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1. Inleiding
"De Universiteit Twente is een ondernemende research university met een focus op technologische
ontwikkelingen in de kennissamenleving", luidt de eerste zin van het Instellingplan 2005-2010. Aan
deze missie wordt door velen op de UT, met succes, hard gewerkt. Met dit in gedachten is de
denktank in januari aan de slag gegaan. De denktank bestond uit Prof. dr. ing. D.H.A. Blank, Prof. dr.
P.H. Hartel, Prof. dr. ir. W.P.M. van Swaaij en Prof. dr. ir. M.J.F. Wouters. Voorzitter was Prof. dr.
H.W.A.M. Coonen. De denktank werd ondersteund door mevr. drs. A. Luijten-Lub van de
concerndirectie Strategie en Communicatie.
De vijf hoogleraren zijn ter uitvoering van deze opdracht1 vooral de discussie aangegaan met vele
interne en externe stakeholders van de UT2 over ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst
van de UT. Na een periode van interne reflectie door de UT, waarbij onderling debat met intern en
extern betrokkenen minder aandacht kreeg, is met de uitvoering van deze opdracht een nieuwe start
gemaakt met het debat op en om de campus.
Wat was de aanleiding voor het werk van de denktank? In januari 2007 hebben CvB en UMT vijf
hoogleraren, de denktank, de opdracht gegeven inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in het hoger
onderwijs alsook ontwikkelingen in de omgeving van de UT die van belang kunnen zijn voor de
toekomst van de UT. Het was uitdrukkelijk niet de opdracht aan de denktank om keuzes te maken; dit
moet worden opgepakt en ingevuld door CvB en UMT. Aanleiding voor CvB en UMT om deze
opdracht te geven is de waarneming dat er in de omgeving van de UT veel verandert. Te denken valt
aan discussies over open bestel en binair stelsel, de samenwerking met de drie technische
universiteiten, maar ook internationale en Europese ontwikkelingen zoals het Bologna-proces, de
Lissabon-agenda en de ontwikkelingen rond een mogelijk European Institute of Technology (EIT).
Vraag is wat dergelijke ontwikkelingen betekenen voor de UT. Is de UT over 10 jaar nog een sterke
ondernemende research university? Zijn er ontwikkelingen die een bedreiging vormen dan wel kansen
bieden om deze positie te verstevigen? Hoe blijft de UT een universitaire gemeenschap waar
talentvolle en gedreven mensen graag willen komen studeren en werken? Met deze vragen in
gedachten presenteert de denktank zeven thema's die hij van belang acht voor de toekomst van de
UT. Thema's die om een (re)actie vragen als de UT ook over tien jaar een ondernemende research
university, die aantrekkelijk is voor talent, wil zijn.
Zeven thema's
Het zelfbeeld van de UT is bijzonder positief. UT-medewerkers, -studenten en -alumni hebben het
idee dat ze hun werk zeer goed doen (en voor velen geldt ook dat zij op hun eigen onderzoeksgebied
goed scoren) en dat dientengevolge de UT het goed doet. Dat de buitenwereld dat niet altijd zo ziet
komt doordat we te bescheiden zijn om het hard te roepen. Doen we dat wel, dan staan we zo weer
op de kaart. Het is zeer de vraag of dit beeld correct is. In accreditaties, visitaties en onderwijsrankings
scoort de UT niet meer zo goed als enkele jaren geleden.
Dit geconstateerd hebbende, welke zeven thema's dienen de komende tijd aandacht te krijgen in
discussies op de UT en zijn van belang voor de toekomst van de UT? Opgemerkt moet worden dat de
thema’s volgen uit de bijeenkomsten met de interne en externe stakeholders. In de bijeenkomsten zijn
meer ontwikkelingen gesignaleerd, maar deze zeven acht de denktank van het grootste belang voor
de toekomstige ontwikkeling van de positie van de UT. Bovendien zijn het thema's waar soms de
initiële ontwikkelingsrichting van de UT wel voor is gegeven, maar de daadwerkelijke invulling nog
open is.
De basis voor verdere keuzes en acties ligt besloten in thema 1: profilering van de UT. Het profiel van
de UT wordt als onduidelijk, onopvallend, niet onderscheidend, en te algemeen ervaren. Ook is
opgemerkt dat zes onderzoeksdomeinen/onderzoeksinstituten te veel is als de UT toponderzoek wil
bedrijven. Thema 2 en 3 sluiten aan bij het onderwijs van de UT. Thema 2 betreft de kwaliteit van
onderwijs; de buitenwereld is kritisch over de kwaliteit van het onderwijs van de UT. Bovendien is het
marktaandeel Nederlandse studenten van de UT dalende. Dit is thema 3. Thema 4 betreft de keuze
van geschikte partners voor samenwerking. Het hebben van de juiste strategische partners is steeds
vaker van belang, bijv. bij het verwerven van externe middelen. Inspelen op internationale
ontwikkelingen is thema 5. Het speelveld van het hoger onderwijs wordt in toenemende mate door
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De werkwijze van de denktank is beschreven in bijlage 1.
Een overzicht van bijeenkomsten en respondenten is opgenomen in bijlage 2.
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Europa bepaald. De UT staat niet vooraan op dit speelveld. Thema 6 gaat over modern
personeelsbeleid. De UT kent zeer veel vacatureruimte en slaagt er niet in getalenteerd personeel aan
te trekken voor deze functies. Daar komt bij dat de komende tien jaar veel personeel met pensioen zal
gaan en het aanbod op de (academische) arbeidsmarkt schaarser wordt. Ten slotte heeft thema 7
betrekking op veranderende bekostiging van het hoger onderwijs. Vraag is hoe lang bekostiging door
de Nederlandse overheid nog vanzelfsprekend is. Hoewel investeren in de kenniseconomie als een
must wordt gezien, onder meer vanuit de Nederlandse bijdrage aan de Lissabon-strategie, lijkt het
hoger onderwijs kind van de rekening te worden met proefballonnetjes over het afschaffen van de
basisbeurs voor studenten.
