UR 11 - 206
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 11 mei 2011

Verslag van de overlegvergadering van 6 april 2011
Naar aanleiding van het verslag zegt het college toe dat een kort verslag met betrekking tot
OSIRIS snel naar de raad toegezonden zal worden.
Strategienota RoUTe 14+
De Universiteitsraad – gelet op de overwegingen genoemd in UR 11 – 132,
adviseert het college van bestuur (in willekeurige volgorde):
1. Bij een volgende versie van de strategienota in een samenvattende matrix aan te
geven welke problemen aangepakt dienen te worden, beargumenteren welke
beleidsverandering (oplossing) daarvoor optimaal is in onze situatie en welke effecten deze
veranderingen beogen.
2. Aan een volgende versie van de strategienota een financiële paragraaf toe te voegen,
zoals reeds door de voorzitter in commissieverband is toegezegd,. Daarin dient naar de
mening van de URaad het volgende te worden opgenomen:
a. Een reële inschatting van de overheidsbezuinigingen voor de periode 2012-2016, zo
nodig met verschillende scenario’s.
b. De meest actuele informatie en argumentatie t.a.v. de omvang van de geplande
bezuiniging en de noodzakelijke ombuiging, het beoogde financiële meerjarig effect van de
plannen, inzicht in de beschikbare middelen voor vernieuwing, en het effect van de
voorgenomen investeringen op de beschikbare jaarlijkse budgetten voor onderwijs en
onderzoek.
c. De kosten van de pilot BMT (vernieuwing volgens een nieuw onderwijsmodel).
d. De kosten van de investeringen voor een UC (huisvesting en ontwerp van een
vernieuwend programma, inschatting extra inkomsten en extra uitgaven).
e. De kosten van ontwikkeling van een volledig vernieuwd opleidingsaanbod en het
onderwijsmodel.
f. De kosten van het dubbel verzorgen van oude en nieuwe opleidingen.
g. De “frictiekosten” van de aangekondigde reorganisatie.
h. De kosten van training van onderwijzend personeel ten behoeve van het nieuwe
onderwijsmodel (zoals competenties ten aanzien van multidisciplinaire samenwerking en
projectonderwijs)
i. De wijze waarop de UT met een krimpende organisatie adequate extra personele
inzet kan genereren ten behoeve van de vernieuwingen/investeringen.
3. Een strategische prioritering voor de besteding van door ombuigingen vrij te maken
middelen en daarmee een argumentatie voor ombuigingen.
4. Een (her)bezinning op het beoogde aantal instroomopleidingen (A).
5. Een nadere uitwerking en focus op de gewenste diepgang, eindtermen en kwaliteit
van de beoogde bachelor opleidingen (B)
6. Een portfolio samen te stellen welke bachelor opleidingen (incl. majors) en
masteropleidingen (incl. tracks) de UT wil (blijven) aanbieden (B, C, D).
7. Vanuit dit portfolio leerstoelen te identificeren die van belang zijn voor het verzorgen
van onderwijs en dit op te nemen in het op te stellen reorganisatiedocument (C, D)
8. De huidige wijze van identificatie van op te heffen/samen te voegen groepen volledig
te herzien met criteria die zowel toegespitst zijn op zowel onderzoek als onderwijs en een
reorganisatiedocument daarop te baseren. (C)
9. De plannen meer in tijd en inhoud te differentiëren en meer gebruik te maken van het
lerend vermogen van de organisatie (E).
10. Een duidelijk (tijds)schema (portfolio) van het vervolg op te stellen, inclusief de nog
op te stellen deelnota’s en de daaraan gekoppelde (decentrale) bevoegdheden (I).
Naar aanleiding van de discussie over modulair onderwijs en het werken in projecten zegt
het college toe aandacht te zullen schenken aan het mogelijke probleem van “ meeliften”.
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Het college zegt toe de criteria aan te geven op basis waarvan leerstoelen beoordeeld zullen
worden.
