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Geachte collega's,
In ons tweedaags Strategisch Beraad van december 2007 hebben we een sterk begin
gemaakt met de UT-brede discussie over het profiel en de positionering van de UT.
Met deze brief bevestig ik graag de hoofdconclusie uit de bijeenkomst alsmede de
gemaakte afspraken met betrekking tot het vervolgproces. Ik plaats deze afspraken in
het totale discussietraject en bied u tevens de ondersteuning aan van het projectteam.
Hoofdconclusie op 11 december
Kort samengevat luidt de hoofdconclusie zoals we die op 11 december trokken:
De UT is een technische universiteit waar via alt\/; OZ en valorisatie wordt bijgedragen
aan het oplossen
van actuele maatschappelijke
en/of sociaal-economische
vraagstukken. Dat vergt heden ten dage een multidisciplinaire benadering vanuit de
technische en de gedrags- en maatschappijwetenschappen.
Die disciplines kunnen
aan een moderne technische universiteit dan ook niet worden gemist, en ontlenen hun
uniek profiel in Twente tegelijkertijd aan de combinatie met techniek.
Hiermee is in feite het profiel van de UT geformuleerd. Dit wil niet zeggen dat de
discussie over dit onderwerp is afgerond. Vanzelfsprekend is een verdere verkenning
van bovenstaande formulering noodzakelijk. Met alleen de constatering dat techniek
het vertrekpunt is en dat wederzijdse verrijking van technische en gedrags- en
maatschappijwetenschappen
kern is in het profiel van de UT zijn we er niet. Er dient
nader te worden gekeken naar de wijze waarop deze verrijking tot stand kan komen en
wat dit betekent voor bestaand onderwijs en onderzoek. Wat moet en kan er dan
veranderen bij gedrags- en maatschappijwetenschappen
of bij de techniek? Bovendien
moet bekeken worden welke maatschappelijk relevante thema's worden opgepakt door
de UT en waarom (de keuzecriteria). Ook de relatie tussen onderwijs en onderzoek
dient nader te worden bezien. Bij beantwoording van deze vragen geldt dat de vorm de
inhoud volgt; de inhoudelijke discussie is leidend, niet de discussie over de
organisatievorm (wat onverlet laat dat de inhoudelijke conclusies in een volgende fase
wel tot wijzigingen in de organisatie zouden kunnen leiden). Ik vraag u om, zoals ook
besproken tijdens de tweedaagse, hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Gemaakte afspraken en vervolgproces
Bovenstaande formulering vormt de basis voor de verdere discussie over het profiel
van de UT en de invulling van het profiel. Deze discussie zal plaatsvinden in de
faculteiten en instituten en vervolgens ook in een gezamenlijke senaatsbijeenkomst.
Ik wil de decanen vragen, voor zover dit nog niet is gebeurd, de uitkomsten van de
discussie in het Strategisch Beraad in te brengen in breed overleg met hun
hoogleraren. Ik geef u daarbij in overweging één of twee collega's uit heel andere
disciplines bij uw discussie(s) uit te nodigen zodat deze perso(o)n(en) u kan uitdagen
bestaande paden te verlaten danwelongewone
wegen te verkennen. De staf van het
College zal u zo veel mogelijk ondersteunen bij (de voorbereiding op) deze overleggen
(zie ook verderop in deze brief). De uitkomsten van deze overleggen worden gebruikt
als input voor een senaatsbijeenkomst die is voorzien voor half februari en voor
verdere discussie over de profilering van de UT in andere gremia en bijeenkomsten.
In het tweedaags Strategisch Beraad zijn tevens opdrachten geformuleerd voor de
decanen en de WD's.
Aan de decanen is gevraagd:
-Verken
de relaties tussen de opleidingen (zowel bachelor als master), indachtig
bovenstaand profiel en schets de mogelijkheden en gevolgen voor de vormgeving
van de opleidingen (zowel bachelor als master), indachtig concepten als de brede
bachelor met flexibele leerwegen en de graduate school in haar verschillende
verschijningsvormen.
Aan de WD's is gevraagd:
-Benoem
criteria op grond waarvan maatschappelijke thema's kunnen worden
geselecteerd; beschrijf tevens op welke wijze de UT tot een onderscheidende en
werkbare invulling van deze thema's kan komen en maak op basis hiervan een
keuze in deze thema's.
Graag verneem ik van u welke decaan aanspreekpunt zal zijn voor de opdracht aan de
decanen en welke WO aanspreekpunt zal zijn voor de opdracht die zij hebben te
vervullen. Bovendien zou ik u willen vragen om bij de uitvoering van deze opdrachten
ook andere UT-ers te betrekken, om daarmee de brede discussie mede vorm te geven
en tot nieuwe inzichten te komen. De eerste resultaten wil het college met u bespreken
in het Strategisch Beraad dat is voorzien voor 12 maart 2008. Vanzelfsprekend geldt
ook voor de uitvoering van deze opdrachten dat ik u de ondersteuning van de staf van
het College aanbied.
Groter discussietraject
In het rapport van de Denktank zijn zeven onderwerpen genoemd die op de
discussieagenda
een plaats moeten krijgen. Hier kunnen nog twee thema's aan
worden toegevoegd: pr/marketing en de rol in de regio. Het CvB wil over deze
onderwerpen
een discussie voeren waaraan zowel leidinggevenden
als staf,
ondersteuning en studenten hun bijdrage kunnen leveren. Immers, de uitkomst van de
discussie gaat alleen dan een positief effect hebben en in het dagelijks handelen en
beleven een rol spelen, wanneer velen de achterliggende urgentie en de voorliggende
streefbeelden en doelstellingen delen. Het is dus zeer gewenst dat het resultaat van de
discussie en de daar achterliggende motivatie en geestdrift uit de gehele UTgemeenschap komen.