Vanzelfsprekend hangen de zeven thema's sterk met elkaar samen. Keuzes over het profiel moeten
doorwerken in onderwijs en onderzoek, en keuzes in onderwijs en onderzoek zijn van invloed op het
profiel. Ondersteunende middelen (personeelsbeleid, bekostiging etc.) en de structuur van de
organisatie dienen logisch te volgen op keuzes ten aanzien van profiel, onderwijs en onderzoek. Op
het moment dat bovenstaande keuzes worden gemaakt ten aanzien van profiel, onderwijs, onderzoek,
partners en personeel, zal uiteindelijk moeten worden bekeken of de staande organisatie nog past om
hier uitvoering aan te geven.
Uiteindelijk gaat het bij alle zeven thema's om keuzes, met één doel: met een helder UT-profiel de
toekomst van de UT in eigen hand houden. Vernieuwende en integraal uitgewerkte keuzes die het
profiel van de UT en daarmee de (internationale) positie van de UT verstevigen.
Keuzes over wat te verbeteren, welke problemen op te lossen en welke uitdagingen op te pakken. En
na het maken van deze keuzes, zo mogelijk nog belangrijker, deze keuzes consequent te
implementeren in de organisatie. Durf te handelen en te veranderen, zodat de UT een bestemming is
en blijft voor talent.
In het vervolg van dit rapport wordt nader ingegaan op de zeven thema’s. Ieder thema wordt
afgesloten met keuzes en vragen voor verdere discussie.
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2. Thema’s voor de toekomst
Thema 1: Profilering van de UT
De slogan van de UT als "ondernemende universiteit" is wel bekend (althans,
in Nederland), maar in de praktijk ervaart men het profiel van de UT als
onduidelijk, onopvallend, niet onderscheidend, en te algemeen.
Een scherp profiel vormt de basis voor verdere ontwikkeling van de UT. Het draagt bij aan de externe
bekendheid en wervingskracht van de UT bij aankomende studenten, medewerkers en strategische
partners. De UT staat alom bekend als de ondernemende universiteit. Hier zou de UT meer mee
kunnen doen, hoewel daadwerkelijke acties van de UT die hierbij horen minder zichtbaar zijn.
Momenteel zijn sommige onderzoeksinstituten zoals MESA+ in het buitenland bekender dan de UT
zelf. Vragen die opkomen zijn: wie is de UT, waar wil zij om bekend staan, welke rol wil zij vervullen en
waarom? Is de UT bijvoorbeeld excellent of ondernemend of allebei? Kernvragen die om keuzes
vragen, qua invulling en nadruk op onderwijs en onderzoek, maar ook qua centrale thematiek en
partners met wie wordt samengewerkt. Kortom, welk profiel kiest de UT?
Het maken van keuzes en het uitdragen van deze keuzes was een terugkerend thema in de
bijeenkomsten georganiseerd door de denktank. Waar de UT voor staat is voor externe partijen
onvoldoende duidelijk; velen zijn ontoereikend bekend met het onderwijs en onderzoek van de UT.
Bijvoorbeeld, deze externen nemen waar dat de UT samenwerkt in de Twentse regio, in Triangle, in
3TU en in ECIU (European Consortium of Innovative Universities). Een ander voorbeeld is de vraag of
de UT technisch is, of technisch gecombineerd met gedrags- en maatschappijwetenschappen of dat
er sprake is van drie kernen, technisch, gedrag- en maatschappijwetenschappelijk en medisch. Het
huidige profiel van de UT is diffuus. Ook in relatie tot de groeidoelstelling van de UT is dit van belang.
Wil de UT bijvoorbeeld groeien naar 10.000 studenten als die groei vrijwel volledig bij de faculteiten
GW en MB zou zitten?
In het kader van het profiel van de UT werd in de bijeenkomsten aangegeven dat de UT zich vaak te
bescheiden opstelt. De UT draagt onvoldoende uit waar de UT goed in is. Het gevoel in de
bijeenkomsten was dat de UT op sommige onderzoeksterreinen excellent presteert, bijvoorbeeld in
nanotechnologie, maar dat dit niet wordt uitgedragen naar buiten. In de woorden van één van de
deelnemers aan een bijeenkomst: "opvallen mag meer".
Het diffuse profiel en het onvoldoende uitdragen van excellent onderzoek maken dat de UT en wat zij
doet onvoldoende bekend is bij haar stakeholders, met name bij bedrijfsleven en aankomende
studenten. In de bijeenkomst met het bedrijfsleven werd aangegeven dat het voor bedrijven die nog
geen contacten hebben op de UT lastig is om de juiste ingang te vinden. Het onduidelijke profiel
maakt het zoeken naar deze ingang niet gemakkelijk. Praktisch gezien moeten de bedrijven zeer veel
moeite doen om in contact te komen met de juiste mensen binnen de UT, ook als duidelijk is dat beide
voordeel kunnen hebben bij samenwerking. Dat de UT onbekend is bij aankomende studenten blijkt
uit het recente branding onderzoek van de UT.
Door de deelnemers aan de bijeenkomst met spelers in het hoger onderwijs werd aangetekend dat bij
het kiezen van een profiel rekening dient te worden gehouden met de wereldmarkt die hoger
onderwijs is. Hiernaast werd de verwachting uitgesproken dat er momenteel te veel spelers actief zijn
op deze markt en dat een rationalisatie zal plaatsvinden. Een herkenbaar profiel draagt bij aan de
overlevingskansen van de UT bij een dergelijke rationalisatie, daar dit uiteindelijk zal moeten bijdrage
tot een versteviging van de positie van de UT.