Organisatorische wijziging eenheid secretaris
De Universiteitsraad,
gezien:
- het voorstel inrichting van een concerndirectie Algemene Zaken (25 maart 2011);
- de toelichting per brief daarbij met kenmerk UR 11-114;
- brieven van Vastgoed Groep Drienerlo met kenmerken VGD/108/11/Frn en
VGD/184/11Frn;
- reactie hierop van concerndirectie HR met kenmerk 363.626/HR;
gehoord:
- het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011;
- het gesprek met medewerkers VGD d.d. 20 april 2011;
- de beraadslagingen;
overwegende dat:
- er sprake is van een overplaatsing van werknemers naar een ander
organisatieonderdeel;
- er hierbij sprake is van overplaatsingen over meerdere eenheden;
- er sprake is van rechtspositionele gevolgen voor de werknemers in termen van
wijziging van leidinggevende en/of functie;
- het hierbij gaat om een aanzienlijk aantal personen en functies;
besluit:
- het CvB te adviseren deze organisatorische wijzingen te behandelen als een
reorganisatie volgens artikel 9.1 CAO Nederlandse Universiteiten en als een
eenheidsoverstijgende reorganisatie volgens de vigerende reorganisatiecode van de
UT.
Na enige discussie wordt afgesproken de adviesvraag een maand aan te houden met de
bedoeling op korte termijn nogmaals met de betrokkenen in gesprek te gaan. De volgende
cyclus komt het college hier op terug.
Utwist 3
De Universiteitsraad,
gezien: het voorstel UTWIST derde ronde (UR11-109);
gehoord:
- De mondelinge toelichting in de commissievergadering SI van 20 april 2011 en het
overleg op 11 mei 2011;
- De beraadslagingen;
overwegende dat:
- UTWIST een effectief instrument is om meer kansen te bieden aan vrouwen om door
te groeien naar hogere wetenschappelijke functies;
besluit:
positief te adviseren ten aanzien van het uitvoeren van TWIST, derde ronde.

Intentieovereenkomst Human Capital Care
De Universiteitsraad,
gezien:
- De notitie met paragraaftitels: “UT sluit intentieovereenkomst met HumanCapitalCare
B.V. inzake de overdracht van de aandelen Santar B.V.” en “Profiel van HCC” (UR 11
– 122);
- De (vertrouwelijke) inhoud van genoemde intentieovereenkomst;
gehoord:
- Het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011;
- De beraadslagingen in de interne vergadering;
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overwegende dat:
- Er voldoende redenen zijn aangedragen door het CvB om overtuigd te zijn van de
noodzaak van overname Santar B.V.;
- Er voldoende informatie is aangedragen door het CvB om in te zien dat de keuze om
verder te gaan met HCC B.V. een logische is;
- Er separaat een kostenneutrale overdracht van het pand waarin Santar B.V.
gehuisvest is en HCC B.V. gehuisvest zal zijn plaats zal vinden;
- Er een huurovereenkomst voor dit pand met HCC B.V. wordt aangegaan volgens
gangbare principes;
- Er met de nieuwe partner HCC B.V. arbocontracten kunnen worden afgesloten
waarmee de UR zal kunnen instemmen;
- Er duidelijke afspraken gemaakt worden met de personeelsleden i.v.m. overgang
naar HCC B.V. i.h.b. voor diegenen die ook een UT-dienstverband hebben;
- In de intentieovereenkomst concreet is aangegeven hoe personeelsleden die ook een
(deel) UT- aanstelling hebben, m.b.v. een detacheringsconstructie hun
werkgelegenheid zullen behouden;
gehoord de toezegging van het college dat:
1. Er middels de keuze voor HCC B.V. een partner is gekozen waarmee een
arbocontract afgesloten zal kunnen worden gelijkwaardig aan arbocontracten
zoals afgesloten met Santar, kortom arbocontracten waarmee de UR zal
kunnen instemmen;
2. Er met de betrokken personeelsleden tot overeenstemming gekomen wordt
over hun positie;
besluit:
positief te adviseren betreffende de overdracht aandelen Santar B.

