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1. Opening en vaststelling agenda
- De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en heet allen welkom.
- De berichten van verhindering worden doorgenomen. Brinksma is naar een bijeenkomst
van de 3TU, waar hij het voorzitterschap van het IST overneemt. Hij kan elk moment
arriveren. Met uitzondering van agendapunt 7 kunnen de agendapunten met de
aanwezige collegeleden worden besproken.
- De agenda wordt gewijzigd:
De advisering over de begroting 2010 wordt verschoven naar de cyclus januari 2010.
Flierman had al aangegeven zich te kunnen voorstellen dat de UR vandaag geen advies
zou uitbrengen gezien de late ontvangst van de laatste begrotingsstukken.
Wel moet de gang van zaken rond de 30-dagentermijnworden besproken.
De vergadering van de Raad van Toezicht vindt plaats op 17 december. Als de Raad
van Toezicht positief advies geeft, zal dat zijn onder voorbehoud van de toets door de
UR. De UR-vragen zouden schriftelijk aan de Raad van Toezicht kunnen worden voorgelegd, zodat de Raad hiermee rekening kan houden bij de besluitvorming.
Lagendijk geeft aan dat de behandeling van het Vastgoedplan onlosmakelijk is verbonden met de ontwerpbegroting en dat deze advisering ook doorschuift naar de cyclus van
januari 2010.
Flierman wijst er op dat enkele projecten op het punt van beginnen staan. Als de
definitieve besluitvorming naar januari wordt doorgeschoven, moeten nu wel afspraken
worden gemaakt dat bepaalde projecten wel worden opgestart. De voorzitter beaamt dit
en geeft aan dat die specifieke projecten er uit worden gelicht.
De voorzitter geeft aan dat eerst de ontwerpbegroting 2010 wordt besproken, daarna het
Vastgoedplan en de Studie- en studentvoorzieningen ITC studenten. Vervolgens worden
de overige agendapunten besproken.
2. Mededelingen
UR
De voorzitter deelt mee dat Pouw bericht heeft zich terug te trekken als lid van de UR omdat
hij van mening is dat zijn lidmaatschap van de UR niet is te verenigingen met zijn nieuwe
functie als directeur van de Graduate School (dubbele petten). Van Benthem vraagt zich af
of de UR dit zo maar laat gebeuren, waarop de voorzitter antwoordt dat het besluit van Pouw
vaststaat. Reglementair moeten de UR dit inderdaad zo laten gebeuren.
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Flierman geeft aan dat binnen de Federatie 3TU een aantal wisselingen op het bestuurlijke
niveau heeft plaatsgevonden. Brinksma heeft het voorzitterschap van 3TU Research overgenomen. Het voorzitterschap van het dagelijks bestuur, dus van de gehele federatie, wordt
overgenomen door Van de Berg. Het ligt in de bedoeling in de loop van 2010 een onafhankelijke voorzitter aan te stellen voor de federatie.
Mevrouw Renate de Boer, nu interim hoofd, is benoemd tot hoofd van de Operational Audit.
Op 21 december a.s. wordt de benoeming bekrachtigd van de wetenschappelijke directeur
IGS.

In Boedapest valt de beslissing welk ICT-voorstel in het kader van het European Institute
of Innavation &Technology mag rekenen op een miljoenensubsidie. Apers en Bante zijn
intensief betrokken bij één van de ingediende voorstellen op het gebied van klimaat en
duurzaamheid.
Aan de hand van de 1-decembertelling blijkt de UT in engere zin te zijn gegroeid met
4%. 8571 bachelor- en masterstudenten staan ingeschreven. Inclusief het ITC bedraagt
het studentenaantal 9050. De UT komt de magische grens van 10.000 studenten
dichtbij.
Van Benthem vindt het geweldig dat de UT groeit, maar vraagt of het marktaandeel ook
groeit. Flierman heeft vooralsnog de indruk dat de groei langzaam gaat en dat die trend
moet keren. Het UMT heeft in een tweedaagse heisessie uitgesproken dat de groei van
het marktaandeel urgent is en dat dit punt onder de aandacht moet blijven.
Op de vraag van Verberkt hoe wordt omgegaan met de evaluatie van de Onderwijsnota,
zegt Flierman dat tijdens de heisessie uitgebreid is gesproken over RoUTe’ 14 - het
schoolgebouw. Belangrijke items zijn HRM en talentontwikkeling/-behoud, dynamisch
personeelsbestand, begroting, rapport commissie Berger, communicatiekolom, de UTomgeving en 3TU.
Binnen de commissie OOS is geconstateerd dat de aard van de Evaluatie Onderwijsnota
anders was dan verwacht. Brinksma wil de evaluatie van de vorige nota conform
afspraken afronden, maar wil zich daarbij ook richten op de toekomst.
Brinksma stuurt de antwoorden op de gestelde vragen naar de UR en de aangepaste
nota wordt geagendeerd voor de cyclus februari 2010.

3. Verslag van de overlegvergadering van 18 november 2009 (UR 09- 322)
Redactioneel
Pagina 1
- Aan-/afwezig: Loos staat vermeld bij aan- en afwezig, maar hij was “afwezig”.
Pagina 4
- Regel 40: “Veenendaal (CC)” wijzigen in “CC (Veenendaal)”.
Pagina 7
- Regel 21: “ wat betreft het “opkrikken"….. tegenkomt” laten vervallen.
- Regel 14: “WD’s ” wijzigen in "OLD’s”.
- Regel 24: laten vervallen “op persoonlijke titel”.
Pagina 10
- Regel 52 “facultaire” wijzigen in “facilitaire”.
Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
Bevoegdheden TG-studenten
De uitkomsten van het onderzoek van de commissie Gevers zijn binnen het ministerie in
behandeling. De ministerraad heeft de uitkomsten ondersteund. Verwacht wordt dat de
minister medio 2010 met een voorstel komt. Aan de hand van de bevoegdheden uit de wet
BIG heeft TG aangegeven welke handelingen door afgestudeerde TG-studenten zelfstandig

Vergadering 16 december 2009

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

mogen worden verricht. Dit overzicht ligt ook bij de minister. De in het UT-Nieuws genoemde
bevoegdheden kloppen, aldus Flierman.
Flierman benadrukt dat het belangrijk is dat de studenten na het afstuderen nog een aantal
jaren praktijkervaring opdoen. Als studenten na het afstuderen de industrie in gaan, worden
de bevoegdheden niet toegekend.
Flierman zegt toe de stand van zaken rond de bevoegdheden van de afgestudeerde TGstudenten in de cyclus februari 2010 aan de UR voor te leggen.