Het belang van een helder profiel is niet alleen bij externe contacten belangrijk; ook intern ligt een
belang. Studenten en medewerkers moeten zien waar zij het voor doen, waar zij een bijdrage aan
kunnen leveren vanuit hun eigen kennis en vaardigheden. Zolang het profiel niet helder is, kan
moeilijk verwacht worden dat ze een richting- of profielversterkende bijdrage leveren aan de UT als
geheel.
Het is dus zaak dat de UT, wil zij herkenbaar zijn voor de buitenwereld, een duidelijk en helder profiel
kiest, dat intern en extern wordt uitgedragen. In de verschillende bijeenkomsten is aangeven dat soms
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harde keuzes noodzakelijk zijn en dat de UT zich moet beperken. Zo werd aangegeven dat twee,
eventueel drie, onderzoeksgebieden waarin de UT excelleert het maximum zijn gelet op de grootte
van de UT, terwijl er nu zes onderzoeksinstituten zijn. Ook kunnen bepaalde keuzes meebrengen dat
huidige doelen van de UT niet zullen worden bereikt. Als voorbeeld werd genoemd dat als gekozen
wordt voor uitsluitend techniek, verwacht mag worden dat de studentenaantallen dalen.
Het profiel zal leidend moeten zijn voor verdere activiteiten van de UT. Dit betekent dat het profiel van
invloed is op keuzes die samenhangen met de andere thema's die de denktank heeft waargenomen
tijdens het verkennen van de omgeving. Keuzes waar het dan om gaat zijn bijvoorbeeld:
• Ondernemende research university of regionale onderwijsinstelling?
• Technische of meer-kernen universiteit?
• Eén, twee, drie of meer centrale thema’s?
Vragen voor verdere discussie
• Waar staat de UT voor?
• Op hoeveel en welke thema's of domeinen moet de UT excellentie nastreven?
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Thema 2: Kwaliteit van onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs aan de UT is niet bijzonder goed (en meestal
ook niet bijzonder slecht), en daardoor komen werving van studenten en
bekostiging (op basis van volume en kwaliteit) in gevaar.
Kwaliteit van onderwijs staat centraal in de Bestuurlijke Agenda 2006-2007. In de Bestuurlijke Agenda
wordt gesteld dat de UT een naam hoog heeft te houden als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
"Niet alleen in de visitaties scoren vrijwel alle opleidingen bovengemiddeld. In de populaire media
zoals de Keuzegids Hoger Onderwijs en de jaarlijkse rankings van de Elsevier is de UT te vinden in de
hoogste regionen [...] Niettemin is deze positie geen gegeven. Investeren in kwaliteit is en blijft
noodzakelijk." Deze laatste constatering blijkt helaas momenteel meer dan waar voor de UT. Uit de
laatste onderwijsvisitaties (uitzonderingen op onderdelen daargelaten) blijkt dat de UT-opleidingen
gemiddeld scoren, terwijl veel opleidingen voorheen tot de beste van Nederland behoorden. Een
aantal opleidingen heeft zelfs maar net de accreditatie behaald. Daarnaast geven externe
onafhankelijk graadmeters als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de ranking van Elsevier aan dat de
universiteit als geheel afzakt naar de middenmoot. Daarentegen neemt het belang aan kwaliteit van
onderwijs meer dan ooit toe; de nieuwe Minister van Onderwijs heeft dit onderwerp hoog op de
agenda geplaatst in relatie tot financiering van het hoger onderwijs.
In verschillende gesprekken (met studenten/alumni, UMT/Medezeggenschap en bedrijfsleven) werden
zorgen geuit over de kwaliteit van het onderwijs op de UT. Door meerdere deelnemers werd
geconstateerd dat onderwijs onvoldoende aandacht krijgt. Er zou weinig integratie zijn tussen
onderwijs en onderzoek en de aandacht van de medewerkers gaat voornamelijk uit naar onderzoek.
Zoals de delegatie van de senaat ook aangaf, met onderzoek werk je aan je eigen reputatie, met
onderwijs (helaas) niet. Hiernaast moet worden bezien welke invloed het financiële verdeelmodel
heeft; opgemerkt is bijvoorbeeld dat het voor faculteiten en instituten financieel niet aantrekkelijk is om
samen te werken.
In de bijeenkomst met het bedrijfsleven werd door een deelnemer expliciet aangegeven dat hij vindt
dat bij sommige Twentse afgestudeerden de basiskennis verbeterd kan worden. Dit geldt niet voor
PhD-studenten van de UT. Ook werden Twentse afgestudeerden weinig verrassend genoemd. Aan de
andere kant worden zij wel als zeer betrouwbaar en loyaal ervaren. Hoe dan ook, het bedrijfsleven in
het oosten van het land heeft veel behoefte aan afgestudeerden van de UT. Het is voor hen lastig om
afgestudeerden uit het westen blijvend te interesseren voor een baan in het oosten. De Twentse
afgestudeerden tonen echter wel interesse om in de regio te blijven werken.