Bedrijfseconomische aspecten onderwijs (BAO)
De Universiteitsraad,
gezien:
- het eindrapport bedrijfseconomische aspecten van het onderwijs d.d. 4 april 2011;
- de presentatie hierover gegeven aan leden van de UR;
- de toelichting zoals verwoord in de aanbiedingsbrief met kenmerk UR 11-121;
gehoord;
- het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011;
- de beraadslagingen;
overwegende dat de UR met het CvB van mening is dat:
- de doorrekening van het BAO model voor een bestaande bacheloropleiding zeer goed
toepasbaar lijkt;
- haast is geboden het BAO model toe te passen op de overige bacheloropleidingen, om
na te gaan of er dan nog andere factoren dienen te worden meegenomen, teneinde het
model zodanig in te richten dat het algemene geldigheid heeft;
- resultaten van het model ook aangewend moeten worden voor doelmatigheidsanalyses
van de opleidingen;
- het model op korte termijn afgerond dient te worden door rekening te houden met de
facultaire en universitaire overhead;
besluit:
- positief te adviseren inzake voorspoedige verdere ontwikkeling van dit BAO model.

Nota Beurzenbeleid
De Universiteitsraad,
gezien:
- de nota beurzenstelsel (versie 6 december 2010);
- de toelichting zoals verwoord in de aanbiedingsbrief met kenmerk UR 11-105,
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i.h.b. de opmerking dat de interne verdeling zoals voorgesteld in par. 4.2 niet
door CvB-Decanen overleg is overgenomen, dus de facto hier de oude verdeling
van kracht blijft;
gehoord:
- het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011;
- de beraadslagingen;
overwegende dat:
- het gebruik maken van vaste beursbedragen gewenst is;
- het beperken van het aantal nominatierondes gewenst is;
- het gewenst is dat faculteiten decentraal beurzen kunnen toewijzen;
- de instellingscollegegelden primair bedoeld zijn om de kosten van opleiding van
studenten te dekken;
gehoord de toezeggingen van het CvB dat:
1. een revolving fund zoals voorgesteld alleen een structureel onderdeel van
de bekostiging van het beurzenprogramma zal zijn, voor zover blijkt dat de
collegegelden de kosten van de opleiding overtreffen;
2. zo lang er geen substantiële groei is in de omvang van het aantal beurzen,
de ondersteuning daarvoor centraal gedaan kan (blijven) worden;
besluit:
positief te adviseren inzake verdere implementatie van dit beurzenbeleid.
Het college zal de raad nog informeren over een termijn waarop een en ander gerealiseerd
gaat worden.
Nieuwe ontwerpersopleidingen
Naar aanleiding van de brief van de URaad (UR 11 – 131), zegt het college toe in de
toekomst in voorkomende gevallen de decentrale raden te zullen consulteren. Een financiële
onderbouwing volgt later schriftelijk.
Brief BSA
Het college zal nader bij de opleiding Psychologie informeren naar de studiebegeleiding door
studenten. In de volgende vergadering wordt hier op teruggekomen.
Schriftelijke rondvraagpunten
De brief van de URaad over de opleiding Create zal binnen een week schriftelijk beantwoord
worden.
Rondvraag
- Het college zal zich beraden op de vraag vanuit de raad waarom het gebruiken van de url
www.utwente/war problematisch is.
- Er zal nogmaals door het college met de directeur FB gesproken worden over het
verplaatsen van fietsen.
- Ook zal het college opnieuw met de decaan TNW overleggen over de Borrelkelder/-zolder.
- de URaad heeft geconstateerd dat niet iedere opleiding zich conformeert aan de afspraak
voor dyslectische studenten een aparte tentamenzaal te regelen. Het college zegt toe hier
aandacht aan te zullen schenken.
- De URaad heeft een email aan het CvB verzonden over de ongewenste gang van zaken bij
GW. Het college zal hier met spoed op reageren.

