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Alle besproken stukken zijn hier te downloaden
Inleiding
De instemmingsvraag met de aangescherpte strategische visie
(RoUTe 14+) nam de meeste tijd van de overlegvergadering
van 22 juni van de URaad met het College van Bestuur (het
laatste deel in aanwezigheid van de Raad van Toezicht), maar
ook veel andere punten kwamen aan de orde: Toetsbeleid,
Studentenstatuut, Convenant SU - UT, KPI’s Instituten, Inschrijvingsregeling, Nota Kaderstelling, BSA en het University
College.Een samenvatting van de belangrijkste punten vindt u
in deze Nieuwsbrief. De URaad verwelkomde een nieuw lid in
zijn midden: Gert Brinkman, vervanger van Sjef van der Steen
die om privé redenen zijn lidmaatschap moest opzeggen.
De volgende overlegvergadering is op 5 oktober, in de Horsttoren 1300. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte
welkom!
Inschrijvingsregeling
In eerste instantie waren er ten aanzien van de Inschrijvingsregeling enkele vraagtekens bij de gelimiteerde momenten voor
inschrijving in de master. Deze zijn echter al voor de overlegvergadering zodanig toegelicht dat de URaad positief heeft
geadviseerd over deze regeling. Pre-master studenten kunnen
zich inschrijven als masterstudent maar zullen als bachelorstudent geregistreerd worden zodat zij zich 2 keer per jaar kunnen
inschrijven. Verder is het mogelijk voor studenten die hun
bachelordiploma halen om zich de maand hierop volgend in te
schrijven als masterstudent aan de UT. Verder is het ludicium
Abeundi, dat in de regeling
beschreven wordt, vooralsnog
alleen van toepassing op de
opleiding Technische Geneeskunde. Mocht dit bij andere
opleidingen ook aan de orde
komen, dan zal dit onderwerp
van een nieuwe discussie
worden.
Reageren? Mail naar:
a.m.benneker@student.utwente.nl
Bindend studieadvies
In het afgelopen collegejaar is het bindend studieadvies
meerdere malen aan de orde geweest in de Universiteitsraad.
In eerste instantie is er gesproken over, en akkoord gegaan
met, een uitbreiding van het BSA voor de opleidingen Psychologie en Onderwijskunde met de toezegging, dat er aangetoond zou worden dat er voldaan werd aan de eisen die
gesteld worden aan het BSA. In deze cyclus is de procedure
rond het BSA bij Psychologie besproken. Aangezien de URaad
het niet wenselijk acht dat er op meerdere niveaus medezeggenschap plaatsvindt, heeft de raad het voorstel gedaan om
de FR-GW het besluit te laten nemen en vervolgens de URaad
over de uitkomst te informeren. Het gaat dan om het stellen
van vakinhoudelijke eisen binnen een BSA. Het CvB is akkoord
gegaan met de voorgestelde procedure en deze zal toegepast
worden.

UT-kader voor Toetsbeleid
In deze cyclus is het UT kader voor Toetsbeleid en het Plan van
Aanpak voor de uitvoering van dit toetsbeleid aan de orde
geweest in de URaad. De raad is positief gestemd over het
voorliggende toetsbeleid en is van mening dat het principe
‘gezamenlijk waar het kan, maatwerk waar het moet’ leidend
is in de uitvoering. De URaad is benieuwd naar de resultaten
van dit UT-kader en heeft daarnaast uitgesproken dat hij graag
ziet dat opleidingen actief aangespoord worden om aan de
slag te gaan met het toetsbeleid. De rector heeft toegezegd
dat de URaad geïnformeerd zal worden over de resultaten en
gaf bovendien aan dat er in de volgende cyclus een breder
plan van aanpak voor de verschillende uniformeringsdoelstellingen komt, welke onderdeel zijn van het InstellingsKwaliteitszorgSysteem. Op deze manier is
het voor de URaad duidelijk hoe
de verschillende PvA’s en
UT-kaders in elkaar grijpen. De
raad heeft ingestemd met het
UT-kader voor Toetsbeleid en
positief geadviseerd over het
Plan van Aanpak implementatie
UT-kader Toetsbeleid.
