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Het College van Bestuur verzoekt de !Universiteitsraad om advies 1 uit te brengen over de

jaarcirkel 2008-2009. De onderliggen~e stukken vindt u als bijlagen bij deze brief. De
betreffende jaarcirkel is de laatste waartoe de UT zelfstandig zal besluiten. Met ingang van het
opleidingsjaar 2009-2010 zal er worden aangesloten op een gemeenschappelijke 3TU-
jaarcirkel.

Verder kunnen wij u mededelen dat ook het CvB-Decanen overleg op 11 oktober heeft
ingestemd met het voorliggende voorstel. Hierbij ontvangt u tenslotte het Collegebesluit van
22 oktober 2007 omtrent de UT -jaarcirkel 2008-2009:

Jaarcirkel 2008-2009
Gezien: het voorstel van de roostelW$rkgroep aangaande de jaarcirkel2008-2009
Gehoord: het positieve advies van dei CCD en het CvB-Decanen overleg

DvelWegende:
-dat ook de voorliggende jaarCirkel is afgestemd in 3TU verband en met de hogeschool

Saxion
dat de jaarcirkel vanaf het opleidingsjaar 2009-2010 in 3TU verband zal worden

vastgesteld
van Bestuur besluit: in te stemmen met de jaarcirkel 2008-2009 conform het

voorstel ter advisering aan de Universiteitsraad voor te

Namens Bestuur,

Drs. P.A. Bin~,

"regeling
Conform artikel
vakantie en indeling studiejaar",

Universiteit Twente
de ondernemende unillersiteit
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Aan:
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uw kenmerk:
ons kenmerk: ITBE/07/10585/BKP
datum: 6 augustus 2007

053 -489 3796
053 -489 3183
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onderwerp: voorstel UT -jaarcirkel 2008 -2009

bijlagen schematisch voorstel UT -jaarcirkel2008 -2009 (kenmerk: ITBE/07/10567/BKP)
overwegingen bij de UT -jaarcirkel2008 -2009 (kenmerk: ITBE/07/10574/BKP)
advies van de CCO (kenmerk ABZ/LK; kantbrief: 379541)
tussenstand van vergelijking UT -TUD -TUle (kenmerk: ITBE/07/10577/BKP)

Geacht College,

Hierbij biedt de RoosterwerkgroeR u het voorstel aan voor de jaarcirkel van het oplei-
dingsjaar 2008-2009, bestaande ui~ een schematisch overzichtl met onderliggende over-
wegingen. 2 In haar vergadering va# 3 juli 2007 heeft de Centrale Commissie Onderwijs

inmiddels met dit voorstel ingeste~d.3

De Roosterwerkgroep verzo~kt u hierbij:

.dit voorstel desgewenst t+ bespreken met de decanen tijdens uw overleg van
donderdag 11 oktober 2007;

.zo spoedig mogelijk da*a een conceptbesluit te nemen over de betreffende
jaarcirkel; i

.dit conceptbesluit te bespieken in uw overlegvergadering met de Universiteits-
raad van woensdag 14 no~ember 2007;

.zo spoedig mogelijk d~a een definitief besluit te nemen over de betreffende
jaarcirkel. i

De betreffende jaarcirkel is de laatste waartoe de UT zelfstandig zal besluiten. Boven-
staande fasering is noodzakelijk om een goede aansluiting op de gemeenschappelijke
3TU-jaarcirkels met ingang van hef opleidingsjaar 2009-2010 te kunnen garanderen.

Kenmerk: ITBE/07/10567/EKP, datum: 15 juni 2007.
Kenmerk: ITBE/07/10574/EKP, datum: 26 juni 2007.
Kenmerk: ABZJLK, datum: 9 juli 2007; kantbrief: 379541



Uiteraard is er over de jaarCirkels~ oor het opleidingsjaar 2008-2009 overleg gevoerd in
3TU-projectgroep Jaarroosters. E vergelijkende tussenstand in 3TU-verband vindt u
in een verdere bijlage4 bij deze bef. Met Saxion Hogescholen zijn de lopende afspra-
ken geëffectueerd. Nadere achtergtonden bij de UT -jaarcirkels zijn eventueel te vinden
op de website van de Roosterwerkgroep.5

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

dr .ir. Martin F. Beusekamp (ITBE),
voorzitter Roosterwerkgroep.