Onderzoeksprijzen
Franken vraagt of de UT – naast onderzoeksprijzen – ook onderwijsprijzen wint, waarop
Flierman aangeeft dat er weinig onderwijsprijzen zijn ingesteld, wel op UT-niveau. Het is
vanzelfsprekend dat de UT zich inzet ook landelijke onderwijsprijzen binnen te halen.
Faciliteiten voor studenten
Van Ast benadrukt dat het op dit moment niet verstandig is om de inlogfaciliteiten in de
Cubicus open te stellen voor niet GW-studenten, omdat dat het onderwijs verstoort. De
mogelijkheden om in de toekomst ook niet GW-studenten te laten inloggen worden
onderzocht.
Kostenoverzicht inhuur externe expertise door CvB
Het overzicht is inmiddels in het bezit van de UR.
Relatie Onderzoeksnota – RoUTe’14
Flierman benadrukt dat RoUTe’14 een "kapstok” is waar veel documenten onder horen.
Als de definitieve KPI’s aan de UR worden voorgelegd, wordt in breder verband ingegaan op
de relatie RoUTe’14 met de onderzoeks- en onderwijsnota.
Informatiemanager
Van Ast heeft de mening van Poorthuis onderschreven dat de rol van de informatiemanager
meer gericht moet zijn op “informatie”.
Voortgang RoUTe’14
Flierman bevestigt het standpunt van Veenendaal dat het voorstel voor de start van de
schools eerst binnen de UR wordt besproken en op basis van de uitkomst daarna de uitrol
van start gaat.
Naar verwacht zal het CvB in de maart-cyclus een voorstel aan de UR voorleggen.
Evaluatie EMB
In het UMT is o.a. de “eilandcultuur” aan de orde geweest. De kernwaarde van de UT is
samenwerking over de disciplines heen en dit is ook in RoUTe’14 benoemd. Het streven van
het CvB blijft gericht op het doorbreken en terugdraaien van de eilandcultuur. Het CvB heeft
de wetenschappelijke disciplinaire samenwerking hoog in het vaandel staan. In het kader
van de financiering van het onderzoeksbeleid wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor
maatschappelijke thema’s. Bij bijv. Health en Energy is een goede interdisciplinaire samenwerking ontstaan. Rondetafelgesprekken moeten leiden tot roulatie van functies, ook worden
management developmentprogramma’s uitgevoerd. Ook de OBP-ondersteuning heeft de
nodige aandacht van het CvB. Het CvB heeft drie nieuwe initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan een andere wijze van bedrijfsvoering. Het blijft echter een kwestie van volhouden en blijven bewaken binnen de UT-organisatie.
- In de loop van het EMB-proces zijn nieuwe leidinggevenden aangesteld voor bijv. de
servicecentra/bedrijfsvoering faculteiten. Nieuw bloed betekent nieuw elan. In de
commissie Berger hebben drie nieuwe leidinggevenden zitting.
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Budgettaire sturing: de faculteiten worden gedwongen na te denken over bijv. de afname
van de centrale dienstverlening.
- Het CvB en het UMT zullen - in het kader van hun voorbeeldfunctie - als eerste
deelnemen aan een management developmentprogramma.
e
Lagendijk voegt als 4 punt toe dat het “afdwingen” belangrijk is. In het kader van de begroting moet het CvB overbrengen dat de mate van budgetrapportage wordt verhoogd. Een
maandelijkse rapportage op bepaalde issues moet bijdragen aan een hogere scherpheid in
de organisatie. Het CvB moet de geloofwaardigheid behouden. Het vacaturebeleid wordt
kritisch bekeken door het instellen van een toets. Toch worden via het UT-Nieuws een webredacteur en een communicatiemedewerker geworven. Hij vraagt zich af hoe geloofwaardig
het CvB dan is. Flierman antwoordt dat het mogelijk is dat de vacatures al voor de ingestelde
toets waren vrijgegeven of dat het een interne vacature betreft. Er is een externe vacaturestop. Er moet worden bezuinigd op de communicatiekolom door centraal en efficiënter te
werken. Wat betreft de toetsing van de OBP-vacatures is de begroting van 2009 de norm.
Flierman zal de genoemde casus uitzoeken (webredacteur en communicatiemedewerker).
Veenendaal wil graag dat het CvB het ook “zat” is dat bijv. Directeuren met een lijstje komen
waaruit blijkt dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Flierman acht het niet
professioneel dat het CvB in een openbare vergadering hierover zou spreken. Zorgen over
een bepaalde gang van zaken moeten binnenskamers worden besproken. De directeuren
werken binnen het spanningsveld faculteitsbelang versus UT-belang. Op de vraag van
Veenendaal of de diensthoofden ook de “tucht” voelen, antwoordt Flierman bevestigend.
Het CvB praat in dergelijke gevallen wel degelijk met een directeur. Als voorbeeld wordt
gegeven dat de problemen rond de OD-begroting moeten worden opgelost.
Een budgetslag is nodig: de directeuren moeten inzien dat er geen geld is voor bepaalde
issues. Verberkt wijst op de noodzaak van draagvlakvergroting, waarop Flierman aangeeft
dat er altijd spanning is tussen draagkracht en draagvlak. Door het voeren van rondetafelgesprekken en andere bijeenkomsten moet hier de nodige aandacht aan worden besteed.
Nu is het een tijd van storm, dus moeten we niet blijven discussiëren over de koers, maar
moet de kapitein een beslissing nemen. Wellicht is het voor de buitenwacht niet duidelijk,
maar het CvB werkt er wel degelijk aan. Soms moet worden geconcludeerd dat inderdaad
moet worden doorgepakt. Brinksma wijst op daadkrachtig leiderschap en geeft als voorbeeld
het visiteren van de ondersteunende diensten zoals voorgesteld door de commissie Berger.
Hij benadrukt dat hij aanspreekbaar is op de ondersteuning. Duurzaamheid kan een verbindend thema zijn. Onderzoekers-studenten-ondersteuners kunnen gezamenlijk projecten
aanpakken.
Franken wijst er op dat draagvlak creëren niet alleen inhoudt praten met decanen, maar ook
binnen de gehele organisatie. Flierman licht toe dat aan alle nieuw benoemde hoogleraren
een toelichting is gegeven over de gang van zaken binnen de UT. De rector praat met
studenten via de borrel of het koken. Ook hebben rondetafelgesprekken plaatsgevonden met
bijv. teamleiders van het Sportcentrum en de BOZ’s. Binnen RoUTe’14 zijn beleving én
kansen belangrijk.
De rapportgage van de commissie Berger en de standpunten van het CvB worden in de
cyclus januari 2010 met de UR besproken.
