Bijlage 1
UR-vragen Ontwerpnota Kaderstelling 2009 en beantwoording door college.
1. Een belangrijk aspect bij het transparanter maken van de begroting is om duidelijk
plannen met tijdstip, actor en middelen te benoemen. De bestuurlijke agenda kent dit
maar ten dele, terwijl bij de beschrijving van bijvoorbeeld bijlage 18, centrale stimulering een veel duidelijkere link te leggen is. Bijv. par. 2.4:
a. Speciale opleidingscampagnes rond bijzondere opleidingen. Hier wordt gekozen voor een etc., terwijl een meer gesloten definitie op zijn plaats zou zijn,
met bijvoorbeeld een opleiding per richting. De keuze voor tg is een vreemde
gezien de numerus fixus wordt gehaald. Inspanning is dan ook niet gericht op
vergroting maar op verandering van studenten populatie.
Het idee van de speciale opleidingscampagnes is dat zichtbaar wordt gemaakt dat de
UT een universiteit is waar bijzondere dingen gebeuren. TG is daar een prima voorbeeld van. De campagnes zijn niet gericht op directe instroom in de betreffende
opleiding. Het streven naar een opleiding per richting maakt deze strategie niet sterker.
b. Nieuw aansluitprogramma’s worden onder Twente academy gebracht. Door
wie en in 2009?
Nu zijn er veel tijdelijke aansluitingsactiviteiten belegd bij de faculteiten en ELAN. Er
zal een selectie worden gemaakt van de meest kansrijke projecten die voor structurele
financiering in aanmerking komen. Deze activiteiten kunnen worden toegevoegd aan
de wervingsactiviteiten die al onder de vlag van Twente Academy worden uitgedragen.
Hiermee zal voor scholen, docenten, ouders en scholieren één duidelijk loket worden
gecreëerd. Nadere inhoudelijke plannen en de precieze organisatorische inbedding
worden in de loop van het jaar geformuleerd.
c. Permanent UT-lab. In 2009? Middelen vanuit CSOW?
De UT beschikt thans niet over een permanent laboratorium (scheikunde, natuurkunde,
wiskunde en informatica) dat VWO-scholieren faciliteert bij het uitvoeren van practica
in het kader van allerlei projecten. De projecten blijven in beheer van de betreffende
opleidingen. Het laboratorium is dus een instellingsbrede voorziening. In het beoogde
practicum wordt door / met scholieren onderwijsmateriaal uitgetest dat door UT en
VWO-scholen is ontwikkeld in het kader van WO-Sprint projecten zoals Technasium en
de regionale steunpunten voor de opzet van nieuwe VWO-vakken zoals Wiskunde D,
NLT (Natuur Leven en Techniek) en Informatica. Veelal gaat het om voor de VWOscholen nieuw ontwerp- en onderzoeksgericht onderwijs dat moet leiden tot een betere
aansluiting van VWO-abituriënten bij de technische opleidingen van de UT. Ook het
jaarlijks evenement voor scholieren "Smart Systems Design" (TNW, EWI) zal in het laboratorium terecht kunnen.
Het gaat in de aanvraag van de stuurgroep LinX om personele lasten (begeleidingscapaciteit, o.a. door studentassistenten), huur van de practicumzaal en materialen
(inrichting van het lab, chemicaliën etc.). Het laboratorium moet worden gezien als een
structurele aansluitingsactiviteit VWO-WO en zal na de tijdelijke opstartfinanciering uit
de USow moeten indalen in de reguliere bekostiging.
d. Instroomeisen duitse studenten. Vaststelling in 2009 van instroomeisen voor
duitse studenten in technische opl.?
De pilot Aangepast taaltraject Duitse techniekstudenten is verlengd naar studiejaar 20082009 (CvB besluit d.d. 10 maart 2008). Na afloop zal nogmaals evaluatie plaatsvinden
waarna een definitef besluit kan worden genomen.
e. De masterinstroom buiten eigen kweek is vooral HBO. Uitstekend als Fachhochschule wordt onderzocht (in 2009 wordt vastgestel welke opleidingen
doorstroom bieden?), maar is er ook beleid om univ. Bachelors meer te werven, of is er een Nederland een gentleman’s agreement om niet actief in
elkaars vijver te vissen?
