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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 7 april 2010 

In de komende junicyclus zal de Onderwijsvisie aan de URaad voorgelegd worden. 
Mededelingen 

De presentatie van de heer Schrijvers ter gelegenheid van de onderwijsdag zal de URaad 
toegezonden worden. 
 

Naar aanleiding van het verslag 
Verslag van de overlegvergadering van 3 maart 2010 

Het college zal met de decaan en directeur bedrijfsvoering van MB overleggen over de huisvesting 
van MB op de campus. Een en ander wordt in de eerstvolgende commissievergadering van FVA 
besproken. 
Er is naar alle waarschijnlijkheid een oplossing gevonden voor de problematiek rond de SU en S&O. 
Het CvB zal hierover een schriftelijke reactie naar de raad sturen. 
Het college zal zich nog één keer buigen over de hardheidsclausule in de Gedragscode. 
De rapportage van KPMG over overschrijding van de bouwkosten zal de raad toegezonden worden. 
 

Het college gaat akkoord met het voorstel van de URaad om eerst de thema’s te benoemen die in het 
portfolio opgenomen moeten worden, de URaad zal zich hierover buigen. Het college zal vervolgens 
een overzicht van de onderliggende documenten verstrekken. Ook dienen de aan de thema’s 
gekoppelde medezeggenschapsrechten vastgesteld te worden. Het CvB neemt het voorstel om 
jaarlijks bij de begroting een beleidsmatige update van het portfolio te verstrekken over, maar blijft 
tevens bij haar standpunt met betrekking tot een mid-term review van het geheel. 

Koppelnotitie RoUTe’14 – Instellingsplan 

 

Het college en de raad zijn het eens voor wat betreft de financiële vergoeding voor studenten voor het 
UR lidmaatschap, inclusief de terugwerkende kracht en indexering. Het college zal zich nog buigen 
over het voorstel van de URaad om de compensatie aan de eenheden te verhogen van 12 naar 18%. 

Aanpassing vergoedingen URaad 

Het college komt hier in de juni vergadering op terug. 
De raad acht de voorgestelde verdubbeling van de persoonlijke gratificaties op dit moment niet 
opportuun. Een indexering van de oorspronkelijke bedragen is echter akkoord. 
 

Het college zal het document over 3TU minoren aan de URaad overhandigen. 
Minorenbeleid 

Naar aanleiding van de discussie ter vergadering is besloten de aanvankelijk opgenomen 
toezeggingen te herformuleren. In de volgende vergadercyclus wordt dit punt opnieuw geagendeerd. 
 

De door de raad gestelde vragen (UR 10 – 087) zullen schriftelijk door het college beantwoord 
worden. Tevens zal het standpunt van het college op dit punt meegenomen worden. 

Rapportage Schools 

 

Het college zal binnen 6 weken een reactie geven op het door de raad uitgebrachte ongevraagde 
advies over de organisatie van het primaire proces. In deze reactie zullen tevens mogelijke uitkomsten 
van de optimaliseringsdiscussie in het UMT meegenomen worden. Ook zal het college aandacht 
besteden aan de organisatie van de medezeggenschap en de optie van het organiseren van een 
openbaar debat. 

Organisatie primair proces 

 

De Universiteitsraad,  
Samenwerkingsovereenkomst Provincie Overijssel – UT 

gezien:  
- Het agendaformulier gedateerd 7 april 2010 
- Het concept van de Samenwerkingsovereenkomst Provincie Overijssel en Universiteit 

Twente. 
gehoord: 

- De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering PSI van 17 maart 
2010; 

overwegende dat: 
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- De samenwerkingsovereenkomst als intentieverklaring moet worden gezien voor 
samenwerking tussen de provincie Overijssel en de Universiteit op het gebied van 
maatschappelijk gericht onderzoek. 

gehoord de toezegging van het college dat: 
- Majeure projecten of samenwerkingsovereenkomsten met grote invloed op de Universiteit die 

voortkomen uit deze overeenkomst vooraf ter advisering worden voorgelegd aan de URaad. 
besluit: 
positief te adviseren m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Overijssel. 
 

Osiris 
Schriftelijke rondvraagpunten (UR 10 – 094) 

Het college zal samen met S&O kijken naar de tekst in OSIRIS waaruit zou blijken dat studenten geen 
rechten aan het document kunnen ontlenen. Ook zal gekeken worden naar de consequenties van het 
mogelijke wegvallen van fysieke cijferbriefjes. 
Ongevraagd advies marktaandeel UT 
Het college zal de problematiek inzichtelijk maken conform de methode van de Erasmus Universiteit. 
Binnen 6 weken zal een schriftelijke reactie op het advies volgen. 
 

- Het college zal desgevraagd het punt van de diplomasupplementen onderzoeken en komt hierop 
terug in de UR. 

Rondvraag 

- Het Samenwerkingsdocument met Saxion – met daarin onder andere het premaster-
/doorstroombeleid -  zal de raad toegezonden worden. 
- Het college zal zich buigen over de (on)mogelijkheid om een International Studentcard te verkrijgen. 
- Ook zal naar aanleiding van klachten daaromtrent door het CvB gekeken worden naar het 
functioneren van Blackboard. 
- Het CvB zal de vraag naar de (on)mogelijkheid voor ITC studenten om gebruik te maken van de 
sportfaciliteiten op de campus nader onderzoeken. 
- Er zal (beter) aandacht besteed worden aan het communiceren richting de UT- gemeenschap over 
de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, aldus het college. 
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