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Geacht college, 
 
 
In de interne vergadering van 28 april 2010 heeft de UR onderstaande rondvraagpunten 
geformuleerd. 
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de komende overlegvergadering. 
 
1.Twente Acadamy 
De UT heeft een Twente Academy waar VWO-ers begeleid door UT studenten kunnen worden 
bijgeschoold t.b.v. het vergroten van succesvolle examinering. 
Dit geldt ook voor wiskunde A en B. 
Bij navraag of deze bijscholing ook mogelijk is voor kandidaten voor toelating tot master of 
science opleidingen die niet geheel voldoen aan de gewenste wiskundekennis (veelal HBO-
ers), bleek dat dit niet mogelijk is. 
 
Vraag: Is bovenstaande niet strijdig met de UT-doelstellingen (en onklantvriendelijk) dat we wel 
begeleide bijscholing aanbieden aan VWO-ers maar niet aan MSc-kandidaat-studenten?  
Kortom: Kan het gerealiseerd worden dat MSc-kandidaat-studenten hieraan mee kunnen doen?  
 
2.De Veste versus CBR 
In de vergadering van 9 september jl. heeft de Universiteitsraad een vraag gesteld over de 
mening van het college over het geschil tussen CBR en de Veste over hun inspraakrelatie. Dit 
geschil is nu afgelopen vanwege het terugtrekken van de Veste. Dit traject daarentegen is 
allerminst voltooid, aangezien er nieuwe ontwikkelingen zijn die verder strekken dan het 
voorgaande geschil. 
 
De Veste wenst vele grote wijzigingen te maken in het beleid rond de campus en wil daar de 
contracten rigoureus voor aanpassen. Vanuit de studenten is hierover eerder veel commotie 
geweest en door enkelen wordt getwijfeld over de juridische haalbaarheid hiervan. Maar de 
Veste blijft streven naar deze aanpassingen. De Centrale BewonersRaad heeft dit onderwerp 
meermaals aangekaart, maar heeft vanuit de Veste geen enkele mogelijkheid tot inspraak 
gekregen. Dit heeft men onder andere gedaan door te trachten de mogelijkheden van de CBR 
in te perken, om zo de inspraak van het CBR naast zich neer te kunnen leggen. Dit heeft nu 
geresulteerd in de laatste stap, waarbij de Veste eenzijdig de participatieovereenkomst heeft 
opgezegd. Deze participatieovereenkomst omschrijft de mogelijkheden van de CBR om 
inspraak te hebben in het beleid van de Veste. Door dit eenzijdig op te zeggen lijkt de Veste te 
streven naar volledige autonomie zonder inspraak van studenten. Waarschijnlijk resulterend in 
nog meer ontevredenheid over het huisvestingsbeleid op de Campus bij studenten. 



 

 

 
De Universiteitsraad ziet de Campus als een andere vorm van huisvesting dan normale 
stadswoningen, en wenst hierin een duidelijke inspraak te zien vanuit de studenten. De Campus 
is ten slotte een belangrijk selling point van de universiteit, dat studentvriendelijk dient te blijven. 
 
Wij zouden daarom graag te horen krijgen wat uw mening is over deze kwestie, en in welke 
vorm u hieraan sturing gaat geven. Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Zijn de bovengenoemde problemen van de studentenhuisvesting op de Campus bij u 
bekend? 

2. Wat is uw mening over het beleid dat nu door De Veste gevoerd wordt op de Campus 
met betrekking tot omgang met huurders, informatieverstrekking, toezicht en 
huurdersparticipatie? In hoeverre is dit beleid strijdig met wat de universiteit voor ogen 
staat en in hoeverre komt dit overeen? 

3. Wat is uw visie op het conflict tussen De Veste en de CBR en wat vindt u van de rol die 
de twee partijen hierin spelen? 

4. Welke (contractuele) afspraken bestaan er tussen de universiteit en De Veste over de 
invulling van de huisvesting op de Campus van de universiteit?  

5. Welke mogelijkheden heeft de universiteit om De Veste te bewegen goed met de 
studenten om te gaan en het woongenot op de Campus te garanderen? 

6. Welke rol gaat het college innemen in deze situatie? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 