Op het gebied van kwaliteit van onderwijs werden ook kansen gesignaleerd voor de UT. Het opzetten
van een (lokale) graduate school en het betrekken van masterstudenten bij regulier onderzoek is
genoemd. Ook is opgemerkt dat de UT kleinschalig is, wat de associatie van persoonlijke aandacht en
kwaliteit oproept. De studenten gaven aan dat zij de UT als overzichtelijk ervaren en laagdrempelig;
medewerkers zijn gemakkelijk te benaderen. Ook de inzet van ICT en nieuwe media zouden hierbij
moeten worden betrokken. De combinatie van techniek en maatschappij werd in verschillende
bijeenkomsten als een sterkte en tegelijkertijd zwakte gezien. Op zich zag men goede mogelijkheden
voor breed opgeleide afgestudeerden, maar is er ook behoefte aan specialisatie. Bovendien moet er
in de opleiding voldoende tijd en ruimte zijn om aandacht te geven aan zowel breedte als specialisatie.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de keerzijde van kleinschaligheid een risico meebrengt. Een
kleine instelling die slecht scoort op kwaliteit heeft weinig overlevingskansen, zeker als de roep om
financiering op basis van kwaliteit versterkt.
Bovenstaande vraagt om keuzes zoals:
• Nadruk op bachelor of master?
• Undergraduate of graduate
• Kleinschalig en intensief of groot en extensief?
• Breed of gespecialiseerd?
• Studenten op afstand of inzet voor onderzoek?
• Brick of Click universiteit?
• Een graduate school?
Vragen voor verdere discussie
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•
•
•

Is een specifieke onderwijsvisie van de UT nodig om de onderwijskwaliteit te verhogen?
Moet de UT een graduate school opzetten?
Welke activiteiten zijn nodig om van de "voldoende" visitatiescore bij een volgende visitatie "goed"
te maken?
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Thema 3: Afnemend marktaandeel studenteninstroom
De UT is een van de 4000 Europese hogeronderwijsinstellingen. Waarom
zouden talentvolle en gedreven studenten uitgerekend naar ons komen?
Recente cijfers laten zien dat bij een aantal technische opleidingen de instroom daalt en dat het
Nederlandse marktaandeel van de UT afneemt. De groei van de UT zit voornamelijk in buitenlandse
(Duitse) studenten. Zorgen over deze ontwikkelingen werden genoemd in meerdere bijeenkomsten.
Als de UT niet uitkijkt, kan de laatste straks het licht uitdoen, aldus één van de deelnemers aan een
bijeenkomst.
Verschillende externe ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal instromende (technische)
studenten. Verwacht wordt dat zonder actie de instroom van de UT in de toekomst (verder) afneemt.
De interesse in techniek lijkt vooralsnog dalende. Bovendien, gelet op de Nederlandse demografische
ontwikkelingen mag verwacht worden dat na 2012 de groei uit het aanbod van Nederlandse
Bachelorstudenten is. Dit is extra zorgelijk voor de UT, omdat het Nederlandse marktaandeel van de
UT al afneemt. Verder wordt het bijna tien jaar na ondertekening van de Bologna-verklaring
langzaamaan gebruikelijker om een masteropleiding te volgen bij een andere instelling dan waar de
student een bacheloropleiding heeft gevolgd. De UT is slechts één van ongeveer 4000
hogeronderwijsinstellingen in Europa. Niet langer zijn 'slechts' 13 Nederlandse universiteiten onze
concurrent, maar meer en meer zullen deze 4000 Europese hogeronderwijsinstellingen onze
concurrent zijn. Mogelijk breidt de concurrentie zich nog verder uit bij verdergaande globalisering van
het hoger onderwijs. Om het aantal master-studenten op een vergelijkbaar aantal als heden te
houden, zal de UT een aantrekkelijke bestemming moeten worden voor master-studenten. Hoe gaat
de UT dit realiseren? Wat maakt de UT interessant, aantrekkelijk en onderscheidend ten opzichte van
deze vele concurrenten? Het betekent in ieder geval dat de bekendheid van de UT moet toenemen bij
aankomende studenten. Zoals hierboven vermeld, is de naamsbekendheid van de UT onder
Nederlandse Vwo-scholieren niet goed; het is niet bekend hoe dit voor bachelorstudenten die een
master overwegen is.
In enkele bijeenkomsten is geopperd dat de gehele keten van onderwijs MBO-VO-HBO-WO betrokken
moet worden in de discussie over dit thema. Onderlinge afstemming en verwijzing kunnen niet alleen
een positieve bijdrage leveren aan de instroom van de UT, maar ook aan het onderwijsniveau van de
gehele regio.
Hiernaast is geopperd dat de UT meer zou moeten experimenteren met opleidingen om nieuwe
doelgroepen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Techniek, Ontwerpen en
Maatschappij.
Bij het keren van het tij van het afnemende marktaandeel moet de UT zich wel enkele vragen stellen
in relatie tot het profiel dat zij kiest. Afhankelijk van het na te streven profiel moet onder meer worden
bezien waar de nadruk op zal liggen bij de werving. Hierbij gaat het om keuzes als:
• de principiële oriëntatie in de verhouding tussen bachelor-/masterstudenten?
• Werven voor welke opleidingen?
• Werven in welke landen?
• Met nadruk op techniek, maatschappij- en/of gedragswetenschappen?
Vragen voor verdere discussie?
• Waar moet de nadruk op liggen bij werving van toekomstige studenten?
• Hoe wordt de UT een aantrekkelijke bestemming voor talent gelet op de toenemende
internationale concurrentie?
• Zijn wijzigingen in (het aanbod van) opleidingen nodig om meer studenten te werven?
• Wil de UT ook groeien naar 10.000 studenten als die groei vrijwel volledig bij de faculteiten GW en
MB zou zitten?
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Thema 4: Zoeken naar geschikte partners voor samenwerking
De samenwerking met sterke partners is voor de UT om allerlei redenen van
groot belang (zoals profilering, reputatie, internationalisering, werving van
studenten, werving van personeel, deelname een Europese initiatieven). We
slagen er onvoldoende in deze samenwerking werkelijk tot stand te brengen.
