Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Postbus 217
7500 AE Enschede

Aan het College van Bestuur

www.utwente.nl

uw kenmerk
ons kenmerk
datum
bijlage(n)
cc.
Onderwerp

UR 12-021
3 februari 2012

telefoon
fax
e-mail

053 - 489 2027
j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Schriftelijke rondvraagpunten

Geacht college,
De URaad heeft in zijn interne vergadering van 1 februari onderstaande
rondvraagpunten geformuleerd.
Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.
Toegangspoortjes bij het Sportcentrum
In een artikel van het UTnieuws op 26 januari jl. heeft de Universiteitsraad vernomen
dat er over enkele maanden toegangspoorten bij het Sportcentrum geplaatst gaan
worden. De Universiteitsraad heeft enkele vragen over dit besluit.
Allereerst worden er momenteel op de Universiteit veel bezuinigingen doorgevoerd, zo
ook op het gebied van sport en cultuur. Het lijkt ons dat het installeren van
toegangspoorten in het sportcentrum veel financiële middelen zal vergen van de
Universiteit.
 Over hoeveel geld wordt hier gesproken en is dit een investering die de
Universiteit wel moet willen doen op het moment van grote bezuinigingen?
 Daarnaast is het Sportcentrum niet alleen de plek om te sporten, maar worden
hier na elk kwartiel vele tentamens gemaakt. Ook komen er meerdere keren per
jaar bezoekers naar het sportcentrum, denk bijvoorbeeld aan de
voorlichtingsdagen. Zijn deze toegangspoorten gemakkelijk uit te schakelen
zodat alle studenten tijdens de tentamens naar binnen kunnen? Of brengt dit
ombouwkosten met zich mee?
 Verder komen er het gehele jaar Cios studenten naar het sportcentrum en
worden er sportwedstrijden met externe bezoekers georganiseerd. Hoe wil men
inspelen op deze verschillende vormen van bezoekers terwijl er
toegangspoorten zijn?
 Als laatste wordt er gesproken over het toegang verkrijgen tot het sportcentrum
door middel van een vingerafdruk, gegevens waar voorzichtig mee omgegaan
moet worden. Is het systeem voldoende getest, zodat de Universiteit ons de
veiligheid van onze gegevens kan garanderen?
Intake gesprekken?
De URaad heeft deze cyclus een instemmingsvraag gekregen met betrekking tot het
instellen van een BSA, dit om op korte termijn een rendementsverhoging te verkrijgen
en de studenten eerder bij een studie te krijgen die bij hen past. Naast het BSA zijn er

ook andere manieren om studenten sneller op hun plek te krijgen. Bijvoorbeeld het
instellen van een intakegesprek (selectie voor de poort) voor alle nieuwe studenten.
Wat is de mening van het CvB over intakegesprekken?
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