UR 10 - 068
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 3 maart 2010
Verslag van de overlegvergadering van 18 november 2009
Naar aanleiding van het verslag
Het college zal erop toezien dat de beloofde brieven over de decembertellingen, budgettoewijzing
internationalisering, privacy Blackboard en schema bewassing ramen Horst zo spoedig mogelijk aan
de URaad toegezonden worden.

Evaluatie Onderwijsnota 2006 – 2010
De Universiteitsraad,
gezien:
- De notitie Evaluatie onderwijsnota 2006-2010;
- Het voorgenomen CvB - besluit;
overwegende dat:
- De evaluatie is opgesteld conform de wensen van de UR;
- Het effect van de individuele plannen voor de UR niet inzichtelijk is;
- De doelstelling van 10.000 studenten in het initieel onderwijs niet gehaald is;
- Het Erasmus Mundus programma niet gerealiseerd is, maar er wordt getracht dit doel alsnog te
halen;
- Als uitkomst van de commissie- Berger oude programma’s tegen het licht worden gehouden en
overbodige programma’s worden geëlimineerd;
gehoord de toezegging van het College dat:
- De bedrijfseconomische kant van het onderwijs globaal terug te zien is in de in ontwikkeling zijnde
onderwijsvisie, welke vóór de zomer aan de raad voorgelegd wordt;
besluit:
positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit.

Gedragscode voertalen
De Universiteitsraad,
gezien:
- het (voorgenomen) CvB besluit;
overwegende dat:
- voor de master of science opleidingen reeds een gedragscode voertalen aanwezig was;
- eenzelfde soort gedragscode voertalen noodzakelijk is voor bachelor of science opleidingen aan de
UT;
- de UR een groot belang hecht aan kwaliteitsborging van onderwijs(elementen);
- momenteel meerdere Engelstalige bachelor of science opleidingen in voorbereiding zijn of reeds, als
variant op een Nederlandstalige opleiding, geprogrammeerd zijn;
- een internationale oriëntatie van de UT ook bijbehorende randvoorwaarden vereist;
- kennisvergaring en -overdracht het beste plaatsvindt via iemands ‘moedertaal’;
- de UT actief studenten werft in Duitstalige gebieden, waarbij voor deze studentengroep op passende
wijze omgegaan dient te worden met de taal van het onderwijs;
- de WHW uitgaat van de Nederlandse taal in onderwijs en examens, waarbij Engelstaligheid van
onderwijs en examens onder voorwaarden toegestaan is;
- artikel 3 van de voorgestelde gedragscode mogelijkheden biedt om een uitzondering te maken op
basis van onder andere ‘de positie van de student’;
gehoord de toezegging van het College dat:
- duidelijk aangegeven wordt in de gedragscode wat verstaan wordt onder ‘de positie van de student’
(artikel 3, eerste volzin) en hoe dit concreet uitgelegd dient te worden;
besluit:
positief te adviseren ten aanzien van het bovenstaande CvB besluit.
Het college zal voorts de vraag naar een eventuele hardheidsclausule laten onderzoeken.
De rector zal zich in verbinding stellen met de desbetreffende OLD over de vraag van centrale
voorfinanciering van IBA.

Evaluatie Honoursprogramma
De UR houdt zijn advies in beraad in afwachting van de door het CvB te leveren verduidelijking van de
kosten, evenals een overzicht van de “afkomst” van de deelnemers.
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Evaluationplan TGS
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het Evaluationplan TGS (UR 09-316) inclusief wijzigingen;
- De schriftelijke beantwoording van de vragen (UR 10-019);
overwegende dat:
- Heldere evaluatiecriteria en streefcijfers van essentieel belang zijn om een zinnige evaluatie te
kunnen doen;
- De Twente Graduate School een experimenteel karakter heeft en zodoende de evaluatie van breder
belang zal zijn dan alleen voor deze school;
gehoord de toezegging van het College dat:
- Streefcijfers aan de UR ter advisering worden voorgelegd wanneer deze beschikbaar zijn, maar in
ieder geval voor de zomer;
besluit:
positief te adviseren ten aanzien van het Evaluationplan Twente Graduate School.