Ravelijn
Veenendaal haalt aan dat Ravelijn te klein is voor geheel MB. In het VGD-plan is opgenomen dat er 90 werkplekken tekort zijn. In Ravelijn wordt ook een centrale dienst ondergebracht. Heeft het CvB een visie welke categorieën medewerkers wel of niet op de campus
moeten worden ondergebracht?
Van Ast memoreert de discussie van enkele jaren geleden in het kader van EMB. De servicecentra zijn het eerste aanspreekpunt en zouden redelijk tussen de processen in moeten
worden gehuisvest. De frontoffice van ICTS moet makkelijk toegankelijk zijn voor medewerkers en studenten. Er wordt geen gebouw voor een specifieke faculteit gebouwd. MB gaat
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naar Ravelijn, maar wij willen daar meer onderdelen huisvesten. De Horst en Ravelijn zijn
voor ICTS een stabiele plek in het kader van een efficiënte ondersteuning. Het stoort
Veenendaal dat MB 8 jaar na de brand nog niet terug is op de campus en een deel alsnog
elders moet worden ondergebracht. Het primaire proces zou voorrang krijgen boven de
ondersteunende processen. Van Ast geeft aan dat onderzocht wordt op welke wijze de
huisvestingsproblemen van MB kunnen worden opgelost.
Het CvB komt hier na de begrotingsbesprekingen op terug.
Franken is tevreden als het CvB zegt er naar te streven zoveel mogelijk docenten op de
campus te huisvesten. Van Ast zegt daarop “onze uiterste best te doen om dit voor elkaar te
krijgen”.
Engelstalige vaardigheid docenten
Verberkt wijst er op dat bij een aantal opleidingen in diverse gevallen aandacht aan de kwaliteit van de Engelstalige vaardigheid van docenten bij de bacheloropleidingen moet worden
besteed.
Brinksma beaamt dit en draagt er zorg voor dat dit signaal wordt opgepakt.
Pro UT
Van Benthem haalt aan dat de afwezigheid van Pro UT tijdens de overlegvergadering van 18
november het UT Nieuws heeft gehaald. Hij vraagt zich af of het een compliment was omdat
de fractie altijd aanwezig is.
4. Ontwerpbegroting 2010 (UR 09 - 323 en UR 09 - 341)
De Goeijen geeft aan dat de ontwerpbegroting, het Vastgoedplan 2009-2014, het rapport
commissie Berger en de EMB evaluatie door de UR als één samenhangend geheel worden
beschouwd. De ontwerpbegroting en de aangepaste versie van 15 december jl. worden in
de cyclus januari 2010 behandeld. Nu kunnen de individuele leden vragen stellen, bijv.
waarom en op welke punten de begroting is aangepast.
Van Ast geeft aan dat de ontwerpbegroting in commissieverband is besproken en dat is
geconcludeerd dat het rapport commissie Berger nog niet was vrijgegeven. De inzet van 25
miljoen euro uit de reserves tot 2014 trekt een zware wissel op de solvabiliteit en liquiditeit
en op de verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen.
Het feit dat onder het minimumniveau van 40% solvabiliteit moet worden gewerkt en de
problemen met werkkapitaal heeft het CvB aan het denken gezet. Er hebben gesprekken
plaatsgevonden met de auditcommissie van de Raad van Toezicht en vervolgens met het
UMT.
Nu wordt een meerjarenbegroting gepresenteerd die een grote druk legt op de eerste twee
jaar. Dat betekent ook risico’s in combinatie met de onzekere rijksfinanciering.
De eerste twee jaar vindt een ingreep plaats van 5 miljoen euro per jaar. Vanuit de reserves
wordt een extra inzet gedaan van 15 miljoen euro. 10 miljoen euro kan op een later tijdstip
worden ingezet indien nodig. Op deze wijze is het mogelijk om binnen de ratio’s van
solvabiliteit en liquiditeit nauwkeurig te sturen. Deze extra ingreep is op 11 december jl. met
het UMT besproken en akkoord bevonden. Er is gekozen voor een “ingreep” bij de centrale
diensten en een heffing die door de leidinggevende zelf is te bepalen. De inhoudelijke doelstellingen van onderwijs en onderzoek worden in stand gehouden. Een aantal ondersteunende projecten wordt niet meer uitgevoerd of uitgesteld. Zoals eerder aangegeven worden
nauwkeurige maandelijkse managementrapportages opgesteld en uitgebreidere rapportages
per kwartaal. Het is nodig “dicht op de bal te zitten” en te sturen. De vrijheid om te constateren dat er tegenvallers zijn opgetreden, wordt niet meer geaccepteerd.
De Goeijen constateert dat maandelijkse rapportages in bepaalde situaties geen duidelijk
beeld geven omdat projecten achterlopen. Van Ast benadrukt dat maandelijks de gewerkte
uren moeten worden ingevuld en dat met een druk op de knop de cijfers bekend zijn.
Verrassingen zijn dan uit de wereld.
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Van Benthem memoreert de beeldvorming en draagkracht. Deze ingrepen zijn ingegeven
door de auditcommissie en zijn niet voorgesteld vanuit het CvB. Hij vraagt zich af of communicatie tussen CvB en Raad van Toezicht plaatsvindt in de achterkamer.
Van Ast geeft aan dat een paar jaar buiten de kaders is gewerkt en dat bijsturing noodzakelijk was. De problematiek is aan twee leden van de Raad van Toezicht voorgelegd; dat mag
iedereen weten. Beraad is een goede zaak. Van Benthem had het daadkrachtiger gevonden
als het CvB hiertoe zelf zou hebben besloten. Dat is een gemiste kans. Flierman acht
sondering bij de auditcommissie verstandig. Bijstelling is geen teken van zwakte.
Van Benthem vindt het jammer dat e.e.a. op deze wijze is verlopen. Er hoeft niet te worden
gecommuniceerd over aangelegenheden tussen Raad van Toezicht en het CvB.
Van Alsté wijst op het overzicht van extra investeringen die worden gehandhaafd (document
9 december 2009). Bezuinigingen worden op andere plekken behaald. In het UT-Nieuws
heeft de voorzitter van het CvB aangegeven dat de UT zich door de crisis heen investeert.
Dat de UT zich niet door de crisis heen investeert, was ook een mogelijkheid geweest.
Bezuinigen op arbeidsvoorwaarden is discutabel omdat het gaat om geoormerkt geld dat
niet als algemene bezuiniging kan worden ingezet. Van Ast beaamt dat de UT zich door de
crisis heen investeert. Het gaat om budgetten waar vooral het CvB zeggenschap over heeft
en waarop het CvB kan worden aangesproken. Medio januari 2010 moeten leidinggevenden
aangeven op welke wijze zij het tweede deel van de bezuinigingen willen uitvoeren.
