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Portfolio Instellingsstrategie

Geacht college,

De URaad heeft uw instemmingsvraag ontvangen m.b.t. het portfolio instellingsstrategie. De
URaad deelt op zich uw voornemen het portfolio van beleidsnota’s als beschreven in de notitie
Portfolio instellingsstrategie te beschouwen als Instellingsplan zoals bedoeld in de WHW en
nader omschreven in hoofdstuk 2 van de wet. Het Instellingsplan beschrijft in artikel 2.2. de
inhoudelijke en wettelijke rechten van de Universiteitsraad. Deze mogen uiteraard niet verloren
gaan bij het vervangen van het Instellingsplan door een portfolio Instellingsstrategie UT. Zoals u
zelf al aangeeft is de UT intern en extern onderhevig aan een grote dynamiek. Een
geldigheidstermijn van zes jaar zoals in de wet wordt genoemd voor het meer statische
Instellingsplan valt dan ook buiten de werkelijkheid.
Al met al is de URaad het niet alleen met u eens het Instellingsplan te vervangen door een
Portfolio Instellingsstrategie maar hecht hij ook grote waarde aan het belang van het document
voor het functioneren van zowel het bestuur van de UT als de medezeggenschap. Om dit te
onderstrepen wil de URaad het format graag jaarlijks ter instemming met u bespreken (los van
de rechten op de afzonderlijke documenten).
Om zowel tegemoet te komen aan de rechten van de URaad als het belang en het noodzakelijk
dynamisch karakter van het portfolio, stellen wij u concreet voor in de inleiding de volgende
tekst op te nemen:
Het Instellingsplan Universiteit Twente zoals bedoeld in de WHW artikel 2.2 wordt jaarlijks door
het College van Bestuur vastgesteld in de vorm van een portfolio. De Universiteitsraad heeft
instemmingsrecht op het portfolio en de daarin opgenomen hoofdstukken (het format). Dit
betekent dat wijzigingen in het format en/of het uitgangskader van het portfolio (de Strategische
Visie) voor instemming worden voorgelegd. Afhankelijk van de status van de afzonderlijke
nota’s heeft de Universiteitsraad advies- of instemmingsrecht op de beleidsnota’s die worden
gebundeld in het portfolio.
Het portfolio omvat ten minste alle (voorgenomen) nota’s die de instellingsstrategie beschrijven
conform art. 2.2 WHW en in elk geval onderwerpen en bijbehorende nota’s die de
instellingsstrategie beschrijven zoals voortkomend uit de Strategische Visie (thans RoUTe ‘14).

CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het agendaformulier gedateerd 29-9-2010;
- Het portfolio Instellingsstrategie gedateerd 29 september 2010 (UR 10 221);
gehoord:
- De mondelinge toelichting in de commissievergadering PSI van 8 september 2010;
overwegende dat:
- Het formuleren van een Instellingsplan als verplichting is opgenomen in de WHW;
- Het Instellingsplan de instemming behoeft van de URaad;
- Het Instellingsplan een geldigheidsduur heeft van zes jaar;
- Aan het Instellingsplan in grote mate de rechten van de URaad worden ontleend;
- De omgeving van de Universiteit zeer dynamisch van karakter is en niet vastgelegd kan
worden voor een periode van zes jaar;
- Het daarom noodzakelijk is dat het Instellingsplan een meer dynamisch karakter krijgt in
de vorm van een Portfolio Instellingsstrategie;
- De vigerende Strategische visie van de UT het kader vormt van dit portfolio;
- Alle hoofdthema’s van de Strategische Visie als hoofdstuk worden opgenomen in het
portfolio;
- De vigerende en/of in voorbereiding zijnde strategische- en beleidsnota’s zijn
opgenomen in de respectievelijke hoofdstukken;
- Per nota de rechten van de URaad staan aangegeven (informatie/advies/instemming);
gehoord de toezegging van het college dat:
- Het format inclusief de stand van zaken en de afzonderlijke rechten van de
bijbehorende beleidsnota’s van het Portfolio jaarlijks ter instemming wordt voorgelegd
aan de URaad (begin van het zittingsjaar);
besluit:
in te stemmen met het voorstel het Instellingsplan vorm te geven als Portfolio
Instellingsstrategie zoals beschreven in de nota “Portfolio Instellingsstrategie” van september
2010.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

