject 
en de eerstegraads 
lerarenbevoegdheid. De Rector, 
die zelf ook een eerstegraads 
lesbevoegdheid heeft, vond 
dit een sympathiek voorstel; 
dit idee zal nader onderzocht 
worden.

Reageren? Mail naar:
f.m.j.w.vandenberg@utwente.nl

Gedragscode ICT- en internetgebruik studenten
Afgelopen cyclus is de Gedragscode ICT- en internetgebruik 
Studenten behandeld. De gedragscode definieert wat de 
UT acceptabel gebruik van haar ICT-faciliteiten vindt en 
hoe eventueel onderzoek naar overtredingen plaatsvindt. 
Eind 2009 is al een soortgelijke gedragscode voor andere 
gebruikers van de UT ICT-faciliteiten vastgesteld. De 
gedragscode uit 2009 heeft als basis gediend voor de 
gedragscode voor studenten, waar met name meer aandacht 
is geschonken aan de bijzondere positie van de studenten 
die op de campus wonen. Zij zijn ook voor hun privésituatie 
aangewezen op de UT ICT-faciliteiten. Volgens de code is voor 
alle studenten privégebruik in beperkte mate toegestaan en 
worden studentbewoners van de Campus door de UT geen 
beperkingen opgelegd voor privégebruik binnen hun woning. 
Bij een eventueel onderzoek wordt een duidelijke procedure 

voorgeschreven waarbij de 
student hiervan ook op de 
hoogte wordt gesteld. Na het 
bijwerken van bewoordingen 
in de gedragscode die mogelijk 
tot interpretatieverschillen 
konden leiden heeft de Raad in 
meerderheid ingestemd met het 
instellen van deze gedragscode. 

Reageren? Mail naar:
s.w.vandenbedem@student.
utwente.nl

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