Flierman wijst er op dat de financiële situatie krapper is, maar dat we met elkaar hebben
vastgesteld het ambitieniveau niet te laten varen. Over de budgetten HRM en arbeidsvoorwaarden heeft overleg plaatsgevonden tussen CvB en het OPUT. De CAO loopt per 1 maart
2010 af en er wordt geen salarisverhoging verwacht omdat het kabinet de nullijn hanteert.
Wat betreft de rente zat de UT al op lage percentages.
Leoné vraagt wat de exploitatie huisvesting inhoudt en waar de bedragen vandaan komen
(bijlage 1). Van Ast geeft aan dat het gaat om onderhoud en bepaalde investeringen. De
betekenis van de getallen is dat deze bedragen niet worden besteed. In die verhoudingen
moet de ingreep worden gezien. Het gaat niet om een verkapte tariefsverhoging, want daar
worden de problemen niet mee opgelost.
Op de vraag van Smits of er sancties zijn als de cultuurafspraken niet worden nagekomen,
geeft Van Ast aan dat het niet meer gaat om vrijblijvende gesprekken, maar dat deze een
dwingend karakter hebben. Ook wordt gevraagd of het CvB voldoende gezag heeft tot afdwingen. Flierman zegt dat indien nodig een medewerker uit de functie kan worden
ontheven en dat dat ook gebeurt. Er ontstaat een andere sfeer/cultuur.
Brinksma haalt aan dat het een kwestie is van volhouden, integer met zijn allen omgaan met
de financiële krapte. Flierman geeft aan dat het voorkomt dat iemand “op het matje wordt
ontboden”, maar dat is voor de buitenwereld niet zichtbaar. Van Benthem is van mening dat
dergelijk gedrag wordt gedragen. Doorpakken is het motto.
Poorthuis heeft meerdere begrotingsbesprekingen meegemaakt. In het verleden kreeg de
UR dikke pakken papier. Nu wordt de meerjarenlijn uitgezet, met zicht op de investeringen,
solvabiliteit en bijzondere bedrijfsvoering. De bijzondere bedrijfsvoering gaat niet naar “nul”.
e
Uiteindelijk moet de UT op de normale bedrijfsvoering uitkomen. Van Ast wijst naar de 1
pagina van de ontwerpbegroting. De opbrengst MIRA en de reguliere inzet zakt naar 0.9,
e
dus er wordt wel degelijk afgebouwd. Ook verwijst hij naar de aanvulling op de 2 pagina
(korting eerste twee jaar).
Lagendijk vraagt naar de tabel toegekende claims per eenheid: S&O en ICTS. Wat is het
verschil tussen gewone en bijzondere bedrijfsvoering? Van Ast antwoordt dat het woord
“claim” misleidend is omdat het gaat om financiering van projecten. De invoering van bijv.
Blackboard en Osiris zijn afgerond, maar er moet geld beschikbaar blijven voor de continuering van de processen. Lagendijk wijst er op dat vanuit EMB 5 miljoen euro naar het primaire
proces zou gaan, maar nu blijkt dat 5 miljoen nodig is voor ondersteunende processen.
Poorthuis stelt voor een streep te trekken achter of onder de EMB-operatie. Dus duidelijk-
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heid: dit is het nu en dat wordt verwacht voor de komende jaren. Niet alles laten vertroebelen, maar zichtbaar maken of doelstellingen worden gehaald.
Van Ast zegt dat het bedrag van 5 miljoen in de cijfers is opgenomen, maar dat de realisatie
achter loopt.
Hij zegt toe aan Poorthuis de EMB-operatie af te kaarten voor de e.v. overlegvergadering.
Lagendijk merkt op dat er bezuinigingen worden voorgesteld en dat de campus miljoenen
moet inverdienen (20%). Hij spreekt zijn twijfels/zorgen uit hoe binnen de UT-organisatie kan
worden gebouwd op inverdienen. Van Ast acht het mogelijk dat sport en cultuur de opbrengsten geleidelijk aan verhogen. Dit is niet door de commissie Berger aangedragen. Het gaat
om inverdienen of jaarlijks een kostenverlaging van 5% doorvoeren. S&O en de Student
Union (eventueel coördinatie door campusmanager) zullen voorstellen hiertoe ontwikkelen.
Lagendijk vindt het opmerkelijk dat het bedrag al is ingeboekt en geeft een voorbeeld uit zijn
militaire dienst: vuur, richten en aanleggen! Van Ast begrijpt de opmerking en beaamt dat het
CvB het inverdienproces nauwlettend moet blijven volgen.
De eerste bespreking is afgerond en Van Ast spreekt zijn teleurstelling uit dat de UR nu
geen advies uitbrengt. Formeel gesproken dient het nieuwe jaar te worden begonnen met
een vastgestelde begroting. Lagendijk geeft aan dat dit begin 2008 ook niet het geval was.
Veenendaal ondersteunt het streven van het CvB en de UR dat 2011 wel kan worden
begonnen met een vastgestelde begroting. Van Ast beaamt dat de schuld bij het CvB ligt,
maar benadrukt dat het lastig werken is zonder vastgestelde begroting. Flierman meldt dat
op 17 december de ontwerpbegroting binnen de Raad van Toezicht wordt besproken.
Verwacht wordt dat de Raad van Toezicht onder voorwaarde van positief advies van de UR
zal instemmen met de begroting, eventueel voorzien van enkele kanttekeningen. Wellicht is
het mogelijk dat een samenvatting van de nu gevoerde discussie schriftelijk aan de Raad
van Toezicht wordt voorgelegd ter informatie.
Leoné vraagt naar de consequenties als de faculteitraad GW niet instemt met de GWbegroting. Flierman geeft aan dat de faculteitsraad adviseert. Afhankelijk van de reden
waarom de faculteitsraad geen positief advies geeft, wordt de problematiek bij het CvB
neergelegd en moet het CvB een bestuurlijk besluit nemen. Als het gaat om een herschikking binnen het GW-budget, is het een aangelegenheid tussen de faculteitsraad en de
decaan van GW.
De voorzitter en griffier stellen – voor 17 december, 12 uur - een samenvatting van de
discussie op ter uitreiking binnen de Raad van Toezicht.
5. Vastgoedplan 2009-2014 (UR-320/332)
De UR zal het Vastgoedplan in samenhang met de ontwerpbegroting 2010 in januari bespreken. De Goeijen verwijst naar de brief van de UR van 11 december jl. waarin wordt
aangegeven dat wel met het CvB kan worden overlegd over de gewenste prioritering van de
afzonderlijke projecten die voor 2010 zijn opgenomen.
