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Onderwerp Streefwaarden en bekostiging TGS 
 

 
Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft uw adviesvraag ontvangen met betrekking tot de Twente Graduate 
School. Hierin stelt u o.a. aan dat u van plan bent om de financiering van het PhD onderwijs in 
het verdeelmodel onder te brengen. U geeft hiermee aan dat u er aan hecht dat financiering van 
dit onderwijs plaats gaat vinden. In de beantwoording van de vragen van de commissie blijkt dat 
u voornemens bent om deze financiering uit het bestaande onderwijsbudget te halen. 
Aangezien het typisch om een instroom van 150 PhD’s per jaar gaat, betekent dit een extra 
onttrekking van k€ 500 (150 x 30 ECTS x € 100 / ECTS) ten laste van het ECTS deel van het 
onderwijsmodel. Gezien de toch al onder druk staande middelen voor onderwijs, lijkt het echter 
redelijk dat het onderwijsmodel jaarlijks gesuppleerd wordt met een dergelijk bedrag, bijv. vanuit 
de CSOZ middelen.  
Om de middelen voor de scholing van PhD’s via het ECTS onderwijsmodel te regelen, dient ook 
een registratie van behaalde ECTS door de individuele PhD’s te worden gedaan. Op dit 
moment wordt dit nog niet collectief gedaan zoals voor de studenten via S&O wel gebeurt. Om 
in het kader van de begroting 2013 deze onderwijsbekostiging in te laten dalen binnen het 
verdeelmodel dient de registratie per 1 januari a.s. geregeld te zijn. Kunt u aangeven of en hoe 
deze registratie vorm gegeven zal worden? 
Met name voor PhD zal veel onderwijs op maat zijn. Zo zal aan studenten die op dit moment de 
master binnen de UT volgen en vervolgens in het PhD traject instromen een ander 
onderwijspalet aangeboden moeten worden dan aan PhD’s die van buiten geworven worden. 
Voor PhD trajecten is ook scholing opgenomen die niet in curriculair verband wordt gegeven. 
Deze tellen wel mee voor de 30 ECTS. Op welke wijze worden dergelijke activiteiten die niet via 
regulier aangeboden vakken worden gedaan van ECTS credits voorzien? 
Tot slot zouden wij graag inzicht verkrijgen in de kosten die de voorgenomen indaling met zich 
brengt. Het betreft hier met name het opzetten van een registratie systeem. 
 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  
- De brief “TGS Bekostiging (S&C/391.149/tm/ UR 10-263); 
- De beantwoording van de vragen van de commissie OOS, (UR 10 -281); 

overwegende dat: 
- Een gestructureerd plan voor opleiding en/of training van promovendi wenselijk is; 
- Inzet daarbij van aan de UT aanwezige expertise, ook in de vorm van reguliere 

onderwijsactiviteiten een goede zaak is; 



 

 

-  De voorgenomen indaling van ECTS bekostiging van PhD onderwijs in het 
onderwijsverdeelmodel een vergroting is van trekkingsrechten op een al onder druk staand 
onderdeel van het verdeelmodel; 

- Het dan ook wenselijk is het onderwijsmodel aan te vullen vanuit het onderzoeksbudget; 
- Op dit moment er geen centrale registratie van ECTS voor PhD’s plaatsvindt; 
- Om bij de begroting 2013 deze indaling in te kunnen voeren de registratie per 1 januari 2011 

geregeld moet zijn; 
- Bij de opzet van een registratie systeem duidelijk moet zijn hoe verschillende activiteiten in 

het kader van de scholing van PhD’s d.m.v. ECTS-credits beoordeeld wordt; 
- De kosten van een centrale registratie in lijn moeten zijn met de wenselijkheid om dit te 

regelen; 
gehoord de toezegging van het college: 

1. Het ECTS deel van het onderwijsmodel aan te vullen met de benodigde middelen voor 
onderwijs aan PhD’s om dit deel niet verder onder druk te zetten; 

2. De centrale registratie voor PhD ECTS zo snel mogelijk op te zetten; 
3. De methodiek van registratie binnen de UT bekend te maken; 
4. Aan te geven hoe niet- curriculaire activiteiten van een ECTS beoordeling worden 

voorzien; 
5. af te wegen of de met collectieve registratie gepaard gaande kosten een dergelijke 

operatie rechtvaardigen, voordat met voorbereiding ervan wordt begonnen; 
Besluit: 
positief te adviseren ten aanzien van “Streefwaarden en Bekostiging van de TGS”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