Er is geen gentleman’s agreement om niet in elkaars vijver te vissen, maar wel de intentie om elkaar niet mee te slepen in een geldverslindende reclamestrijd. We lichten
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dus in onderling overleg voor over doorstroommogelijkheden en voeren op bescheiden schaal campagne rond voorlichtingsactiviteiten.
f. Internationaal talent werven via kennisbeurzen. In 2009 te realiseren?
De met niet-EER-studenten gemoeide middelen (vroeger kennisbeurzen) worden vanaf
2009 niet meer als onderdeel van de rijksbekostiging maar via de onderwijsopslag aan
de instellingen uitgedeeld. Voor de UT biedt dat alleen maar meer flexibilteit voor de
inzet van de middelen; het geven van beurzen voor talentvolle niet-EER-studenten behoort daarbij zeker tot de beoogde doelen. Een definitief besluit over besteding van de
middelen (ten behoeve van internationaliseringsdoeleinden) moet nog genomen worden.
g. Opleidingsplaatsen promovendi zonder volle financiering. Wat wordt hier bedoeld? Zelf werven van promovendi buiten aio status of het toelaten van
promovendi die eigen beurs meenemen?
Bedoeld wordt het toelaten van promovendi die zelf middelen hebben verworven voor
hun promotie en in geval van excellente kandidaten met goede voorstellen maar te
weinig middelen, deze middelen aanvullen met een gedeeltelijke beurs. Uiteraard zitten
hier fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties aan.
Een verdere direct gemaakte concretisering is te vinden in paragraaf 2.2, beloning excellente groepen. In deze tekst is onduidelijk wie en in welke omvang. In
discussie CSOZ staat dit helder vermeld (budget k€ 200). Keuze voor exrtra promovendus heeft hierbij wel iets van water naar de zee dragen. Naast bonusregeling zou ook met name gekeken moeten worden hoe het gemiddelde
omhoog te halen. Investeren in goede VI programma’s die het net niet halen is
daarbij een aardige, ook voorzien van een significante dotatie.
2. p.3 Is er inmiddels een beleid geformuleerd tenaanzien van afspraken tussen individuele student en opleiding inzake periodieke studieplanning. Dit lijkt een hoofdlijn van
onderwijsbeleid / onderdeel kwaliteitszorgsysteem.
Dit wordt meegenomen in de standaardisatie van de bachelor-OER.
3. Er wordt een tweede universiteitsbreed honours programma gestart. Is dit een tweede jaar of echt een tweede programma. Als dit een ander programma is, zijn er al
resultaten van het eerste programma bekent op basis waarvan deze keuze logisch
is?
Ja, dit zou een tweede honours programma worden naast het programma dat nu ruim
een jaar draait. Een korte tussentijdse evaluatie van het lopende honours programma
wordt thans door de programmaleiding opgesteld en zal (conform de afspraak die met
de UR is gemaakt bij het besluit om te starten) aan de UR worden toegezonden, naar
verwachting voor de cyclus van september.
Het tweede honours programma maakt onderdeel uit van een aanvraag voor subsidie
vanuit het Sirius programma ter bevordering van excellentie in het onderwijs en de gerichte facilitering van excellente studenten. Sirius is een van de speerpunten in het
beleid van de minister van OC&W. De UT heeft recent een aanvraag ingediend en deze
is in behandeling bij het Platform Bèta Techniek, de intermediair van OC&W voor Sirius.
4. De graduate school speelt een prominente rol in de kadernota. Het is dan gewenst
om de ideeën hiervoor duidelijker neer te zetten. Er wordt immers al gediscussieerd
hierover binnen de UT. Op p.25 wordt voor dit onderwerp k€1.3 vrij gemaakt. Dit lijkt
erg weinig?
Inderdaad, dit was een verschrijving, het moest M€ 1,3 zijn, cfm. de in bijlage 19 van de
ontwerpnota gepresenteerde vrije ruimte binnen US. In de definitieve nota kaderstelling zal dit worden gecorrigeerd.