Van Ast antwoordt dat het gaat om investeringen die de exploitatie 2010 niet raken. In de
ratio’s is al voorzien. 13 b “Flexplekken PAO” is een nieuw project. Het CvB is van mening
dat de UR hierover wel een besluit kan nemen. PAO is al wel verhuisd, maar de verbouwing
is nog niet begonnen. Flierman benadrukt dat het gaat om een pilot voor de UT. De flexvernieuwing zou waar mogelijk op andere plekken op de UT kunnen worden geïntroduceerd.
Over 7a “Uitbreiding programma M&B (Ravelijn)” is al eerder een positief besluit genomen.
De overige punten zouden in de cyclus januari 2010 aan de orde kunnen komen.
Lagendijk zegt dat de vloer 5-situatie in De Spiegel kan worden hersteld (o.a. plafonds).
De UR zou kunnen besluiten niet in te stemmen met het project. Van Ast zegt dat het gaat
om een bedrag van 800.000 euro aan investeringskosten. Er is behoefte aan flexwerken en
PAO zou als voorbeeld kunnen dienen. Flierman wijst op de besparingen die de
flexwerkplekken kunnen opbrengen. Er is een reële kans om op de m2-prijs te besparen.
Verberkt spreekt zijn zorgen uit over de aangegeven prioritering. Zaken het primaire proces
aangaande zouden voorrang moeten krijgen. Van Ast antwoordt dat het primaire proces
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inderdaad belangrijk is, b.v. goede huisvesting Cubicus en Ravelijn. De Labs worden met
extern geld gefinancierd.
De nutsvoorzieningen Hogekamp zijn wel nodig voor Vrijhof en Cleanroom.
Van Benthem vindt dat het ondersteunende proces zich ook goed moet kunnen ontwikkelen
en is niet ongevoelig voor de argumenten rond de flexplekken. Hij vraagt of het puur een
experiment is of dat er een taakstelling aan is verbonden. Van Ast geeft aan dat er
inderdaad een taakstelling aan is verbonden. De huisvestingslasten zijn lager. Het gaat om
een voorbeeldwerking, een demonstratieproject. Van Benthem memoreert de brand van het
TW/RC-gebouw en de huisvesting van MB op het Business Science Park. De kantoortuin
werd direct dichtgetimmerd zodat er afzonderlijke kamers ontstonden. Open ruimte betekent
integratie van vakgebieden. Lagendijk vraagt of er bij nieuwe projecten ook sprake is van
flexplekken, b.v. bij uitbouw MB-tweede fase. Van Alsté vindt het nodig naar de samenhang
van centrale/decentrale personeelsadviseurs te kijken. Gezien het rapport commissie Berger
worden de verhoudingen op scherp gezet. Wellicht moet in een later stadium alles weer
vertimmerd worden met alle financiële gevolgen van dien. Flierman wijst er op dat er nu een
ruimtetekort is bij PAO. Als de centraliseringsvoorstellen vanuit de commissie gerealiseerd
zouden worden, is er nog meer ruimte nodig. Argument te meer om de verbouwing wel door
te zetten.
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst voor fractieberaad.
Per fractie worden de standpunten geïnventariseerd.
- CC (Bloemen) stemt onder de voorwaarde van “leerproces” in met de flexplekken PAO.
- UReka (Verberkt) kan gegeven het pilot leerproces voor UT-flexplekken en het belang
van de prioritering instemmen.
- Pro UT (Van Alsté): flexplekken zijn niet gebonden aan ruimtelijke voorwaarde,
desalniettemin akkoord met de verbouwing.
- PvdUT (Smits) geeft instemming.
- Chairman (Lagendijk) stemt in onder voorwaarde dat in december 2010 een evaluatie
van de pilot plaatsvindt. Zijn er tegenvallers? Principe flexwerken beargumenteerd
invoeren. Dus instemming onder voorwaarde.
Van Ast is verheugd over de instemming van de UR en zegt toe de pilot flexwerken uit te
werken. In de cyclus januari 2010 wordt het Vastgoedplan 2009-2014 besproken.
Op de vraag van Verberkt antwoordt Van Ast dat de uitbreiding van de studentwerkplekken
naar 230 volt in de nota Studentenfaciliteiten aan de orde komt. In de nieuwbouw wordt hier
al voldoende rekening mee gehouden.
6. Studie- en studentvoorzieningen voormalige ITC-studenten (UR-325/330)
Van Benthem geeft aan dat het instemmingsbesluit afwijkt van de gevraagde instemming
door het CvB. Het lijkt de meest logische procedure om gelijk een nieuw geldend
studentenstatuut op te stellen dat in de junicyclus ter instemming aan de URaad wordt
aangeboden en per 1 september 2010 in werking treedt. Brinksma benadrukt dat er
vertraging is ontstaan omdat er veel tijd is gestoken in het juridische onderzoek.
Het ITC stelt voor de S-Raad te betrekken bij de uitwerking van een algemeen geldend
studentenstatuut. Een lid van de S-Raad wordt toegelaten tot de UR en mag in commissieverband meepraten. Het CvB wil uitstralen dat er één regeling van toepassing is, maar met
verschillende wetteliike bepalingen. Dus een zo uniform mogelijke regeling waaronder ook
de postinitiële UT-studenten onder vallen.
Met de vraag van Van Alsté of het af te vaardigen lid van de S-Raad Nederlands sprekend
is, moet volgens Brinksma praktisch worden omgegaan. Als het een internationale student
betreft, dan moet de voertaal Engels zijn. Veenendaal wijst er op dat aan de juridische
adviseurs moet worden overgelaten het statuut in begrijpelijke taal ter beschikbaar te stellen.
Brinksma zoekt uit welk “recht” in bepaalde situaties van toepassing is.
Het CvB stemt in met de toezeggingen in het concept besluit van de UR.
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De passage onder “gehoord de toezegging van het college dat: De inbreng van ITC
studenten bij het tot stand komen op de volgende wijze is gegarandeerd:“ wordt aangevuld
met: een student uit de S-raad van de faculteit ITC zal op dit punt als toehoorder worden
toegevoegd aan de betreffende commissievergaderingen en de UR.
7. Graduate School (UR 09-295/338)
De eerste zorg van Franken is de onduidelijkheid wat met de toezeggingen van destijds is
gebeurd. Hij verwijst naar het organogram van de UT-organisatie en wijst er op dat de
verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn.
Brinksma zegt toe dat de directeur wordt toegevoegd boven “office”. In de commissie zijn
vragen gesteld over de relatie instituten/opleidingen en opleidingsdirecteur. De relatie is in
de tekst verwerkt. In principe zijn verbanden verduidelijkt. Brinksma geeft aan dat hij de
schriftelijke suggesties van de UR, die vorige week zijn verstuurd, nog niet heeft ontvangen.
