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Onderwerp Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten 

 
Geacht college, 
 
De Universiteitsraad heeft uw instemmingsvraag met betrekking tot de Gedragscode ICT- en 
internetgebruik Studenten (hierna: gedragscode) ontvangen. De gedragscode is een 
uitgebreide versie van de “Gedragscode ICT- en Internetgebruik, Universiteit Twente 2009, 
kenmerk 19 oktober 2009” die reeds voor de rest van de UT-gemeenschap is vastgesteld. In de 
gedragscode voor studenten is extra aandacht gegeven aan de bijzondere positie van 
campusbewoners, welke ook voor internet in hun privésituatie aangewezen zijn op het UTnet. 
De URaad adviseert u op basis van de vernieuwde inzichten rond deze gedragscode de 
gedragscode voor medewerkers te actualiseren. Hierbij gaat het in het bijzonder om 
medewerkers die op de campus wonen (artikel 5.2), de definitie van medezeggenschapsraden 
en wanneer gericht onderzoek naar zijn leden plaatsvindt (artikel 7.6). 
 
CONCEPT BESLUIT;  
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- “Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten” (kenmerk: UR11-081) d.d. 18 maart 
2011; 

gehoord: 
- De toelichting in de commissie FPB op 16 maart 2011; 
- De beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- De UT ICT-faciliteiten aanbiedt aan studenten ter ondersteuning van hun studie;  
- Aan deze facilitering regels verbonden kunnen worden omtrent het gebruik; 
- De gedragscode duidelijkheid geeft over de vraag wat voor de UT acceptabel gebruik is 

en hoe dit gehandhaafd wordt; 
- De gedragscode duidelijke procedures voorschrijft voor onderzoek naar de inhoud van 

persoonlijke data; 
- Kritiek op de UT dan wel haar bestuurders geen reden voor een gericht onderzoek kan 

zijn; 
- De gedragscode verlangt dat de student tegen wie een gericht onderzoek is ingesteld 

op de hoogte wordt gesteld van het onderzoek;  
- Privégebruik in beperkte mate is toegestaan voor alle studenten; 
- Studentbewoners van de Campus van de UT geen beperkingen wordt opgelegd voor 

privégebruik binnen hun woning;  
gehoord de toezegging van het college dat: 

1. De tekstuele aanpassingen genoemd in de bijlage worden overgenomen; 
2. Nieuwe studenten gewezen worden op het bestaan van de gedragscode; 
3. Zittende studenten gewezen worden op het instellen van de gedragscode; 



 

 

 
besluit: 
in te stemmen met “Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten”. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten  
 
 



 

 

Bijlage bij Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten 
 
Artikel 3.9: 
In art. 3.9 komen de woorden: “ in ieder geval” te vervallen. 
 
Toelichting: 
Het schrappen van deze woorden geeft duidelijkheid. 
 
Artikel 3.12; 
In art. 3.12 vervalt de zinsnede ” of het plaatsvindt in het kader van het gerichte onderzoek 
zoals onder art. 7 genoemd”. 
 
Toelichting: 
Deze zinsnede is naar de mening van de raad overbodig. 
 
Artikel 5.2 en 5.3: 
Deze artikelen worden vervangen door:  
“5.2. Het is de student-gebruiker toegestaan het ICT- en Internetgebruik in beperkte mate in 
te zetten voor privédoeleinden.  
 
5.3 Studenten die op de Campus van de UT wonen en voor de Internettoegang in hun 
woning gebruik maken van het UTnet en SURFnet worden geen beperkingen opgelegd voor 
privégebruik in hun woning. De overige bepalingen in deze Gedragscode zijn onverkort voor 
studenten-gebruikers die op de campus woonachtig zijn van toepassing. 
 
5.4 Commercieel gebruik van SURFnet is alleen toegestaan als het naar het oordeel van de 
beheerder verband houdt met UT-onderwijs en –onderzoek.” 
 
Toelichting: 
Deze herformulering geeft duidelijker aan dat bij privégebruik binnen de woning de UT geen 
beperkingen oplegt. De afsplitsing van commercieel gebruik van SURFnet in een apart artikel 
geeft een leesbaardere reeks. 
 
Artikel 7.2: 
In artikel 7.2, laatste aandachtstreepje, wordt na “ de Universiteit” toegevoegd: als gevolg van 
strafbaar gebruik. 
 
Toelichting: 
Doel is een nadere nuancering aan te brengen. 
 
Artikel 7.6: 
In artikel 7.6 wordt na ” Universiteitraadsleden, Faculteitsraadsleden, Diensraadsleden en de 
Instituutsraadsleden ingevoegd: leden van opleidingscommissies”.  
 
Toelichting: 
Doel van deze wijziging is ook opleidingscommissies onder deze bepaling te laten vallen. 
 