5.

p.6 Het streven is dat voor ieder bachelor opl. 30EC aaneengesloten Engelstalig beschikbaar is. In welke mate is dit gerealiseerd en wat moet in 2009 gerealiseerd
worden.
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De UT blijft ook in 2009 streven naar meer Engelstalige modules in de bachelorfase,
waarbij de aanpak per opleiding c.q. faculteit verschilt. Uit USOW internationaliseringsmiddelen zijn in 2007 en bij de nieuwe ronde 2008 6 projekten gefinancierd voor
het Engelstalig maken van (minor-)modules in de bacheloropleiding, waarbij de modules deels voor meerdere bachloropleidingen ter beschikking zullen worden gesteld. Bij
nagenoeg alle opleidingen bestaat daarnaast op navraag de mogelijkheid voor instroom van buitenlandse exchange-studenten, al dan niet in een gestructureerd
(Engelstalig) programma.
6. Twee belangrijke nota’s ten aanzien van de bedrijfsvoering worden genoemd, Risicomangement en Reservebeleid. Op welke wijze en wanneer wil het college deze
voor de UR agenderen?
- De nota Risicomangement is de UR ter informatie toegezonden.
- Verwacht wordt dat de nota Reservebeleid in september door het college zal worden
behandeld. Deze beleidsnota zal daarna voor advies naar de UR worden gestuurd.
7. Het college heeft prestatieindicatoren vastgesteld. Aangezien deze leidraad zijn voor
het beleid van de eenheden is het logisch deze op te nemen in de kadernota. Bij het
niet opnemen neem ik aan dat het de UR vrijstaat om hier op een veel later tijdstip
haar mening over te geven op een wijze zodanig dat dit nog invloed heeft op het beleid?
De PI’s zullen in de definitieve nota kaderstelling 2009 worden opgenomen, en v.a.
2010 ook in de ontwerpnota. Gezien de fase waarin dit proces zich bevindt, is wijziging
van de te hanteren PI’s 2009 e.v. in het verlengde van eventuele adviezen van de UR
lastig. Wel zal het advies van de UR meegenomen worden bij de vaststelling van de
PI’s die in 2010 e.v. gebruikt worden. Daarbij zal ook de besluitvorming rond Route ’14
van belang zijn.
8. p.9 De genoemde streefwaardes voor aantal eerstejaars van faculteiten lijkt voor een
aantal faculteiten zeer ambitieus. Voor TNW is dit inclusief tg, echter begrensd door
numerus fixus op het nu al gehaalde aantal 100. Is hier bij de bepaling rekening mee
gehouden.
Het UT-streven van 10.000 studenten in 2010 is ambitieus. Dat geldt zeker als tegelijkertijd het streven naar hogere studierendementen succesvol is. Dat vertaalt zich ook
in ambitieuze facultaire streefwaarden. De genoemde facultaire streefwaarden zijn een
interpolatie van de reeds in de Nota kaderstelling 2008 genoemde streefwaarden. Bij
het vaststellen van die streefwaarden is rekening gehouden met bijvoorbeeld een numeris fixus voor een specifieke opleiding. In de najaarsoverleggen zal nadere
afstemming van de facultaire en universitaire streefwaarden moeten plaatsvinden.
9. Gedurende de afgelopen 3 jaar zijn van het rijk middelen ontvangen voor promotievouchers HBO docenten. Het voor het vierde jaar stallen in afwachting van zelf te
ontwikkelen actie is erg afwachtend. Is het niet mogelijk om hier in het kader van
werving studenten de contacten op het HBO te gebruiken voor het actief uitvoeren
van het doel?
De promotievouchers voor HBO-docenten worden niet langer gestald, maar op zo kort
mogelijke termijn verdeeld over de leerstoelen en faculteiten die de HBO-docenten begeleiden die binnen de UT aan een promotie werken. Zie besluit CvB 13-5-2008; de
middelen worden m.i.v. 2008 ingezet.