Hij geeft aan dat het gaat om een complexe organisatie en dat e.e.a. praktisch moet worden
gehouden.
Brinksma zal de voornoemde UR-suggesties doorgeven aan de werkgroep.
Franken vraagt naar het medezeggenschapsysteem, maar Brinksma is van mening dat
medezeggenschap via de UR verloopt. De overgang van virtueel naar niet-virtueel moet lang
genoeg zijn om ervaring op te doen. Het Haagse standpunt rond beursstudenten en AIO’s
moet worden afgewacht. Over de formele medezeggenschap is nog niets opgenomen. Er
kan op dit moment geen krachtige toezegging worden gedaan omdat het een ingewikkelde
materie betreft. De meerkosten zijn in de financiële meerjarenraming opgenomen. Het gaat
om een herschikking van middelen. De financiële paragraaf van de Graduate School wordt
in de januaricyclus met de UR besproken.
Van Ast vult aan dat ook wordt gekeken naar de relatie tussen de bestaande opleidingen en
de andere schools. Hoe ziet de toekomstige organisatie er uit? Dit moet tot één geheel
leiden, maar niet tot extra bureaucratie. Brinksma zegt dat gestreefd wordt naar het neerzetten van een nieuwe identiteit: kwaliteitszorg en Twente herkenbaarheid.
De pre-versie van het rapport Masterschools moet vrij snel na de jaarwisseling beschikbaar
zijn. De verslaglegging van het Undergraduateprogramma wordt ook begin volgend jaar
verwacht. Van Benthem stelt dat er overhead bij komt en vraagt waar overhead weg gaat.
Brinksma wijst op de drempelinvesteringskosten. Het is niet de bedoeling dat de schools in
de toekomst meer geld gaan kosten. Over twee jaar wordt bekeken of de schools naar
behoren functioneren. Het zou kunnen zijn dat dat niet het geval is en dan moet worden
teruggekeerd naar de oude situatie.
Van Alsté wijst er op dat de nieuwe opleidingsdirecteur BIMT nu over twee kantoren beschikt
en over twee secretariaten. Er staat altijd een kamer leeg. Brinksma wijst er op dat het in
elkaar schuiven van twee administraties de nodige tijd kost. In de gemeenschappelijkheid
moeten voordelen kunnen worden bereikt.
Prins wijst op excellente studenten, excellent onderzoek en onderwijs. Er kan ook worden
gekozen voor Schools of Engineering gericht op matige studenten. De focus op het onderzoek komt in de voorliggende nota minder aan de orde. Het is belangrijk te voorkomen dat
het doel wordt voorbij geschoten. Brinksma spreekt de hoop uit dat de School of Engineering
en School of Social Science gericht is op excellente studenten. In de volle breedte moet
worden gestreefd naar “van voldoende naar goed of beter”. Excellente studenten die
internationaal onderwijs hebben genoten, kunnen in de top van de industrie meedraaien.
Ook wat betreft research zijn excellente studenten bij de UT op het juiste adres. We moeten
af van vooroordelen tussen excellent in onderzoek of excellent in praktische zin/sociale
context. Er is geen onderscheid tussen hoge kwaliteit onderzoek en ingenieurs die
maatschappelijk werkzaam zijn.
Prins spreekt zijn hulde uit voor deze uitspraak, maar wijst er op dat in het UT-Nieuws een
interview is opgenomen met een dean, waarin wordt aangegeven dat een topstudent wordt
aangetrokken voor onderzoek. Brinksma antwoordt dat de dean de beste studenten uitzoekt
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Procedurevoorstel:
Vanwege het tijdsbestek stelt hij voor het agendapunt ECIU door te schuiven naar de
volgende vergadering. Flierman gaat onder protest akkoord met het voorstel.
Er wordt op gewezen dat Portugal een nieuwe medische faculteit heeft en dat kan waardevol
zijn voor TG studenten in het kader van samenwerking ECIU.
8. Voortgang RoUTe’14
Flierman meldt dat RoUTe’14 uitgebreid is besproken binnen de tweedaagse heisessie van
het UMT. RoUTe’14 is een ontwerpproces voor de UT. Het ligt in de bedoeling geleidelijk
aan meer projecten/onderdelen te laten indalen in de organisatie. De in het kader van
RoUTe’14 ingestelde werkgroepen functioneren nu niet meer als aparte “clubs” maar zijn,
met uitzondering van onderwijsgebouw en HRM, al ingedaald in de organisatie.
De tweede ronde programma’s Graduate School is afgerond. De Schools en de
Undergraduate School worden volgend jaar binnen de UR behandeld. Op de vraag van
Smits geeft Flierman aan dat studenten moeten weten welke schools er zijn voor Multidisciplinair onderzoek, maar dat informatie over RoUTe’14 voor hen niet van belang is.
50-60 studenten waren aanwezig tijdens de voorlichtingsbijeenkomst Graduate School.
Lagendijk wijst er op dat de bevoegdheden van de campusmanager onduidelijk zijn.
Flierman benadrukt dat het gaat om een nieuwe functie, die eerst moet worden
uitgekristalliseerd.
Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Eventuele onhelderheden worden aan het CvB
voorgelegd ter beslissing. De UR heeft belangstelling voor het concept plan.
Flierman zegt toe dat dit aan het begin van het komend jaar aan de UR wordt voorgelegd.
9. Voortgang 3TU proces
Er wordt regelmatig doorgewerkt aan de inhoudelijke ontwikkelingen; de uitbouw is een
continu proces. De 3TU wordt omgebouwd c.q. ontwikkeld tot een technologisch domein in
Nederland, met drie pijlers: de drie technische universiteiten NL, technische onderzoeksinstituten en focus op het tweedegeldstroom onderzoeksbudget voor de 3TU’s.
De doelstellingen van de 3TU zijn in twee lezingen uiteengezet, ook voor de Haagse politiek,
met als doel de nodige steun te verkrijgen. Met de minister vindt een discussie plaats over
de financiering van 3TU.
Het voorzitterschap van de Federatie wordt medio volgend jaar neergelegd bij een onafhankelijke voorzitter (2-3 dagen per week).