Kenmerk: ITBE/07 110577 ffiKP, datum: 26 juni 2007.
URL: http://www.utwente.n1/onderwijs/roosterwerkgroep/
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Dienst Informatietechnologie,
Bibliotheek & Educatie

RoostelWerkgroep

Overwegingen bij de UT -jaarcirkel 2008-2009

Martin Beusekamp! (ITBE), voorzitter Roosterwerkgroep

Inleiding 1 I

De UT -jaarcirkel 2008-2009 zal naar verwachting de laatste zijn die volgens de tot nu
toe gangbare procedures tot stand zal komen. Met ingang van het opleidingsjaar 2009-
2010 wordt gestreefd naar een uniforme 3TU-jaarcirkel.

Zoals gebruikelijk bevat deze toelichting de keuzeruimte ten aanzien van de voor-
gestelde jaarcirkel. Voor de volledigheid worden eveneens de punten genoemd die
rechtstreeks volgen uit eerder gemaakte meerjarenafsprakenl en afspraken met Saxion
Hogescholen. Bij dit document behoort een bijlage in kleur met een schematisch over-
zicht van het voorgestelde UT-opleidingsjaar 2008-2009.2

Begin van het opleidingsjaar in week 2008-36.

Confonn de meerjarige besluiten naar aanleiding van de notitie "UT -roosters op de
middellange tennijn" en afspraken ~et Saxion Hogescholen begint het UT -onderwijs op
de maandag van week 36. Mocht er in de uiteindelijke unifonne 3TU-jaarcirkel een
afwijkende afspraak over het begin van het opleidingsjaar gemaakt worden, dan zal
hierover dus met Saxion Hogescholen overlegd moeten worden.

Ligging van de Kerstvakantie: geen keuze. I
I

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag vallen in het opleidingsjaar 2008-2009 op door-
deweekse dagen. Beide weken waarin deze dagen vallen zijn derhalve vakantieweken,
die aansluiten bij de vakanties in het basis- en voortgezet onderwijs.

Ligging van de eventuele meivakantie: vee

Tot en met het opleidingsjaar 2007-2008
hoewel deze soms gedeeltelijk in april valt.
2009 aan wordt vastgehouden, ontstaat er
alternatieven voor deze vakantie.

Zie de notitie "UT-roosters op de middellange termijn". Behandeld in de CCO-vergadering van
9 september 2003 en in de Stuurgroep Onderwijs van 18 september 2003.
Kenmerk: ITBE/03/1 0646/BKP .Datum: 31 juli 2003 / gereviseerd: 6 augustus 2003.
Kenmerk: ITBE/07/10567/BKP. Datum: 15 juni 2007.

1Overwegingen bij de UT -jaarcirkel 2008-2009

Universiteit Twente

1 

verschillende keuzes.

kent de UT -jaarcirkel een "meivakantie" ,
Indien hier ook in het opleidingsjaar 2008-
een groot aantal nagenoeg gelijkwaardige

de ondernemende uniuersiteit
kenmerk: ITBE/07/10574/BKP

datum: 26 juni 2007



Dat wordt veroorzaakt door de ligging van Koninginnedag (op een donderdag) en
Bevrijdingsdag (op een dinsdag). De volgende alternatieven voor de meivakantie liggen
daardoor min of meer voor de hand.

1. Week 18. I
Nf14ee~: één losse onderwijsdag op maandag 4 mei 2009.

2. Week 18 + maandag 4 mei 2009 + Bevrijdingsdag.
Nadeel: wel erg veel (zevtn) uitvallende werkdagen achtereen.

3. Koninginnedag tot en met Bevrijdingsdag.
Nadeel: geen gehele kaletiderweek.

4. Koninginnedag + vrijdag 1 fei 2009 + week 19.
Nadeel: wel erg veel (zev n) uitvallenfe werkdagen achtereen.

5. Week 19.
Nadeel: één losse onderw .sdag op vrijdag 1 mei 2009.

Het (niet-bindende) advies van h~t Ministerie van OC&W aan basis- en voortgezet
onderwijs komt overeen met het tWeede van bovenstaande alternatieven.

