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BBR 2010 Universiteit Twente

Geacht college,
De URaad heeft uw verzoek ter instemming ontvangen m.b.t. het Bestuurs- en
Beheersreglement. Bij een eerdere bespreking heeft de URaad al geconstateerd dat veel
wijzigingen het gevolg zijn van de hernieuwde Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschap,
versie 2010.
Vanzelfsprekend heeft de Raad geen commentaar op gewijzigde onderdelen die het gevolg zijn
van veranderingen in de WHW. De raad heeft wel commentaar op het toepassen van de
richtlijnen aan de decaan, zoals gesteld is in artikel 19. Het toepassen van richtlijnen dient
slechts sporadisch te worden toegepast. Zoals u weet constateert de raad dat richtlijnen in
toenemende mate worden aangewend. Zeker als gesteld in artikel 19 heeft het college wel heel
veel mogelijkheden richtlijnen vast te stellen. De raad verzoekt het college dan ook het
toepassen van richtlijnen tot een minimum te beperken.
Het niet opnemen van de verschillende typen hoogleraren in het BBR wordt als een gemiste
kans gezien. Opname zou een duidelijk overzicht geven van typen en bijbehorende
bevoegdheden in het document waar ook de algemene bevoegdheden beschreven staan.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- Het Bestuurs- en BeheersReglement (BBR), versie november 2010 (UR 10-255);
gehoord:
- De mondelinge toelichting door het CvB in de commissievergadering SI van 24
november 2010;
overwegende dat:
- De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap WHW gewijzigd is in 2010;
- De WHW versie 2010 geïntroduceerd is op 1 september 2010;
- De WHW in veel gevallen een leidende rol speelt bij het opstellen van een BBR;
- Een nadere specificatie van type hoogleraren en bijbehorende bevoegdheden voor de
januaricyclus geagendeerd staat;
- Artikel 19 erg veel ruimte biedt voor het toepassen van richtlijnen en dit tot een uiterst
minimum beperkt zou moeten worden;
gehoord de toezegging van het college dat:
1. Het CvB instemming behoeft van de Universiteitsraad bij het instellen van een nieuwe
categorie hoogleraren;
2. De bevoegdheden van ieder type hoogleraar nader wordt omschreven;

besluit:
in te stemmen met het BBR 2010.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