Franken wijst op een artikel in het UT-Nieuws over de plannen van 3TU rond het postdoconderwijs en vraagt wat de UR daar mee moet. Flierman antwoordt dat dit ter eigen beoordeling is. Binnen 3TU wordt afweging gemaakt: nieuwe activiteiten, bestuurlijke context
wetend dat een technologische heroverweging plaatsvindt. De 3TU’s zijn essentieel voor het
versterken van de Nederlandse kennisindustrie. De UR kan vragen stellen, net als de medezeggenschap 3TU. Flierman verwijst naar het 3TU-document dat binnenkort binnen de UTgremia wordt besproken. Brinksma wijst op de urgentie en dat het niet gaat om tijd verdrijven. De overheid maakt een heroverweging wat betreft de verdeling van de financiële
middelen. Er zijn 13 universiteiten. De 3TU vakgebieden vragen om infrastructuur en dat
kost veel geld. Destijds was er een koppeling tussen de technische universiteiten met de
technische industrie. Nu gaat het om monopolisten in de klassieke wetenschap. Nieuwe
technologie is niet het exclusieve domein van de universiteiten. Wij hebben meer behoefte
aan middelen. We moeten aan de BV Nederland laten zien hoe belangrijk 3TU is. Het zou
voor ons een ramp zijn als het budget voor de technische wetenschappen niet meer wordt
toegekend (40% rijksbijdrage). Van Benthem wijst op de Lissabonverklaring: meer geld voor
onderzoek en onderwijs. Er wordt van alles toegezegd, maar dat wordt niet waar gemaakt.
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Flierman is zich bewust van de verlaging van de Lissabongelden. Het is belangrijk om
nieuwe ideeën te lanceren. Twee Zwitserse universiteiten scoren hoger. Instituten moeten
ook slagen maken. Gezamenlijkheid neerzetten is belangrijk. Of Delft of wij er meer aan
verdienen is dan niet belangrijk: het gaat om het signaal richting Den Haag.
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10. Schriftelijke rondvraag
Lagendijk geeft een toelichting rond de gevoelens van onvrede die binnen de UR zijn
ontstaan. Ondanks toezegging had de UR tijdens de interne vergadering van 9 december
nog niet het overzicht van de externe inhuur van expertise van het CvB ontvangen. De toezending van stukken wordt niet binnen de afgesproken tijd verzorgd, termijnen van
behandeling van agendapunten worden niet nagekomen, toevoeging van extra agendapunten, handhaving e.d. Een opsomming wordt in de brief van 11 december gegeven.
De UR probeert kritisch mee te denken en dat moet worden gewaardeerd door het CvB.
Flierman stelt het op prijs dat de onvrede schriftelijk is verwoord. Het CvB herkent de
constateringen en is niet verrast over de heftigheid. Het is goed dat het nu ter sprake komt,
juist omdat de UR in de beleving van het CvB een goede en serieuze gesprekspartner is.
Afgelopen kalenderjaar is een constructief jaar geweest. Het afgegeven signaal heeft al
effect gehad. “Handhaving” is een terugkerend thema. Het gaat niet volmaakt. Onder de
huidige omstandigheden beperkter, maar handhaven betekent zoeken: de balans van de
professionele autonomie. Het CvB praat wel degelijk in dringende zin met medewerkers.
Voor succes zijn wij afhankelijk van briljante medewerkers, maar zij kunnen in hun gedrag
naar anderen toe minder functioneren. Dat het niet goed is verlopen, is beslist niet te kwader
trouw. We zijn content met de goede UR-relatie, maar volmaaktheid is er niet. In procedurele
zin is de bewaking vanuit S&C verscherpt. Toch is het een aantal keren niet goed verlopen.
De professionele omgang moet worden verbeterd. Het CvB verwacht veel van de nieuwe
secretaris, die uit een politieke omgeving komt. Het negeren van procedures zit niet in zijn
genen. Ook kan de secretaris een bijdrage leveren aan de bewakingsrol. Het CvB neemt de
verantwoordelijkheid voor hetgeen niet goed is verlopen. Niet bij iedereen zit de UR “op het
netvlies”. Het overzicht van de externe inhuur van expertise is o.a. door buitenlands bezoek
langer blijven liggen dan de bedoeling was. Dit was geen opzet. Er was geen verborgen
agenda, maar zo gaat dat wel eens. Het CvB trekt het boetekleed aan dat de verzending van
het expertiseoverzicht langer heeft geduurd dan wenselijk was. Het CvB heeft met vorige
raden weleens gesproken over een “benen op tafel-bijeenkomst”. Wellicht kan een dergelijke
bijeenkomst in het begin van het nieuwe jaar worden belegd? In mei jl. is dat niet gelukt. Het
CvB vindt het spijtig, biedt excuses aan daar waar het is mis gegaan. In een andere setting
kan over de onvrede worden doorgepraat. Komende tijd kan hieraan verder worden gewerkt.
Nu moet de samenwerking met de UR weer worden zoals het hoort: een opmaat naar het
goede.
Tweede termijn:
CC (Poorthuis) heeft twee punten om aan te geven hoe we er in zitten. Positieve samenwerking wordt genoemd: is de irritatie het CvB ontgaan? Er is verschil tussen uitwerking
procedure/inhoud. De uitleg over het later verschijnen van het overzicht externe inhuur
deskundigheid is slecht. Als toezeggingen niet kunnen worden nagekomen, dan moet het
CvB actief zijn en dit melden bij de UR of iemand anders opdracht tot afhandeling geven.
Flierman antwoordt dat het niet is goed gegaan, zonder zakelijke aanleiding. Het gaat om
een opstapeling van onachtzaamheden. De cumulatie van onbenulligheden is de verantwoordelijkheid van het CvB. Het CvB had kennis genomen van de irritatie gedurende de
afgelopen tijd. Voor de zomer waren “de messen niet op tafel”. In het najaar is de situatie
verslechterd en dat is te betreuren. Het is goed dat het signaal van ontsporing nu wordt
afgegeven. Daarom stelt het CvB voor om aan de onvrede een aparte bijeenkomst te
besteden.
UReka (Leoné) onderschrijft de visie van CC. Een speciale bijeenkomst is niet nodig. Er
moet terugkoppeling worden gegeven als iets later komt dan is toegezegd, Ook waarom
later en wanneer dan wel. UReka spreekt de verwachting uit dat de samenwerking verbetert.
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Pro UT (Van Alsté) is met het eerste antwoord tevreden.
PvdUT (Smits) geeft de vergelijking van topvoetballers, coach en staf. Er is één hoofdcoach
en een assistent. Flierman vindt dat de parallel mank gaat. Het CvB hanteert een collegiaal
bestuursmodel, de leden zijn complementair aan elkaar, de taken worden onderling
verdeeld. Het voordeel van het hebben van collegae is dat je elkaar scherp houdt. Samen
nadenken waarom iets is misgegaan, elkaar aanspreken en zorgen voor verbetering. Er is
één bestuur dat de rol vervult en er is niet sprake van hoofdcoach/assistent. Soms kijkt het
CvB elkaar aan om af te spreken wie, vanwege omstandigheden, een bepaalde activiteit op
zich neemt. Ook wordt regelmatig de omgang met elkaar geëvalueerd.
