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Utwist 3

Geacht College,
De URaad heeft uw verzoek tot advies op het voorstel UTWIST 3 ten aanzien van de nieuwe
ronde van Tenure Track posities voor vrouwen ontvangen en besproken in het overleg van de
commissie SI en de interne vergadering. De doelstelling, meer vrouwen in hogere
wetenschappelijke functies, onderschrijft de URaad van harte, waarbij uiteraard voor een vaste
aanstelling dezelfde eisen gelden als voor alle TT-posities.
Dat betekent onder meer dat deze kandidaten ook een substantiële onderwijstaak moeten
verrichten. Zoals gebruikelijk worden deze onderwijstaken via het verdeelmodel vergoed aan de
eenheid. In dat licht bezien lijkt ons de voorgestelde verhoging van de vergoeding van de TTpositie niet nodig, omdat slechts voor het opstarten van een nieuw onderzoekslijn extra
middelen nodig zijn. Dat betekent o.i. dat bekostiging van het onderzoeksdeel van de
aanstelling uit de centrale stimulering onderzoek meer voor de hand ligt dan bekostiging van
onderwijsactiviteiten uit de centrale stimulering onderwijs.
Met het oog op bovenstaande komen we tot het volgende

CONCEPT-BESLUIT (cursief zijn de passages waarop het overleg toegespitst kan worden):
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;
overwegende dat:
- UTWIST een effectief instrument is om meer kansen te bieden aan vrouwen om door te
groeien naar hogere wetenschappelijke functies;
- Het stimuleren van TT-posities voor vrouwen vanuit de stimuleringsmiddelen voor
onderwijs voor de bekostiging van deze posities niet nodig is en het beslag op deze
middelen niet gewenst is gezien de investeringsbehoefte voor het onderwijs in de
komende jaren;
gehoord de toezegging van het college dat:
Het stimuleren van TT-posities voor vrouwen vanuit de stimuleringsmiddelen voor
onderwijs in het kader van de kadernota 2012 heroverwegen word;

besluit:
positief te adviseren ten aanzien van het uitvoeren van TWIST derde ronde.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