10. De gewijzigde houding van de minister ten aanzien van smartmix zet de nota herziening verdeelmodel ongeveer op zijn kop qua afspraken. De kadernota vermeld op 3
punten waarom er afgeweken moet worden. Was deze info bekent voordat de UR om
advies is gevraagd en zo ja waarom is dit niet gecommuniceerd?
De overheveling van de Smartmix stond op dat moment ter discussie, de UT ging er
aanvankelijk van uit dat de overheveling naar NWO t.l.v. de UT-Rijksbijdrage kon worden beperkt. Deze inspanningen zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. De
informatie was toen dus nog niet volledig bekend.
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In de beoordeling van het Herziene UT-verdeelmodel is uitsluitend door alle betrokkenen uitgegaan van de invoergegevens (en dus ook de middelen van 2008) om een
goede vergelijkbaarheid mogelijk te maken.
11. Een van de eerste items bij wijziging verdeelmodel was het inkorten van de middelingsperiode premiering promotieplaatsen. Vanaf het eerste moment is hiervan uit de
UR positief op gereageerd onder de door u ondersteunde randvoorwaarde dat alle
gerealiseerde promotieplaatsen hun premie zullen ontvangen. Dit geluid is ook veel
breder op de UT te horen geweest. Het is absoluut geen goed signaal om deze compensatie nu af te blazen, terwijl vanaf de eerste discussie berekent kon worden welke
omvang van middelen hiervoor nodig zou zijn. Het zoeken naar alternatieve middelen
voor (gedeeltelijke financiering) van deze incidentele overgang is uiterst wenselijk,
bijvoorbeeld door de invulling CSOZ 2009 te vertragen en niet ingezette middelen
2008 hiervoor te besteden. Gezien afronding discussie route14 mag ook verwacht
worden dat middelen niet direct per 01/01 nodig zijn. Het schuiven richting faculteiten
van dit probleem is merkwaardig aangezien instituten over de middelen gaan.
De argumentatie voor de keuze om zonder af te bouwen over te gaan van 4-jaarsmiddeling op 2-jaarsmiddeling is aangegeven in de tekst van de nota. Het belangrijkste
argument is dat dit onevenredig ten koste zou gaan van de hoogte van de overige
componenten, die toch al onder druk staan door de overheveling Smartmix.
De maatregel heeft inderdaad op leerstoelniveau consequenties, er zijn verwachtingen
geschapen bij de leerstoelhouder. Dat is ook de reden dat het college in de tekst uitdrukkelijk heeft aangegeven dat aanvulling uit de eigen reserves van de faculteit is
toegestaan, maar of en in welke omvang dit gebeurt is aan de beoordeling van de decaan van de faculteit. Er is overigens geen principiële reden dat hiervoor geen
instituutsreserves worden ingezet.
Tijdens de voorbespreking in de commissie FVA is door leden van de UR aangegeven
dat u het wenselijk vindt dat de tekst over de inzet van de facultaire reserves meer
dwingend geformuleerd wordt. Dit is naar mening van het college niet mogelijk zonder
in tegenspraak te zijn met het algemene uitgangspunt dat het college de middelen verdeelt op het niveau van de faculteiten en instituten en de verdere verdeling binnen de
eenheid in principe een zaak van de eenheid zelf is.
Het college is van mening dat het niet in de rede ligt US-middelen in te zetten voor een
eventuele aanvulling van de oz-plaatspremiëring; US is bedoeld voor tijdelijke stimulering van activiteiten op het gebied van ow en oz, niet voor de oplossing van problemen
die in het verlengde liggen van het UT-verdeelmodel.
12. p.26 Het is logisch dat de FEZ directeur de taak van controller krijgt. De toewijzing
van k€110 op grond hiervan niet tenzij het een tweehoofdige functie wordt, of is er
sprake van een andere uitbreiding van staf?
FEZ: directeur FEZ heeft de taak van controller gekregen in de zin dat de taak onder
zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Voor de invulling van deze taak is een
nieuwe functie opgenomen in de formatie van FEZ. Het budget betreft uitsluitend salarislasten voor 1 fte en persoonsgebonden kosten.