Eind maart moet het profiel van de UT helder zijn, zodat andere, aanpalende, thema's
kunnen worden opgepakt door werkgroepen ter verdere voorbereiding op een nieuw
Instellingsplan. Het nieuwe Instellingsplan is eind 2008 gereed.
Globaal gesteld
ziet het discussietraject
er als volgt uit (een uitvoerige
procesbeschrijving kunt u opvragen bij de secretaresse van het projectteam, mevrouw
M. de Bree: m.e.debree@utwente.nl):
Januari

Discussie in faculteiten

Februari

Eendaagse bijeenkomst met Senaat en introducées. In
deze bijeenkomst wordt gewerkt met de resultaten van de
discussies in januari.
Ronde van CvB bij staf en ondersteuning
Discussiebijeenkomst met studenten.

Maart

In Strategisch

Beraad:

vaststellen

profiel,

inhoudelijke

voortgangsrapportage
opdrachten decanen en WD's en
vaststellen aanpak overige thema's.

April-juni

Uitwerking van de verschillende thema's in actieplannen
(vorm en werkwijze nog nader te bepalen.)

Juli-september

Schrijven concept-instellingsplan

September-december

Bespreking en vaststelling instellingsplan

Ondersteuningsaanbod
Voor het UT-brede debat over profiel en positionering van de UT is een tijdelijke
projectorganisatie ingericht. De projectleiding ligt in handen van Anneke Luijten-Lub.
Het projectteam is er ook voor u. Het kan u van dienst zijn bij:
-De
inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten.
-De
logistieke organisatie van bijeenkomsten.
-Verslaglegging
van de bijeenkomsten.
-Gespreksleiding
(een externe gespreksleider is daarvoor beschikbaar).
-Follow
up in het grotere discussietraject.
De projectleider zal binnenkort contact met u opnemen om te horen of u van de
diensten van het projectteam gebruik wilt maken.
Ik wens u alvast veel succes en plezier toe bij de voortzetting van een inspirerende
discussie, die tevens bij zal dragen aan enthousiasme en draagvlak in de instelling
voor het nieuwe profiel en instellingsplan.
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