Collegegelden 2010 – 2011
De Universiteitsraad,
gezien:
- het (voorgenomen) CvB besluit;
overwegende dat:
- jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen;
- dat over de collegegeldtarieven voor niet-EER studenten voor bètaopleidingen in september 2009
positief is geadviseerd door de UR, waarbij het ging om een verhoging conform index;
- de collegegeldtarieven voor gamma opleidingen 2010-2011 op dezelfde wijze zijn samengesteld als
voor bètaopleidingen: tarief van 2009-2010 plus indexatie, uitgaand van CPI 2008;
- het feit dat de indexering (Consumentenprijsindex (CPI) 2009) voor de wettelijke collegegeldtarieven
voor het studiejaar 2010-2011 nog niet bekend is, waarbij de indexatie met het CPI van 2008 wordt
vastgesteld;
- de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de
Inschrijvingsregeling;
- er naast bèta opleidingen ook gamma opleidingen aan de UT aangeboden worden en het voor
(internationale) studenten die een gamma opleiding volgen net zo belangrijk is om tijdig te weten
welke collegegelden van toepassing zijn als voor studenten die een bètaopleiding volgen;
- het registreren/inschrijven van pre-master studenten in de bachelorfase ruis kan veroorzaken in de
registers van de UT met betrekking tot bijvoorbeeld studievoortgangs-evaluaties en
rendementscijfers;
gehoord de toezegging van het College dat:
- het collegebesluit collegegelden 2011-2012 voor alle opleidingen aan de UT gezamenlijk tijdig
voorgelegd wordt ter advisering aan de URaad, bij voorkeur in de september cyclus 2010; als deze
termijn niet gehaald wordt, wordt de URaad hiervan in kennis gesteld.
besluit:
positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit.

Rapport Commissie Berger
Het college neemt het advies van de URaad om nog voor de zomer een besluit te nemen over het al
dan niet doorkantelen van de organisatie niet over. Een organogram van de UT - organisatie zal aan
de raad aangeleverd worden. Ten aanzien van de commissie die de bedrijfseconomische aspecten
van het onderwijs zal onderzoeken wordt door het college toegezegd dat nadat een eerste analyse is
gemaakt door deskundigen (geen externen!) een of meer studenten deel kunnen nemen aan de
commissie. De URaad houdt het advies aan en zal zich intern op een mogelijk vervolg beraden.

Richtlijn OER bacheloropleidingen
Naar aanleiding van de discussie zegt het college toe in de brief aan de decanen over de OER de
opmerkingen van de raad mee te zullen nemen. De brief zal aan de URaad toegezonden worden.
Mochten de bijbehorende voorzieningen onvoldoende zijn, dan zal het desbetreffende onderdeel van
de OER opschortende werking hebben, aldus het college. Ook als er operationele redenen zijn volgt
opschortende werking.
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Notitie Internationalisering
De Universiteitsraad,
gezien:
- De nota: UT Internationalization: Strategic Vision 2010-2014 (UR 10-028);
overwegende dat:
- Internationalisering een belangrijk onderwerp is in RoUTe’14;
- UT studenten en –medewerkers via internationale contacten interessante programma’s kunnen
worden geboden, die geen hoge investeringen vergen, maar voortvloeien uit goede
samenwerkingsverbanden;
- Een belangrijke doelstelling bij internationalisering het werven van getalenteerde studenten uit het
buitenland is;
- Gebleken is dat voor een substantiële instroom van internationale studenten structureel een
aantrekkelijk beurzenprogramma nodig is;
- Gezien de bekostiging van het onderwijs aan de reguliere studenten het beurzenprogramma
extern bekostigd dient te worden;
- De faculteiten voor het werven van buitenlands talent slagvaardig en efficiënt met een structureel
beurzenprogramma moeten kunnen werken;
adviseert:
aansluitend op de laatste alinea uit de nota een plan toe te voegen waarin wordt aangegeven op
welke wijze de benodigde externe middelen voor een goed en breed beurzenprogramma zullen
worden geworven.
De definitieve nota Internationalisering zal in de junicyclus ter instemming aan de UR aangeboden
worden. Het document met overwegingen op basis waarvan de keuze voor bepaalde doellanden
wordt gemaakt zal aan de UR toegezonden worden.

Schriftelijke rondvraagpunten (UR 10 – 056 en UR 10 - 058)
De rapportage van de KPMG in verband met de overschrijding van de bouwkosten zal de raad
toegezonden worden.
De overige schriftelijke rondvraagpunten zullen schriftelijk beantwoord worden.

Rondvraag
De evaluatie van de parkeerovereenkomst met FC Twente zal in de meicyclus ter informatie aan de
raad voorgelegd worden.
De lijst met klachten over OSIRIS zal door het CvB meegenomen worden in het overleg met S&O.

