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Internationaliseringsvisie

Geacht college,
De URaad heeft uw verzoek ter instemming ontvangen m.b.t. de Internationaliseringsvisie. De
URaad heeft zich gebogen over het document en heeft na de nodige toelichtingen zich een
mening kunnen vormen over de visie, de aanpak en de financiële onderbouwing. Graag
ontvangt de raad uw reactie op het door de raad geformuleerde conceptbesluit in de komende
overlegvergadering.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
De nota Internationaliseringsvisie “UT, internationalization: Strategic Vision 2010-2014”
(UR 10-222);
Plan van Aanpak Internationalisering d.d. oktober 2010 (UR-222);
Brief “UT Internationalization: Strategic Vision 2010-2014” (UR 10-055);
Brief “Vision on internationalization of University Twente” (UR 10-236);
Reactie op uw brief UR 10-236 d.d. 6 oktober 2010 (UR-267);
gehoord:
De mondelinge toelichting door het college in de commissievergadering SI van
9 september 2010;
De mondelinge toelichting door Sander Lotze in de commissievergadering SI van
13 oktober 2010;
overwegende dat:
1. Internationalisering een belangrijk onderwerp is in RoUTe’14;
2. UT studenten en –medewerkers via internationale contacten interessante programma’s
kunnen worden geboden, die geen hoge investeringen vergen, maar voortvloeien uit
goede samenwerkingsverbanden;
3. Een belangrijke doelstelling bij internationalisering het werven van getalenteerde
studenten uit het buitenland is;
4. Gebleken is dat voor een substantiële instroom van internationale studenten structureel
een aantrekkelijk beurzenprogramma nodig is;
5. Gezien de bekostiging van het onderwijs aan de reguliere studenten het
beurzenprogramma extern bekostigd dient te worden;
6. De faculteiten voor het werven van buitenlands talent slagvaardig en efficiënt met een
structureel beurzenprogramma moeten kunnen werken;
7. Beleid over de Engelse taalvaardigheid voor ondersteunend personeel net als dat van
docenten van belang is;
8. Het verwerven van 400 internationale studenten per jaar in 2014 ten opzichte van 90
studenten in 2009 ambitieus is;

9. De baten de lasten voor de internationaliseringsplannen zullen overstijgen volgens de
prognoses;
10. Inzicht in de verwachte lasten en baten naar tevredenheid is gegeven in de Bijlagen bij
het Plan van Aanpak;
gehoord de toezegging van het college dat:
1. De UT het komende jaar zal werken aan een taalbeleid voor de totale instelling;
2. Er nader gesproken zal worden over het opnemen van interculturele vaardigheden in
het BKO;
besluit:
in te stemmen met de Internationaliseringsvisie samen met het Plan van Aanpak.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