Voorstel: géén meivakantie, wel ~en krokusvakantie.

De Roosterwerkgroep van de UT Istelt na onderling overleg en na overleg in de 3TU-
projectgroep Jaarroosters voor om in de UT-jaarcirkel 2008-2009 géén mei vakantie in
te bouwen en wél een krokusvak~ie.

Argumenten hiervoor zijn de volg~de. ~~,F1

.Uit de huidige stand van z*en volgt dat de unifonne 3TU-jaarcirkel vanaf het
opleidingsjaar 2009-2010 e~n krokusvakantie zal kennen om de TUle in de
gelegenheid te stellen een c~avalsvakantie in te stellen. Hierop vooruitlopen in
het opleidingsjaar 2008-200~ (samen met de TUD) maakt de 3TU-onderwijs-
uitwisseling in het derde kw~iel van dat opleidingsjaar eenvoudiger.

.Er is in het betreffende ople~dingsjaar geen voor de hand liggende verroostering
voor een meivakantie (zie de Ivorige paragraaf).

.In het vierde kwartiel zijn Itl veel vrije dagen wegens officiële feestdagen, een
vakantieweek is meer op zijnl plaats in het derde kwartiel.

Voorstel: uitloopweek in het vier~e kwartiel.

Tot en met het opleidingsjaar 20~7-2008 werd de meivakantie mede gekozen om de
druk op de roosters ten gevolge v~ de officiële feestdagen te minimaliseren. Het gevolg
was dat sommige opleidingen géé~ behoefte hadden aan een compensatieweek in het
vierde kwartiel, andere opleidingeq hadden die ,behoefte wél.

Het compromis van de afgelopen jaren was het inbouwen van een compensatieweek /
uitloopweek ná de afsluitende ten~amens van het vierde kwartiel, om iedere opleiding
op zich de gelegenheid te geven d~ze week naar eigen inzicht te gebruiken of al zomer-
vakantie te geven. I

Indien er confonn het voorstel vaIi de Roosterwerkgroep voor gekozen wordt om géén
meivakantie in te stellen, komen aJIe officiële feestdagen ten laste van reguliere onder-

Overwegingen bij de UT -jaarcirkel 2008-2009 2



wijsdagen en ligt het voor de han<J om standaard een compensatieweek in de jaarcirkel
in te bouwen, vóór de afsluitende tbntamens van het vierde kwartiel.

In de notitie "Flexibel roosteren,,3 bie de Roosterwerkgroep op verzoek van het College
van Bestuur heeft opgesteld word~ aanbevole~ om nadere organisatorische maatregelen
rond het compenseren van officiël~ feestdagen aan de opleidingen zelf over te laten. Het
College van Bestuur is met de betr~ffende notitie akkoord gegaan.

Herkansingen in de zomervakantie. I

Zoals gebruikelijk voorziet de voCi>rgestelde dT-jaarcirkel in twee weken met herkan-
singen in de weken 34 en 35. Naar de huidige stand van overleg zullen deze weken niet
interfereren met de eerste week v~ de eerste uniforme 3TU-jaarcirkel voor het oplei-
dingsjaar 2009-2010. .ll", !el

Maj or-minor-combi-sj ab loon. [I I

Zoals bekend probeert de UT de ~je minorkeuze voor studenten zoveel mogelijk te
faciliteren door in het eerste sem~ster van het derde bachelorjaar een "Major-minor-
combi-sjabloon" over het rooster ~e leggen4. Volgens het huidige Major-minor-combi-
sjabloon worden de soorten dagdelen zo veel mogelijk gemengd om de studenten
variëteit in hun activiteiten te bieden.

.Op Majordagdelen wordt alleen Majoronderwijs gegeven. Dat zijn: maandag-
middag, dinsdagochtend, woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

.Op minordagdelen wordt alleen minoronderwijs gegeven. Dat zijn: maandag-
ochtend, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.

.Op combidagdelen wordt onderwijs gegeven dat in één of meer Majors én in één
of meer minors voorkomt. I Dat zijn: woensdagochtend, donderdagochtend en

vrij dagochtend.

Het voorstel van de RoosterwerkgIîoep is om dit sjabloon voor het opleidingsjaar 2008-
2009 te handhaven.