Reageren? Mail naar:
e.m.kunst@student.utwente.nl
Studentenstatuut
Al in april gaf de raad een advies over het totaal gewijzigde
studentenstatuut en voor de overlegvergadering van 22 juni
2011 stond de instemming op de agenda. Het totaal vernieuwde studentenstatuut is een stuk handzamer geworden dan
voorheen en ook zijn alle afgeleide regelingen en artikelen
heroverwogen, maar heeft de hernieuwing van de indeling van
het statuut geen gevolgen voor de medezeggenschap op deze
punten. Mits deze medezeggenschap gegarandeerd blijft, kon
de raad instemmen met de veranderingen van het studentenstatuut tot dusver. Het college kon zich hier in vinden en heeft
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toegezegd om een duidelijk overzicht te sturen van de stukken
waarover instemming dan wel advies aan de UR moet worden
gevraagd.
Echter, het CvB was ook voornemens om de zogenaamde
STAN-regeling af te schaffen; dit is een regeling die studenten
die niet meer prestatiebeurs gerechtigd zijn, toch de mogelijkheid geeft om financiering (afstudeermaanden) te ontvangen
voor het activisme dat zij hebben uitgeoefend aan de UT. In het
conceptbesluit van de UR vroeg de raad het CvB om deze
regeling nog in stand te houden, immers het CvB heeft nog
geen visie op activisme en dus vond de raad het te snel om
rigoureuze beslissingen te nemen over het eventueel afschaffen van deze regeling. Het CvB echter, kon zich totaal niet
vinden in deze vraag van de URaad. Dit had een discussie tot
gevolg, waarbij het CvB toch duidelijk aan gaf het jammer te
vinden dat er zo’n groot verschil van inzicht was tussen de
raad en het CvB. Ook gaf het CvB aan dat zij geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor het behoud van deze regeling, de
afschaffing van deze regeling moest niet worden uitgesteld.
Vanuit de raad kwamen er argumenten dat de UT dan voor zou
lopen op de landelijke politiek, er is immers nog geen definitieve langstudeerdersregeling vanuit Den Haag aan de studenten opgelegd. Het CvB bleef stellig van mening dat deze
regeling niet een regeling is die nog langer behouden moet
blijven. Ook benadrukte het CvB nogmaals dat vertraging
eigenlijk altijd wordt opgelopen in de periode dat een student
nog in zijn nominale periode studeert, dus in de periode waarin
hij financiële compensatie (afstudeermaanden) kan vragen aan
de UT, het afschaffen van deze regeling zou dus weinig
problemen moeten opleveren.
Na een schorsing van de vergadering kwam er een nieuw
voorstel vanuit de raad: het recht op aanvragen van afstudeersteun bij vrijwillige vertraging wordt niet ontleend aan het wel
of niet ontvangen van een prestatiebeurs, maar aan de nominale duur plus 1 jaar van de studie van de student, een zogenaamde C+1 regeling. Het college vond het te voorbarig hier
iets over te zeggen, men wilde eerst “ Den Haag” afwachten.
Wel zegde het CvB toe dat in de nog uit te werken Regeling
Afstudeersteun minimaal de nominale studieduur als uitgangspunt zal worden genomen (nominaal is de som van de nominale duur van de bachelor + de nominale duur van de master.
De laatste toezegging waar de
raad om het college om gevraagd heeft was het voorleggen
van de visie op activisme, het
college heeft toegezegd om
deze in november aan de raad
ter instemming voor te leggen.
De URaad stemde uiteindelijk in
meerderheid in met het nieuwe
Studentenstatuut.
Reageren? Mail naar:
m.a.schraa@student.utwente.nl
Strategienota RoUTe ‘14
Afgelopen december kondigde het CvB een verscherpte
strategische visie en implementatie aan van het instellingsplan
RoUTe 14: RoUTe 14+. Ook deze verscherpte visie gaat uit van
een profiel van de UT waarin de technische en maatschappijwetenschappen zich verenigen en versterken onder het motto
High Tech, Human Touch.