Recent onderzoek laat zien dat hogeronderwijsinstellingen vaak samenwerking zoeken om de
competitie met andere instellingen aan te gaan. Dit is zeker zo in relatie tot internationalisering van het
hoger onderwijs. Een strategische keuze voor een mix van samenwerking/competitie en
nationaal/internationaal werken, spelen een rol bij het aantrekkelijk maken van een instelling voor
zowel studenten als medewerkers.
In de bijeenkomsten werd geconstateerd dat de UT met verschillende partijen samenwerkt (in de
regio, 3TU, ECIU etc.). Het lijkt er op dat er veel energie wordt gestoken in samenwerkingsverbanden
waar het primaire proces weinig voordeel bij heeft. Vraag die werd opgeworpen bij het overzien van de
verschillende samenwerkingen is met wie de UT in de toekomst echt wil samenwerken en met welk
doel. De keuze voor geschikte partners zou mede af moeten hangen van het profiel dat de UT wil
neerzetten, daar de juiste partners ondersteunend kunnen zijn aan het profiel. Bovendien kunnen de
juiste partners de kansen voor de UT op het aantrekken van (internationale) fondsen vergroten:
'cooperation to compete'.
De UT zet sterk in op de samenwerking met de technische universiteiten van Delft en Eindhoven. Met
behulp van subsidie van het Ministerie van OCW zijn vijf Centers of Excellence opgezet, aangevuld
met een zesde die door de drie instellingen zelf wordt gefinancierd. Ook zijn gezamenlijk
masteropleidingen gestart en wordt gezamenlijk gewerkt aan samenwerking met andere grote spelers
zoals TNO, de GTI’s en multinationals. Deze samenwerking werd door veel deelnemers aan de
bijeenkomsten positief beoordeeld. Voor vele deelnemers zou de samenwerking verder mogen gaan
dan de huidige samenwerking. Dit betreft dan bijvoorbeeld het gezamenlijk positioneren in de markt
en interne keuzes van de UT richten op deze samenwerking. Verdergaande samenwerking en
afspraken over verdeling van thema’s voor onderzoek werd door een aantal deelnemers als een
expliciete kans voor de UT benoemd. 3TU, en het gezamenlijk positioneren, is voor de UT ook van
groot belang waar het de positionering in internationale ontwikkelingen betreft.
Hiernaast speelt de UT een rol in de regio en wordt samengewerkt met partners (onderwijs, overheid
en bedrijfsleven) in Twente. Hiermee wordt vormgegeven aan de verdere ontwikkeling van Twente,
zowel op het gebied van onderwijs, maar ook in economische zin. Hiermee geeft de UT ook invulling
aan het zijn van een ondernemende research university.
In de bijeenkomsten is aangegeven dat de keuze voor partners door de UT divers is. Gesteld werd dat
deze afhankelijk zou moeten zijn van het profiel van de UT. Naast andere (internationale)
hogeronderwijsinstellingen en bedrijfsleven, kunnen alumni een gewenste of noodzakelijk partner zijn,
bijvoorbeeld in een rol van ambassadeur van de UT.
Niet alleen de keuze voor welke partners is van belang, moet ook worden bezien op welke wijze er
met hen wordt samengewerkt. Dit kan bijvoorbeeld bilateraal, maar ook multilateraal in netwerken.
De hiervoor beschreven keuzes hebben voornamelijk betrekking op bestuurlijk georiënteerde
samenwerking, waarvan dus wordt afgevraagd wat hun bijdrage is aan het primaire proces. Een
enigszins andere insteek is om de samenwerking gebaseerd op de relaties van onderzoekers uit te
bouwen ter ondersteuning van het te kiezen profiel. De bestuurlijke samenwerkingspartners sluiten
over het algemeen niet aan bij de inhoudelijke onderzoekssamenwerking die wordt gezocht door
onderzoekers. Overigens hebben vele onderzoekers reeds hun eigen (internationale) contacten, die
slechts in beperkte kring bekend zijn.
Bij het kiezen voor de juiste partners voor de toekomst dient de UT zowel rekening te houden met
haar profiel als de inhoudelijke behoeften van haar onderzoekers: een top down en bottom up
keuzeproces.
Het gaat hierbij dus om keuzes als:
• Nadruk op 3TU of niet?
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•
•

Bestuurlijke of inhoudsgedreven samenwerking?
Bilaterale of multilaterale samenwerking?

Vragen voor verdere discussie
• Hoe wordt de UT een belangrijke of preferred partner voor samenwerking in onderwijs, onderzoek
en valorisatie?
• In samenwerking met welke partners moet door de UT worden geïnvesteerd? Door wie en in
welke vorm?
• Welke rol speelt de 3TU samenwerking?
• Hoe kunnen persoonlijke contacten de strategie en het profiel van de UT versterken en worden
benut voor bredere samenwerking vanuit de UT?
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Thema 5: inspelen op internationale ontwikkelingen, m.n. Europa
Reputaties, rankings en relaties worden in toenemende mate Europees
bepaald. De UT staat in deze context niet vooraan.
Al langer stimuleert de EU samenwerking in onderzoek. De verschillende kaderprogramma's,
inmiddels het 7e, zijn bekend en hierbinnen is de UT actief. Meer recent is de ontwikkeling van een
European Institute for (Innovation and) Technology (EIT).
Het belang voor de UT om zich te positioneren in een EIT is mede afhankelijk van het profiel dat de
UT wil neerzetten. Voor het verwerven van internationale reputatie op bepaalde onderzoeksterreinen
is een goede positie hierin van groot belang. Voor het verwerven van een goede positie zijn de juiste
partners nodig (zie thema 4), daar EIT uitgaat van samenwerking, of eigenlijk samenwerken om de
concurrentie aan te kunnen. Verschillende deelnemers aan de bijeenkomsten wezen hierbij op de
toegevoegde waarde van de 3TU-samenwerking als de UT zich wil positioneren voor deelname aan
EIT.