Met ingang van het opleidingsjaar 2009-2010 zal dit sjabloon herzien moeten worden,
omdat de afwisseling van soorten dagdelen door de week heen het volgen van een minor
aan een andere instelling niet voldoende faciliteert. Deze overweging zal in de 3TU-
samenwerking een rol spelen, m~ ook in het faciliteren van UT-externe (niet-3TU)
bachelorstudenten die een UT -min<l>r willen volgen via "Kies Op Maat".

Rekening houden met Islamitische feestdagen?

Naar aanleiding van een klacht van een student en gezien de verhoogde instroom van
buitenlandse studenten is in 2004 besloten de belangrijkste Islamitische feestdagen op
de jaarcirkel te noemen en het aan de opleidingen over te laten in welke vorm en mate
hiermee rekening gehouden wordt. I

Kenmerk: ITBE/06/10507/HKP. Dntum: 11 januari 2006.
De noodzaak voor deze maatregel wordt bewezen op:
ht ://\VW\v.utwente.nl/ma s mmc-rooster. df

Overwegingen bij de UT -jaarcirkel 2008-2009 3



De Roosterwerkgroep brengt daarbij aan de opieidingen de volgende adviezen uit.

.De Ran1adan is een vasten~eriode waarin het nonnale leven zo veel mogelijk
voortgang dient te vinden. De Ran1adan valt in het opleidingsjaar 2008-2009
precies in de eerste 4Y2 weekivan het opleidingsjaar.

Advies: laat onderwijs ert toetsen in deze periode nonnaal doorgang vinden,
organiseer in deze periode waar mogelijk geen studiereizen of excursies.

.Het Suikerfeest is de afsluiting van de Ran1adan en duurt per groepering één tot
drie dagen. In het opleidingsjaar 2008-2009 valt het Suikerfeest in de tweede helft
van de vijfde collegeweek van het eerste kwartiel.

.Het Offerfeest duurt per gro~ering één tot drie dagen. In het opleidingsjaar 2008-
2009 valt het Offerfeest int e eerste helft van de vijfde collegeweek van het
tweede kwartiel. ,

Advie~: organiseer met n e op de edrste dag van beide feesten zo min moge-
lIjk onderwijs met verplichte aanwezigheid.

Afstemming met TUD, TUle en Saxion Hogescholen.

Een bijlage5 geeft de actuele tusse~stand van de vergelijking van de voorgenomen jaar-
cirkels in 3TU-verband. Hoewel in het opleidingsjaar 2008-2009 de semesters aan de
3TU-instellingen nog niet gelijktJjdig beginnen, is er wel een gemeenschappelijke
tentamenweek aan het einde V~ ieder semester en in de herkansingsperiode. De
problemen van het niet-synchroon lopen van de 3TU':jaarcirkels in 2008-2009 zijn niet

groter dan in voorgaande jaren en uIlen zoals ~enoemd met ingang van het opleidings-
jaar 2009-2010 naar verwachting geheel tot het verleden behoren.

De voorgestelde UT -jaarcirkel voor het opleidingsjaar 2008-2009 past geheel binnen de
meerjarenafspraken met Saxion Hogescholen.

2007-06-26
M.B.

Kenmerk: ITBE/07/10577/BKP. Datum: 26 juni 2007.
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Centrale COl/llllissie Onder\vij,s'

Drienerlolaan 5

1522 NB Enschede

Aan: Het College van Bestuur Postbus 217

7500 AE Enschede

W\'/W.utwente.nl

telefoon
fax
e-mail

uw kenmerk
ons kenmerk
datum

onderwerp

053-489 5679
053-489 4898

I.k.krab-husken@utwente.nl
ABZlLK
9 juli 2007
Voorstel UT -jaarcirkel 2008-2009

Geacht College,

De Roosterwerkgroep heeft de Centrale Commissie Onderwijs verzocht het voorstel voor de UT -
jaarcirkel 2008-2009 te bespreken. iDe CCO is akkoord met dit voorstel en adviseert u het
voorstel van de Roosterwerkgroep over te nemer.

Onderwijs.

---""

c::-

Drs. G.M.G.M. van Lieshout,
Voorzitter CCD

Universiteit Twente
de ondernemende uni/lersiteit
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