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Geacht college, 
 
Wij hebben uw voornemen voor het sluiten van een convenant met de SU ontvangen. Met het 
convenant krijgt de SU een mandaat voor het bepalen van het beleid voor studenten op het 
gebied van sport- en cultuurvoorzieningen en voorzieningen in de (introductie in de) 
leefomgeving van studenten evenals het beleid op het gebied van het 
studentondernemerschap.  
 
Het geven van een mandaat op een deel van de studentenvoorzieningen aan een stichting 
bestuurd door studenten die zich inzet voor studenten wordt door de UR als positief ervaren. 
Studenten kunnen allicht beter aanvoelen wat medestudenten buiten hun studie nodig hebben 
dan reguliere beleidsmedewerkers. 
 
Volgens artikel 12.5 van het UR - Reglement heeft de UR instemmingsrecht op het beleid met 
betrekking tot de studentenvoorzieningen. Dit instemmingsrecht beslaat ook het beleid dat 
namens het CvB door de SU bepaald wordt. In het verleden is dit instemmingsrecht niet volledig 
uitgeoefend. De vernieuwing van het convenant geeft echter ook aanleiding om de processen 
en afspraken te heroverwegen. 
 
De SU publiceert een aantal stukken. Om duidelijk te maken welke functie deze stukken 
hebben en hun positie ten opzichte van het instemmingsrecht van de UR, volgt hieronder een 
klein overzicht. 
 
De basis voor het beleid van de SU vormen de Visies. Deze Visies formuleren de 
beleidsuitgangspunten voor hun respectievelijke deelgebieden. Visies worden voor de lange 
termijn geschreven zonder een einddatum waarop ze vernieuwd moeten worden.  
Iedere vier jaar wordt op basis van de Visies een Strategisch Plan opgesteld door de SU. 
Hieruit vloeien eventueel nadere beleidsnotities voort. Voor zover het strategisch plan, de visies 
en notities betrekking hebben op de studentenvoorzieningen dienen deze ter instemming aan 
de UR aangeboden te worden.  
 
Ieder jaar wordt een jaarplan en jaarverslag door de SU gepubliceerd. Het jaarplan bevat de 
operationele actiepunten en doelen voor het komende jaar. Het jaarverslag geeft een terugblik 
op de voorgenomen punten uit het jaarplan. De UR blijft deze graag ter informatie ontvangen 
om op de hoogte te blijven van de voorgenomen actiepunten en prestaties op het terrein van 
studentenvoorzieningen. 
 



 

 

De jaarlijkse begroting van de SU, financieel jaarplan, bevat ook de begroting voor de 
studentenvoorzieningen. Deze bedragen worden weer overgenomen in de begroting van de UT 
in het uitvoeringsbudget van S&O voor sport en cultuur. Het financieel jaarplan bevat echter 
geen beleidsteksten op de studentenvoorzieningen evenmin als de UT begroting. 
In de interne vergadering is onderstaand conceptbesluit opgesteld. Graag ontvangt de raad op 
de komende overlegvergadering uw reactie hier op. 
 
Conceptadvies: 
De Universiteitsraad, 
gezien: 

- UR 11-161 Convenant Student Union en Universiteit Twente 2011-2015; 
- UR 09-096 Reglement Universiteitsraad; 

gehoord: 
- De toelichting in de commissie OOS; 
- De beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- Het convenant tussen UT en SU de SU mandateert als beleidsbepalend op een 

gedeelte van de studentenvoorzieningen; 
- Het mandateren van een studentenorganisatie voor beleid op een deel van de  

studentenvoorzieningen positief is voor het signaleren van behoeftes van studenten; 
- De UR instemmingsrecht heeft op beleid op studentenvoorzieningen; 
- Een mandaatverstrekking geen invloed heeft op het instemmingsrecht van de UR; 
- Beleid van de SU op de studentenvoorzieningen dus ter instemming aan de UR 

voorgelegd dient te worden; 
- Het Strategisch Plan van de Student Union de basis vormt van het beleid de komende 

vier jaar; 
- Op deelgebieden Visies worden opgesteld door de Student Union waarin de 

beleidsuitgangspunten worden genoemd voor het deelgebied; 
- Het jaarplan en jaarverslag van de Student Union ter informatie aan de 

Universiteitsraad voorgelegd worden; 
- De SU op terreinen die niet tot de studentenvoorzieningen gerekend kunnen worden 

geen beleid aan de UR ter instemming hoeft voor te leggen; 
- In de huidige UT-begrotingen en SU financieel jaarplan geen beleidstekst op de 

studentenvoorzieningen sport en cultuur staat; 
gehoord de toezegging dat: 

- Het Strategisch Plan van de Student Union ter instemming aan de Universiteitsraad 
wordt voorgelegd; 

- Visies van de Student Union op het gebied van studentenvoorzieningen ter instemming 
aan de Universiteitsraad worden voorgelegd; 

- De begroting op de Studentenvoorzieningen jaarlijks met 1 tot 2 A4's toelichting op de 
inzet van middelen om in het begrotingsjaar de doestellingen uit het strategieplan te 
verwezenlijken ter advisering aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;. 

besluit: 
- Positief te adviseren ten aanzien van het Convenant Student Union en Universiteit 

Twente 2011-2015. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 
 