Verschillende van deze ontwikkelingen in Europa, of eigenlijk de EU, werden aangehaald in de
bijeenkomsten. Ontwikkelingen die van belang zijn voor zowel onderwijs als onderzoek en die
uiteindelijk allemaal te maken hebben met het aantrekken van studenten of financiële middelen. Wel
dient te worden opgemerkt dat het merendeel van de beschikbare middelen voor onderwijs en
onderzoek nog altijd nationaal is; slechts 5 % van de beschikbare middelen is via EU-programma's te
verkrijgen. Aandachtspunt is dat door een deel van die 5% te verkrijgen aan de internationale
reputatie van de UT kan worden gewerkt.
Op het gebied van onderwijs is in Europa de belangrijkste ontwikkeling het Bologna proces. Zoals
opgemerkt onder thema 3 leidt dit proces voor de UT tot kansen maar ook tot bedreigingen in termen
van het aantrekken van studenten. Waar het proces begon met de introductie van bachelor en master
door heel Europa (zij het wel met verschillende onderliggende motieven en op verschillende wijzen
ingevoerd), is sinds de Berlijn-meeting zichtbaar dat ook de inrichting van de derde cyclus, de
promotie, onderdeel vormt van het proces.
Vragen voor verdere discussie
• Hoe wordt de UT een aantrekkelijke partner bij het inspelen op internationale ontwikkelingen zoals
het EIT?
• Op welke wijze kan de UT nog meer financieel voordeel halen uit internationale/Europese
onderwijs en onderzoeksprogramma's?
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Thema 6: Modern personeelsbeleid
We staan niet sterk genoeg in de strijd om talent. De UT heeft nu al moeite met
het aantrekken van goede onderzoekers, op alle niveaus. Hoe moet dit als de
komende jaren nog veel meer mensen met pensioen gaan en het aanbod op de
arbeidsmarkt alleen maar geringer wordt?
De medewerkers van de UT zijn positief over hun werkgever. De onderzoekers zijn ambitieus in hun
eigen vakgebied. Helaas leidt dit er niet toe dat voldoende nieuwe mensen naar de UT toekomen. Op
de UT is momenteel zeer veel vacatureruimte. Op een enkele faculteit wordt voor meer dan 35 fte aan
personeel gezocht, terwijl op een andere faculteit meerdere hoogleraarposities moeilijk vervulbaar
blijken te zijn. Ook bij de werving van de 3TU hoogleraren, zowel in Twente, als Delft als Eindhoven,
blijkt dat het voor enkele posities niet eenvoudig is om kandidaten te vinden van de juiste, hoge
kwaliteit. Hiernaast is bekend dat de komende tien jaar veel medewerkers met pensioen zullen gaan,
terwijl verwacht wordt dat de schaarste op de (academische) arbeidsmarkt verder toeneemt.
In de bijeenkomsten is gesignaleerd dat de doorstroom van onderzoekers vanuit het bedrijfsleven
afneemt. Bedrijven doen minder dan voorheen aan (fundamenteel) onderzoek. Waar vroeger
geschikte hoogleraren konden worden geworven vanuit het bedrijfsleven, is deze bron steeds kleiner
aan het worden. Eveneens is gesignaleerd dat de internationale concurrentie om goede onderzoekers
aan te trekken toeneemt. Het vinden en aantrekken van goede onderzoekers zal dus ook in de
toekomst niet eenvoudig zijn. Investeren in talent en ontwikkelpaden voor (wetenschappelijke)
medewerkers die afwijken van de traditionele benaderingen lijken noodzakelijk, waarbij het niet alleen
gaat om discussie over het opzetten en de invulling van tenure tracks. Een vraag is bijvoorbeeld hoe
de weg naar het hoogleraarschap op de UT er uit zou moeten zien? Traditioneel wordt hierbij gekeken
naar aantallen publicaties en impact daarvan, maar kan iemand ook hoogleraar worden op basis van
enkele aansprekende (onderwijs- of onderzoeks)resultaten heel vroeg in zijn/haar carrière?
Een ander aspect van personeelsbeleid dat naar voren kwam in enkele bijeenkomsten is dat (meer)
differentiatie in profilering van beloning van medewerkers noodzakelijk is. Van hoogleraren wordt
verwacht dat zij goed zijn in onderwijs, onderzoek, relatiemanagement, besturen en leidinggeven. Het
mag duidelijk zijn dat dit onmogelijk is voor hoogleraren. Onderwijs is nu vaak het kind van de
rekening, omdat meer eer te behalen is met onderzoek. Gelet op de opmerkingen bij thema 2 over
kwaliteit van onderwijs is dit niet wenselijk. Bovendien kan het scheppen van duidelijkheid in, en
beperken van, aandachtsgebieden behulpzaam zijn bij het aantrekken van nieuwe mensen. Geopperd
is om flexibeler en gedifferentieerder met aanstellingen om te gaan.
Vragen voor verdere discussie
• Wat is de oorzaak van de vele vacatures op de UT en de moeilijke vervulling van sommige van
deze vacatures? En is deze situatie uniek voor de UT of speelt dit ook bij andere
hogeronderwijsinstellingen?
• Welke activiteiten moeten worden ondernomen om voor het huidige personeel een aantrekkelijke
werkgever te blijven (en daarmee ook voor aankomende medewerkers)?
• Welke nieuwe ontwikkelpaden zouden moeten worden onderzocht en getoetst?
