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1. Status aaendapunt:
Rol URaad:
0

Ter instemming

2. Eerder behandeld in:
Naam gremium:
Datum behandeling:
Naam agendapunt:
Conclusie toen:

Interne vergadering URaad
22 april 2009
Gedragscode e-mail- en internetgebruik
Voordat URaad instemming verleent, eerst ter advisering
aan het OPUT voorleggen. Hierna Gedragscode wederom
aan de Uraad ter instemming voorleggen

3. Toelichtina/samenvattina:
De Gedragscode
geeft de wijze aan waarop bij de Universiteit Twente wordt
omgegaan met ICT -en Internetgebruik.
Deze code is van toepassing op een
ieder die gebruik maakt van de door de Universiteit geboden ICT -faciliteiten,
inclusief e-mailvoorziening.

Op 19 juni 2009 heeft het OPUT advies gegeven. Naar aanleiding van dit advies
is de gedragscode op sommige punten aangepast, op sommige andere punten
niet. In de brief van 16 juli 2009 van het College van Bestuur aan het OPUT zijn
(je op- en aanmerkingen van het OPUT puntsgewijs behandeld. Deze brief is ter
informatie eveneens naar de URaad gezonden. Een punt van discussie is thans
nag de bepaling in de Gedragscode dat een onderzoek gestart kan worden
~~onderdat de medewerker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Hierover zal
binnenkort overleg plaatsvinden tussen de heer Lagendijk en mevrouw WillemsHoishof.

Gezien

~

de no-oazaak om gedragsregels voor ICT-en Internetgebruik

vast te leggen voor medewerkers en studenten
het advies van de URaad en het advies van het OPUT
een goede balans aan te brengen tussen verantwoord en veilig
ICT-en Internetgebruik en de privacy van de gebruiker.
Besluit het CvB de Gedragscode ICT-en Internetgebruik Universiteit Twente
2009 vast te stellen.
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