Als aanleiding noemt het CvB de relatief zware onderzoeksinfrastructuur van de UT, het achterblijvend marktaandeel, de
noodzaak van meer focus op internationalisering, de slechte
studierendementen en lage studiesnelheden, het breed
aanbod van relatief kleine opleidingen en een teruglopende
overheidsfinanciering. Het CvB heeft de URaad onder meer
toegezegd dat noodzaak, omvang en fasering van bezuinigingen/ombuigingen gekoppeld worden aan een reële inschatting
van de te verwachten bezuinigingen en dat genoemde aanlei-

dingen als evaluatiecriterium in de desbetreffende uitwerking
terugkomen (komt de uitwerking tegemoet aan de aanleiding?);
Ten aanzien van het onderzoek wil het CvB de UT meer
profileren op specifieke excellente gebieden waarbij een
onderscheid wordt gemaakt in drie typen: fundamenteel,
valoriserend en onderwijs gerelateerd. Het CvB heeft op dit
punt onder meer toegezegd dat het onderwijs te allen tijde een
koppeling behoudt met verwant wetenschappelijk onderzoek
door het aanwezig zijn van een kritische massa aan onderzoeksgroepen op een voor de aanwezige opleidingen relevant
gebied. De wijze van financiering van de onderzoeksgroepen
komt terug in een opnieuw vast te stellen nota Sturing Onderzoek.
Een belangrijk punt vormde vaststelling en hantering van de
criteria bij de herinrichting van de onderzoeksgroepen omdat
deze belangrijke input vormen bij de aangekondigde reorganisatie van het onderzoek. Al in een eerder stadium heeft de
URaad het CvB ervan weten te overtuigen dat naast de
expliciete onderzoekscriteria - zoals wetenschappelijke output
– ook de onderwijsactiviteiten van de groepen een belangrijke
indicatie vormen. Het CvB heeft onder meer toegezegd dat op
dit moment het voortbestaan van geen enkele bachelor
opleidingen als major ter discussie staat en de koppeling
onderwijs en onderzoek te allen tijde blijft gewaarborgd.
Procedureel was voor de URaad de toezegging van groot
belang dat de decanen in opdracht van het college - en binnen
de nu op centraal niveau vastgestelde kaders en criteria - hun
keuze voor een voldoende breed en opleiding ondersteunend
palet aan onderzoekscapaciteit ter advisering aan hun faculteitsraden voorleggen. De URaad staat daarbij op het standpunt dat zorgvuldigheid bij de aangekondigde reorganisatie
van groter belang is dan de snelheid waarbij facultaire medewerkers op decentraal niveau de mogelijkheid van formele
inspraak bij hun decaan wordt onthouden.
De plannen van het CvB voor herinrichting van het Bacheloronderwijs (“Twents Onderwijsmodel”) zijn uitgebreid besproken en van de nodige kanttekeningen voorzien. Vooral de
handhaving van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg dat
niet elke opleiding past in het keurslijf van een algemeen
opgelegd modulair curriculum waren voor de URaad belangrijke bespreekpunten. In dit verband zijn ook de plannen voor
een University College aan de orde gekomen. In beide gevallen
zijn er voor de URaad nog openstaande vragen, ook op het
punt van de wenselijkheid en de financiering. Afgesproken is
dat het CvB doorgaat met het ontwikkelproces en de uiteindelijke instemmingsvraag in een later stadium aan de orde komt,
aan de hand van de definitieve nota’s. Dat geldt ook voor het
Bachelor Portfolio waarbij het CvB een clustering van bacheloropleidingen voorstaat.
Als laatste - maar zeker niet het minst belangrijke - is gesproken over de financiële onderbouwing van de strategische
voornemens. De URaad wenst
een betere onderbouwing van
de financiële noodzaak en
omvang van zowel de voorspelde bezuinigingen als de aangekondigde ombuigingen. Het CvB
heeft toegezegd deze duidelijkheid te verschaffen voordat
verdere besluitvorming plaatsvindt.
Reageren? Mail naar:
f.l.lagendijk@utwente.nl
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KPI’s Instituten
Na overleg heeft de URaad besloten om niet in te stemmen
met de KPI’s van MIRA en
MESA+.
Het besluit wordt uitgesteld en
doorverwezen naar de nog op te
richten Instituutsraden, waar
deze vraagstelling volgens de
URaad thuishoort.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn
deze Instituutsraden in augustus
operationeel.
Reageren? Mail naar:
b.harink@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

