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BBR 2010 Universiteit Twente

Geacht college,
De URaad heeft uw verzoek ter bespreking ontvangen m.b.t. het Bestuurs- en
Beheersreglement. De URaad heeft zich gebogen over het document en heeft geconstateerd
dat enkele wijzigingen het gevolg zijn van een hernieuwde Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschap, versie 2010.
Vanzelfsprekend heeft de URaad geen commentaar op gewijzigde onderdelen die rechtstreeks
het gevolg zijn van veranderingen in de WHW. De URaad heeft echter nog wel vragen en
opmerkingen over het toepassen van de richtlijnen aan de decaan (ook na het overleg in de
commissievergadering van 13 oktober) en stelt zich op het standpunt dat dit middel zeer
terughoudend dient te worden toegepast. Graag zou de raad hier nog eens met u over van
gedachten willen wisselen.
Voorts legt de URaad u de suggestie voor om in het BBR een artikel op te nemen waarin de
hoogleraar worden gecategoriseerd in bv. gewoon hoogleraar, adjunct hoogleraar, bijzonder
hoogleraar, praktijkhoogleraar en hoogleraar honorair. Vanzelfsprekend horen daarbij de
bevoegdheden te worden omschreven.
In de artikelen 18, lid 2 en 22, lid 3 staat: “Het CvB kan in voorkomende gevallen een vervanger
aanwijzen” (voor decaan resp. wd). Aan welke situaties denkt u en waarom vindt dan geen
“horen” van de medezeggenschap plaats?
In art. 4 wordt nog gesproken van de Masteropleiding Mechatronics. Deze kan onzes inziens
geschrapt worden, nu de URaad met het opheffen van de opleiding onlangs ingestemd heeft.
Tot slot gaat de raad gaat ervan uit dat wijzigingen in de terminologie nog eens kritisch worden
bekeken. Het woord „strategisch beraad’ bijvoorbeeld is een verouderde term en komt nog voor
in enkele BBR artikelen.
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