Smits geeft aan dat het goed klinkt maar haalt een uitspraak van Hiddink aan. Spelers kijken
ook wel eens bij wie de bal het best gelegd kan worden. Er is een goede opstelling en tactiek
nodig. Lagendijk vult aan dat voetbalcoaches regelmatig wisselen.
Chairman (Lagendijk) sluit zich als partij aan bij de vorige sprekers.
De UR is van mening dat een goed gesprek heeft plaatsgevonden. In de toekomst moeten
CvB en UR elkaar tijdig aanspreken als daartoe aanleiding is. Nu moeten we overgaan tot
de orde van de dag. Enkele zaken die niet zijn goed gegaan, moeten nu beter gaan. Een
speciale bijeenkomst is niet nodig.
Los van concrete issues zal de samenwerking CvB-UR medio 2010 weer aan de orde
komen om te kijken of er verbetering in de relatie is opgetreden.
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Er is soms tussentijds openhartig contact tussen de voorzitter van de UR en de voorzitter
van het CvB, maar er is dan geen sprake van achterkamertjespolitiek. Elke fractiewoordvoerder kan tussentijds contact hebben met de voorzitter van het CvB. In alle openheid moet
tot advies en besluitvorming worden gekomen. Flierman en Lagendijk kunnen hierop worden
aangesproken.
11. Rondvraag
Minorenbeleid
Op de vraag van Prins of er schot zit in het minorenbeleid antwoordt Brinksma dat het onderwerp is afgekaart met de OLD’s en dat de laatste wijzigingen in het voorstel worden verwerkt. Prins vraagt zich af of de OLD’s het wel goed gaan organiseren. Een verbredende
minor zou mogelijk moeten zijn.
Brinksma zegt dat het gaat om verbreden en als dat niet mogelijk is verdiepen. Hij geeft de
voorkeur aan verdiepen als dat de enige mogelijkheid is. Er is een speciale sessie belegd
om met de studenten te praten over het minorenbeleid. De studenten gingen de rector uitleggen wat hun OLD er van vond in plaats van dat de studenten hun mening gaven.
Brinksma zegt toe het minorenbeleid in de cyclus maart 2010 te behandelen.
Nakijktijd examens/tentamens
Verberkt geeft aan dat er veel klachten zijn over de Engelse taalvaardigheid van docenten,
maar ook over nakijktijd wordt veel geklaagd. Brinksma antwoordt dat in de OER hiervoor
termijnen zijn opgenomen. De UR moet studenten oproepen (via de decentrale medezeggenschap) dat docenten zich aan de OER-termijnen houden. Handhaving is één punt,
helderheid een ander punt. Omdat er verschillen per opleiding zijn, zijn juist de richtlijnen via
de OER geregeld. Verberkt vult aan dat de Examencommissie bij overtreding van de nakijktermijn zou kunnen worden ingeschakeld.
Borrelkelders
Leoné geeft aan dat er bij enkele verenigingen (o.a. Alembique) onduidelijkheid bestaat over
de borrelkelders. Van Ast deelt mee dat de TNW-decaan een plan opstelt voor de opzet van
e
een 7 borrelkelder (De Horst). Een brief is onderweg.
Opheffen functie
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Van Alsté geeft aan dat een collega-raadslid terug is van bevallingsverlof. Echter haar MIRAeenheid wordt opgeheven. Is er sprake van een reorganisatieplan/personeelsplan? Graag
aandacht voor deze situatie. Flierman geeft aan dat overleg tussen het CvB en de decaan
plaatsvindt over een ordentelijk afronding van de promotie van de betreffende medewerker.
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Lidmaatschap UR
Van Alsté vindt het zorgelijk dat Pouw zijn nieuwe functie en de rol in de UR niet meer
verenigbaar acht. Hij vraagt ook graag aandacht voor de relatie CvB/UR op het vlak van
onverenigbaarheid: is er wellicht sprake van structurele elementen? Iemand die
verantwoordelijkheid draagt zou dan niet meer zitting kunnen hebben in de UR?
Flierman respecteert het besluit van Pouw. Als iemand dicht bij de bestuurlijke verantwoordelijkheid werkzaam is, is het moeilijker frank en vrij te opereren. Dat is een ongeschreven
regel. Dat is het “dubbele pettenprobleem”.
Vormgeving/inhoud diploma’s
Op de vraag van Smits naar de stand van zaken rond de vormgeving/inhoud van de
diploma’s antwoordt Brinksma dat hard wordt gewerkt aan de huisstijl van de diploma’s. Hij
hoopt op korte termijn met een oplossing te komen voor het creëren van de juiste gegevens
en tekst op de diploma’s.
Op de vraag van Veenendaal antwoordt de rector dat bij zijn weten geen diploma’s zijn c.q.
worden uitgereikt die strijdig zijn met de wet. Inruilen van diploma’s is moeilijk i.v.m. certificering. Je moet er zeker van zijn dat het originele diploma binnen is, voor een nieuw
exemplaar wordt verstrekt. De UT is in staat waar nodig een geregistreerd duplicaat af te
geven zonder te hoeven controleren waar het origineel zich bevindt.
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Overeenkomst met FC Twente
Veenendaal verwijst naar de UR-vergadering van twee maanden geleden waarin gemeld is
dat er afspraken worden gemaakt met FC Twente. Aangegeven wordt dat Lagendijk als
“vreemde” op de eigen campus werd aangemerkt.
Van Ast geeft aan dat met FC Twente wordt onderhandeld over een allin-contract, inclusief
de mogelijkheid de stadionruimten te gebruiken voor congressen e.d. De campus-situatie
wordt eveneens besproken.
Website: 1-decembertelling
Veenendaal vraagt of de decembertellingen incl. de diplomacijfers op de website kunnen
worden opgenomen en wanneer.
Flierman zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord.
VSNU: studentadviescommissie
Bloemen geeft aan dat de UR een brief heeft gestuurd tegen het opheffen van de VSNUstudentadviescommissie. Ondersteunt het CvB deze brief? Flierman geeft aan dat er
onvoldoende aanleiding toe is om dit te doen, waarop Lagendijk verzoekt het CvB-standpunt
te heroverwegen.
Alumni Magazine
Lagendijk wijst er op dat het Alumni Magazine wordt opgeheven, maar Flierman geeft aan
dat het gaat om een andere (corporate) uitgave voor alumni en relaties. Een aantal jaren
geleden is afgesproken dat de redactie van het UT-Nieuws schrijfcapaciteit verleent.
Het plan voor deze corporate uitgave is ook met het UT-Nieuws besproken: een deel van de
tekst wordt aangeleverd door S&C en een deel door het UT-Nieuws.
12. Sluiting
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Om 18.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de inzet.
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