13. Bijlage 9 vermeldt een totaal aantal eerstejaars van 1599 voor 2007/2008. De website van de UT (http://www.utwente.nl/feitenencijfers/onderwijs/totaal/eerstejaars.doc/)
vermeldt 1298 eerstejaars bachelor studenten. Waar komt dit grote verschil vandaan? Is dit ten gevolge van premasters en zo ja betekent dit ook een bachelor
diploma voor de premasters? Het aantal van bijv. 41 voor 07/08 van el lijkt ook erg
groot gezien de 27 studenten die in sept. begonnen zijn.
Tot de instroom in bijlage 9 wordt niet uitsluitend de bachelorinstroom, maar ook de
prémaster- en de masterinstroom gerekend. Dat veroorzaakt het grootste gedeelte van
het verschil van ca 300 studenten én het geconstateerde verschil bij de el-instroom.
Verder zijn de in bijlage 9 gehanteerde aantallen de volgens de wettelijke regels vastgestelde aantallen eerstejaars studenten die voor bekostiging door OC&W in aanmerking komen. Het ministerie hanteert hiervoor een beslisboom, op grond waarvan
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voor iedere ingeschreven student vastgesteld kan worden of deze voor bekostiging in
aanmerking komt of niet. De peildatum is daarbij 1-10 t-2.
In VSNU-verband hanteren de universiteiten traditioneel nog steeds 1 december als
peildatum, waarbij een definitie wordt gebruikt die dichter het werkelijk aantal eerstejaars benadert dat nieuw de instelling instroomt. Deze definitie hanteert de UT op haar
‘feiten en cijfers-website’.
14. De afkortingen voor opl die gebruikt worden zijn op 2 plekken verwarrend, bij tws en
gw. Voor gw zou om verwarring met GW te voorkomen de opleiding gzw of gws kunnen worden genoemd. Voor tws het verder gebruikelijke at. Is dit mogelijk?
In de nota kaderstelling zal voortaan de afkorting gzw gehanteerd worden voor gezondheidswetenschappen, en de afkorting at voor technische wetenschappen/Advanced Technology.
15. Klopt het dat de nieuwe diensten gewoon uit het overheadpercentage worden betaald
ongeacht het aandeel van de faculteiten in getransfereerde dienstverlening?
Dat klopt, wanneer taken centraal bekostigd worden geldt de modeldynamiek, waardoor een zekere verschuiving optreedt.
16. De reserves van de instituten stijgen wederom. De zogenaamde kasritme verschillen
lijken structureel te worden. Je zou verwachten dat er een limiet aan zit. Zijn alle reserves van instituten echt nog te besteden middelen of zijn er inmiddels middelen die
vrij besteedbaar zijn?
De middelen zijn niet vrij besteedbaar, instituten maken meerjarige afspraken over de
inzet van deze middelen bij de faculteiten. Zoals bekend is de voornaamste reden van
de vertraging van de inzet dat faculteiten niet voldoende personeel aan kunnen stellen
e
e
voor zowel deze interne stimuleringsprojecten als extern gefinancierde 2 en 3 geldstroomprojecten.
17. p.28 wordt melding gemaakt van een recruiter bij PA&O. Is het werven van personeel
niet al een onderdeel van het takenpakket van deze dienst.
In de Nota Personeelsbeleid 2008-2012 is aangegeven (pag. 21) dat voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief wervingsbeleid geen capaciteit noch expertise
aanwezig is. Gedoeld wordt op de centrale concerndirectie. Uiteraard is het werven van
personeel een onderdeel van het takenpakket van de dienst doch die capaciteit zit m.n.
decentraal.
In het kader van het thema 'aantrekkelijk werkgeverschap' wil de UT talenten naar binnen halen via o.a. slimmere wervingsstrategieën. Er moet dan ook een duidelijk
wervingsbeleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dat vereist een uitbreiding van de
stafbezetting van de centrale concerndirectie met in ieder geval 1 fte gedurende drie
jaar à k€ 75 per jaar.