• Hoe kan meer worden ingespeeld (en worden beloond) op de sterke kwaliteiten van
medewerkers, d.w.z., op welke wijze kan invulling worden gegeven aan een meer gedifferentieerd
personeelsbeleid?
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Thema 7: Inspelen op veranderende bekostiging
Als de vanzelfsprekende Nederlandse overheidsbekostiging wegvalt, wat dan?
De UT kan hier niet van afhankelijk blijven, maar heeft nog geen antwoord.
Al langer wordt door de overheid gekeken naar wijzigingen in de bekostigingssystematiek van het
hoger onderwijs. Grote en kleine dynamisering keren met enige regelmaat terug in het debat. De
nieuwe Minister van Onderwijs beziet mogelijkheden om meer op basis van kwaliteit te financieren. En
hoewel investeren in de kenniseconomie als een must wordt gezien, onder meer vanuit de
Nederlandse bijdrage aan de Lissabon-strategie, lijkt het hoger onderwijs kind van de rekening te
worden met proefballonnetjes over het afschaffen van de basisbeurs voor studenten. Door één van de
Haagse gesprekspartners is aangegeven dat als de problemen met basis en voortgezet onderwijs nog
groter worden dan deze al zijn, het hoger onderwijs zal moeten inleveren. De financiële toekomst van
het hoger onderwijs mag op zijn minst onzeker worden genoemd.
Zichtbaar is dat middelen steeds vaker op basis van competitie en kwaliteit worden verdeeld. Niet
alleen in Nederland (denk aan NWO, FES-gelden), maar ook in Europa (zie bijvoorbeeld EIT
hiervoor). Kwaliteit in onderwijs en onderzoek zijn van groot belang bij het aanboren van andere
geldbronnen dan de nationale overheid. Hiernaast speelt het hebben van de juiste partners een rol bij
het aangaan van de competitie (zie thema 4 en 5).
Het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, waar de overheidsbekostiging al jaren geleden omlaag is
gegaan, laat zien dat hoger onderwijsinstellingen creatief kunnen zijn in het aantrekken van nieuwe
bronnen van financiering. Veel Engelse instellingen zijn bijvoorbeeld zeer succesvol in het aantrekken
van buitenlandse studenten, aan wie zij een hogere fee vragen dan aan de nationale, reguliere
studenten. Een andere mogelijkheid voor het aanboren van nieuwe bronnen is de samenwerking met
bedrijfsleven of mogelijk alumni. Hoewel dit laatste voorlopig nog een brug te ver lijkt in de
Nederlandse cultuur, zijn verschillende Amerikaanse hogeronderwijsinstellingen succesvol in het
werven van financiële middelen onder hun alumni: trotse alumni die graag een financiële bijdrage
leveren aan hun Alma mater.
Vragen voor verdere discussie
• Is de UT klaar voor bekostiging op basis van kwaliteit?
• Welke nieuwe geldbronnen zijn beschikbaar voor de UT en op welke termijn?
• Wat is nodig op de UT om nieuwe geldbronnen aan te boren?
De denktank merkt op dat aanpalend aan de discussie over deze zeven thema's, ook gekeken moet
worden naar de ontwikkeling van de organisatiecultuur en –structuur op de UT. Op het moment dat
bovenstaande keuzes worden gemaakt ten aanzien van profiel, onderwijs, onderzoek, partners en
personeel, moet de vraag of de huidige cultuur en structuur geschikt zijn om de gewenste ideeën uit te
voeren of dat de uitvoering gebaat is bij een herziening van cultuur en structuur worden gesteld.
Traditioneel kennen universiteiten faculteiten als belangrijkste samenwerkingsvorm. De denktank stelt
zich de vraag of deze vorm van organiseren ook in de toekomst het meest geëigend is, of dat een
flexibelere inrichting, bijv. in multidisciplinaire groepen voortkomend uit de keuzes met betrekking tot
het profiel van de UT, meer geëigend is om in te spelen op veranderingen vanuit de omgeving en de
uitvoering van de gemaakte keuzes door de UT.
Het spreekt voor zich dat het personeelsbeleid en de financiële arrangementen eveneens dienen te
worden bezien bij uitvoering van ideeën naar aanleiding van de verdere discussie over de 7 thema's.
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3. Tot slot
Deze denktank bestond uit medewerkers van de UT die zelf actief betrokken zijn bij onderwijs en
onderzoek. Het debat over de toekomst van de UT, door de denktank vervat in de zeven genoemde
thema’s, moet ook worden voortgezet door medewerkers betrokken bij onderwijs en onderzoek en niet
slechts door de bestuurders van de UT. De kennis en creativiteit van de medewerkers in onderwijs en
onderzoek dient ten volle te worden benut. Zij zijn het ook die de te maken keuzes daadwerkelijk ten
uitvoering moeten brengen. Om deze reden moeten studenten eveneens een plek hebben in het
debat, dat wordt ondersteund door beleidsmedewerkers. De toekomst van de UT gaat alle
medewerkers en studenten aan. Het debat moet worden voortgezet. De UT moet de toekomst in eigen
hand houden!
Tot slot, het maken van keuzes is een centraal thema in dit rapport. Bedacht moet worden dat keuzes
geen statisch gegeven moeten worden, maar dat interne en extern ontwikkelingen soms vragen om
herziening van eerder gemaakte keuzes.
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Bijlagen
Bijlage 1: werkwijze denktank
In het UMT van 25 januari 2007 is de opdracht van de denktank vastgesteld. Afgesproken is dat in
december 2007 de denktank haar eindrapport presenteert. Tijdens het Strategisch Beraad (SB) op 14
juni 2007 is door de voorzitter van de denktank aangegeven dat het mogelijk zal zijn eind oktober
2007 een conceptrapport te presenteren. Dit is van belang voor verdere besprekingen in CvB en SB
over de toekomst strategie van de UT.
