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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 16 december 
2009 

 

Naar aanleiding van het verslag zegt het college toe dat er een overzicht zal komen met 
betrekking tot de stand van zaken in het dossier over de BIG registratie van afgestudeerde 
TG studenten. Dit zal voor de februaricyclus gereed zijn. 

Verslag van de overlegvergadering van 18 november 2009 

De relatie tussen de nota Sturing onderzoek en RoUTe ’14 zal door het CvB worden 
verduidelijkt, een en ander samen met de informatie over de definitieve KPI’s. 
Ook zal bezien worden op welke wijze het instellingsplan zoals genoemd in de WHW vorm 
zal krijgen. Het college zal hiertoe een voorstel doen. 
In de februaricyclus wordt voorts nadere informatie verschaft met betrekking tot de Evaluatie 
van de Onderwijsnota. 
Het college zal de klacht over de Engelse taalvaardigheid van enkele docenten oppakken. 
 

Besluitvorming over de Ontwerpbegroting wordt uitgesteld tot de januaricyclus van 2010. 
Ontwerpbegroting 2010 

Het college zal voor de eerstvolgende overlegvergadering aan de raad informatie 
verstrekken over de eindresultaten van de EMB operatie (zijn de doelstellingen gehaald?). 
 

Besluitvorming over het Vastgoedplan wordt uitgesteld tot de januaricyclus van 2010. 
Vastgoedplan 2009 – 2014 

De URaad gaat na stemming akkoord met de verbouwing van vloer 5 van de Spiegel ten 
behoeve van een pilot met betrekking tot flexplekken. 
Het college zal eind 2010 de pilot evalueren en aan de raad helderheid geven over te voeren 
beleid en de rol van flexwerken binnen de UT(decembercyclus 2010). 
 

De Universiteitsraad,  
Studie- en studentvoorzieningen voormalige ITC studenten 

gezien:  
- Het agendaformulier gedateerd 16 december 2009 en de notitie Studie- en 

studentvoorzieningen voor ITC studenten aan de Universiteit Twente 
(Studentenstatuut) gedateerd 13 november 2009 met kenmerk S&O/78999/UT-
FvK/ITC-ltD ; 

gehoord: 
- De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering OOS van 2 

december 2009; 
overwegende dat: 

- Het vigerend studentenstatuut UT om moverende redenen niet één op één van 
toepassing kan worden verklaard op de UT-ITC studenten; 

- Per 1 januari 2010 duidelijkheid gewenst is over de rechten en plichten UT- ITC 
studenten; 

- De stuurgroep integratie ITC-UT akkoord is met de voorgestelde procedure; 
gehoord de toezegging van het college dat: 

- De afzonderlijke regelingen die thans gelden voor de ITC studenten in de 
overgangsperiode onverkort voor deze categorie van toepassing zijn; 

- Er uiterlijk per 1 september een nieuw en algemeen geldend studentenstatuut van 
kracht zal zijn dat in de juni cyclus 2010 aan de URaad ter instemming wordt 
voorgelegd; 

- De inbreng van ITC studenten bij het tot stand komen op de volgende wijze is 
gegarandeerd: een lid van de Studentenraad van de faculteit ITC zal op dit punt als 
toehoorder worden toegevoegd aan de desbetreffende commissie- en UR –
vergadering. 
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besluit: 
In te stemmen met het voorstel het vigerend Studentenstatuut UT per 1 januari 2010 niet van 
toepassing te laten zijn op ITC studenten en per 1 september 2010 een geïntegreerd UT-
studentenstatuut van toepassing te verklaren. 
 

Het college zal in het organogram aan het kopje “office” de directeur toevoegen. Ook zal het 
de door de UR schriftelijk aangeleverde suggesties aan de werkgroep meegeven.  

Graduate School 

Begin 2010 zal het college een helder beeld geven over de relatie Schools versus Graduate 
School (cyclus februari 2010). 
 

Het plan van aanpak van de campus zal in de loop van 2010 in de UR besproken worden, 
aldus het college (cyclus mei 2010). 

Voortgang RoUTe’14 

 

Na enige discussie over de onvrede van de UR met de gang van zaken rond de 
samenwerking met het college, wordt afgesproken medio 2010 hierop terug te komen 
teneinde te bezien of verbetering is opgetreden (cyclus juni 2010). 

Schriftelijke rondvraag 

 

-In de maartcyclus zal het minorenbeleid in de raad besproken worden. 
Rondvraag 

-Het college zal de gegevens over de decembertellingen schriftelijk aan de raad verstrekken. 
-Het CvB zal het verzoek van de UR om zijn protest tegen het opheffen van de VSNU-SAC 
te ondersteunen opnieuw bezien en vervolgens richting de UR een reactie geven. 
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