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3TU Centres of Excellence (CoE's)
De ministeries van OCW en EZ hebben voor een periode van vijf jaar M~50 toegezegd uit de FESmiddelen voor vijf in 3TU-verband ontwikkelde CoE. In dat kader worden door de drie TU's 30 (feitelijk
29) nieuwe top-hoogleraren aangetrokken. Na vijf jaar moeten deze nieuwe hoogleraren structureel
zijn ingebed, zowel organisatorisch als financieel, in de faculteiten. Dat brengt, vanwege het ontbreken
van structurele aanvullende middelen, een proces van herpositionering en verdringing met zich mee.
Dat proces brengen wij met deze notitie voor de UT in beeld.
Herpositionering
en verdringing
Binnen de kaders van de vijf CoE krijgt de UT negen nieuwe '3TU'-hoogleraren en daarmee negen
nieuwe onderzoekslijnen. De bekostiging van de betreffende leerstoelen is voor vijf jaar gegarandeerd
vanuit de middelen van de ministeries. Na vijf jaar zullen de faculteiten de bekostiging zelf moeten
realiseren.
De inbedding van negen nieuwe onderzoekslijnen maakt een forse herpositionering mogelijk en leidt
daarmee tegelijkertijd tot een proces van verdringing. De praktijk is dat de onderzoekslijnen van negen
bestaande leerstoelen geherformuleerd worden. Op deze wijze kan een herpositionering van
onderzoekslijnen worden doorgevoerd. Zonder de door de ministeries toegezegde middelen zou deze
herpositionering, die leidt tot meer focus en massa, niet op zo'n korte termijn gerealiseerd kunnen
worden.

Personele consequenties
De praktijk is dat de verdringing wordt opgevangen in het natuurlijk verloop (vacatures en
pensionering). Bijkomend voordeel is dat de nieuwe leerstoelen grote delen van de staf van de oude
leerstoelen kunnen overnemen. Dat is zowel aantrekkelijk voor de nieuwe leerstoelhouders, die dan
direct kunnen beschikken over een kwantitatief en kwalitatief goede staf, als voor de faculteiten en
instituten die daarmee hun excellente onderzoekers kunnen vasthouden en niet op extra kosten
worden gejaagd.
Relatie met bezuinigingen
in faculteiten
Enkele faculteiten voeren op dit moment bezuinigingen door waarbij gesneden wordt in het aantal
leerstoelen. De negen nieuwe 3TU-leerstoelen leiden in principe tot herpositionering van huidige UTleerstoelen bovenop het aantal leerstoelen dat vanwege noodzakelijke bezuinigingen afgebouwd
wordt.

HTS: High Tech Systems
TSE: Technology tor Sustainable
GeDAg: NIRICT -applications
F&S: Fluids & Solids
BioNano: BioNano Applications
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