Om de opdracht in herinnering te brengen, de denktank moet inzicht verschaffen in ontwikkelingen in
het hoger onderwijs alsook ontwikkelingen in de omgeving van de UT die van belang kunnen zijn voor
de toekomst van de UT. Hiernaast moet de denktank inzicht verschaffen in het krachtenveld waarin de
UT zich bevindt, met hieraan gekoppeld een inzicht in belangrijke (potentiële) partners. De werkwijze
van de denktank is beschreven in bijlage 1.
Afgesproken is dat de kern van het eindrapport wordt gevormd door de belangrijkste thema’s c.q.
waarnemingen van de denktank die naar voren zijn gekomen in de verschillende bijeenkomsten met
intern en extern betrokkenen. Het gaat hierbij om waarnemingen waar de UT volgens de denktank niet
omheen kan en waar minimaal nadere discussie over moet worden gevoerd; het betreft veelgehoorde
thema’s c.q. waarnemingen tijdens de verschillende bijeenkomsten. Deze thema’s c.q. waarnemingen
moeten in het kader van de ambitie van de UT worden geplaatst. Dit kader zal worden gevormd door
het huidige beleid van de UT (Instellingsplan, Bestuurlijke Agenda en daaruit volgende nota’s),
aangevuld met suggesties en preoccupaties vanuit de leden van de denktank.
Om tot het eindrapport te komen, heeft de denktank verschillende stappen gezet. Eerste stap in het
werk van de denktank was dat CHEPS de belangrijkste ontwikkelingen in het hoger onderwijs in kaart
heeft gebracht3. Deze ontwikkelingen en de onderlinge discussie in de denktank over deze
ontwikkelingen vormden input voor bijeenkomsten met interne en externe stakeholders van de UT. Er
zijn 6 bijeenkomsten geweest met4:
1. “Spelers uit het hoger onderwijs veld” uit de eigen regio
2. “Spelers uit het hoger onderwijs veld” uit de Randstad
3. UMT en (de)centrale medezeggenschap
4. Delegatie van de “Senaat” van de UT
5. (oud-)Studenten van de UT
6. Bedrijfsleven
Deze bijeenkomsten zijn geleid door mevr. dr. H. te Grotenhuis (Prachtprojecten).
Deze stakeholders zijn verschillende vragen voorgelegd met betrekking tot de toekomst van de UT.
Bijvoorbeeld hoe zij de UT zien en beleven, welke kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes zij zien
en hoe deze stakeholders kunnen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de UT. De belangrijkste
thema's uit deze bijeenkomsten zijn weergegeven in dit eindrapport.

3

Kaiser, F. & Vossensteijn, H. (2007). Reflections on the international and regional contexts of a Dutch university:
the University of Twente. Enschede: CHEPS; Rapport is op te vragen bij Anneke Luijten-Lub (a.luijtenlub@utwente.nl).
4
Een overzicht van de deelnemers per bijeenkomst is te vinden in bijlage 2.
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Bijlage 2: Overzicht bijeenkomsten en respondenten
Studenten en alumni (06-06-2007)
Mevr. Barge (Student Union)
Dhr.Been (sportraad)
Dhr. van Dijk (Student Union)
Dhr. Girisch (Student Union)
Dhr. Kappert (namens buitenledenvereniging Alembic)
Dhr. Muizelaar (alumnivereniging ConcreeT)
Dhr.Noordzij (alumnivereniging Principia)
Dhr. Stek (universiteitsraad)
Mevr. Toering (alumnivereniging Pheidippus)
Dhr. Tromp (Student Union),
Dhr. Wormeester (alumnivereniging Impuls)
UMT en medezeggenschap (22-06-2007)
Dhr. Apers (CTIT)
Dhr. Blank (MESA +)
Dhr. Bliek (TNW)
Dhr. Van Diepen (FR GW)
Dhr. Eising (CTW)
Dhr. Feijen (BMTI)
Dhr. van Loon (MB)
Dhr. Meijer (Universiteitsraad)
Dhr. Molenkamp (FR EWI)
Dhr. Mouthaan (EWI)
Dhr. van Rossum (IGS),
Mevr. Van der Velde (Universiteitsraad),
Bedrijfsleven (17-09-2007)
Dhr. Aalders (Phillips research)
Dhr. van Engelen (Essent)
Dhr. Houben (Wavin)
Dhr. Hummel (Thales)
Dhr. Jouwsma (Bronkhorst Hightec)
Dhr. Kolling (Sensata technologies)
Dhr. Pathuis (Thales)
Dhr. Schepers (KvK)
Spelers hoger onderwijs uit "de regio" (03-10-2007)
Dhr. Enders (CHEPS)
Dhr. Groen (Wageningen Universiteit)
Dhr. Meijs (Gemeente Enschede)
Dhr. van Vught (Europese Commissie)
Mevr. van der Wende (CHEPS/VU)
Delegatie van de Senaat (04-10-2007)
Dhr. Breij (GW)
Mevr. Herek (TNW)
Dhr. Schipper (CTW)
Dhr. Seydel (GW)
Dhr. Stramigioli (EWI)
Dhr. Wessel (MB)
Via mail hebben gereageerd:
Dhr. Hilgenkamp (TNW)
Dhr. Geurts (EWI)
Landelijke spelers hoger onderwijs 16-10-2007
Dhr. de Haan (Ministerie van Economische Zaken)
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Dhr. Renique (VNO-NCW)
Dhr. Sistermans (AWT)
Dhr. Bruijn (Onderwijsraad)
Dhr. de Jong (Ministerie van Financiën)
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