18. De onderwijsbegroting wordt in het begin van de kadernota genoemd. Een invulling
van hoe wordt niet gegeven. Is het niet wenselijk om dit duidelijker aan te geven?
Ja, dit is noodzakelijk. In de definitieve nota kaderstelling zal het proces van splitsing
Ow en OZ en MJB duidelijker vorm worden gegeven, met de controllers is een afspraak
gepland met FEZ om concrete afspraken te maken op welke wijze de Ow-OZ-splitsing
wordt doorgevoerd, wat de meerjarige inschatting is van de 1e geldstroombaten naar
ow en oz per faculteit/instituut welk prijspeil wordt gehanteerd etc.
19. De inzet van de centrale stimuleringsmiddelen lijkt sterk gedreven te zijn door beschikbaarheid van budget dan door daadwerkelijk noodzakelijk beleid. Het opnemen
van budget voor net niet gehaalde VI’s is een goede zaak. Dit zou ook typisch een
zaak van de WD kunnen zijn. Het matchen van aanvragen is lovend, maar is nu typisch iets voor een WD en geeft de vraag welke afstand het college nu wil houden tot
de WD in het kader van onderzoeksbeleid. Het stimuleren van de 3 beste in aantallen
promoties en publicaties is aardig, maar betekent vooral middelen geven aan al goed
lopende groepen. Ook zo’n stimulering is trouwens typisch iets voor de WD. Stimulering zou vooral moeten zijn om het gemiddelde omhoog te krijgen. Het maken van

UR-vragen Ontw.nota Kaderstelling, 18-6-2008

FEZ/382.994

pagina 5

een “klein verdeelmodel” op basis van prestatie indicatoren geeft aan dat eerder het
“grote” verdeelmodel aangevuld moet worden. Kortom is het niet beter om de centrale stimuleringscomponent naar bijvoorbeeld 5% terug te brengen? Ten aanzien van
onderwijs is het heel aardig om intensivering van wiskunde onderwijs op de agenda
te zetten middels centrale stimulering. Echter zo’n stimulering is tijdelijk, terwijl feitelijk
structureel werk wordt opgezet. Hoe gaat dit na ommekomst van de centrale stimulering voortgezet worden, of verdwijnt het dan weer?
In de ontwerpnota wordt ervan uitgegaan dat voor de stimuleringsmiddelen 10% van
de onderwijs en onderzoekmiddelen beschikbaar is in 2009, en dat de vrije ruimte van
M€ 1,3 in 2009 ingezet zal worden voor RoUTe’14 en de Graduate School.
Voor 2009 is in de nota aangegeven dat binnen USow nog M€ 0,9 vrije ruimte bestaat.
Voor USoz geldt dat inclusief de nieuwe invulling met een aantal stimuleringsactiviteiten er in 2009 nog slechts M€ 0,4 vrije ruimte is. Bij het bepalen van deze vrije ruimte is
rekening gehouden met een overheveling van M€ 2,0 uit het basisbudget van USow en
USoz voor de bekostiging van de activiteiten in USdiversen. Deze activiteiten werden in
2008 bekostigd uit de éénmalige beleidsreserve van M€ 3,0 uit 2007.
Naar verwachting zal het college in de komende periode overleg voeren met de faculteiten en instituten over de omvang en de inhoud van de in de ontwerpnota
opgenomen stimuleringsbudgetten, in relatie tot de vermindering van de beschikbare
middelen in 2009 en verder.
T.a.v. wiskunde intensivering: de structurele inbedding van de meerkosten die verbonden zijn aan de intensivering van wiskunde-onderwijs zal in ieder geval met EWI tijdens
het najaarsoverleg worden besproken. Dan moet er duidelijkheid zijn over de reëel te
verwachten bovenmatige kosten. T.a.v. de structurele bekostiging kan er dan voor
worden gekozen, wanneer hierover draagvlak bestaat bij de overige faculteiten, de
meerkosten door EWI te laten doorberekenen, dan wel deze verrekening via een TCO
voor EWI en negatieve TCO’s voor de overige faculteiten te regelen.
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