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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De prestatie
afspraken UT-OCW worden als agendapunt 6a toegevoegd.

2.
CvB
-

Mededelingen

-

-

Brinksma meldt dat het informatieve gesprek op maandag 14 mei met de Reviewcommissie
Hoger Onderwijs goed verlopen is. Het college zal desgevraagd in een brief nog een nadere
toelichting geven t.a.v. het voorstel m.b.t. het excellentietraject, de valorisatie en het 4-jarig
rendement. Naar verwachting zal de Reviewcommissie een positief advies uitbrengen.
T.a.v. de huidige politieke situatie meldt het college dat de Staatsecretaris in een brief o.a.
heeft aangegeven optimaal in te willen zetten op het uitvoeren van het huidig beleid. Ook de
VSNU en de UT willen dit beleid voortzetten, maar er speelt wel een extra vraag aan de Raad
van State over het wettelijk kader van deze regeling. Dat zal men moeten afwachten.
De vooraanmeldingscijfers laten een lichte groei van het marktaandeel zien met ongeveer 3%.
In het Medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vraag opgenomen over de
medezeggenschap.
Het college heeft de heer Koen van der Drift per mei aangesteld als interim-directeur van
ICTS.
Prof. dr. Vinod Subramaniam is per 1 mei benoemd tot de nieuwe Wetenschappelijk Directeur
van het onderzoeksinstituut MIRA.

3.

Verslag overlegvergadering 28 maart 2012
De mondelinge rondvragen worden voortaan in het verslag opgenomen.

4.

Nota Huisvesting internationale studenten en medewerkers
instemming
De nota geeft de prognoses voor de ontwikkeling van de huisvesting over de komende jaren.
De raad merkt op dat er nog enkele harde getallen ontbreken en plaatst een aantal
opmerkingen over de randverschijnselen aan de aanbod- en vraagzijde.
Het college meldt dat ze niet kan voorspellen in hoeverre er internationale instroom naar de
UT toekomt. Daarbij is de beschikbaarheid van woonruimte er altijd één van de lange termijn.
Het college zal zich inspannen om in redelijkheid aan de huisvestingsbehoefte die er op een
moment is te voldoen, maar het kan zijn dat er uitgeweken moet worden naar de particuliere
markt. De raad besluit in te stemmen met de Nota Huisvesting voor internationale studenten
en medewerkers. Het conceptbesluit wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Opheffen Bachelor opleiding Onderwijskunde
Er ligt een voorgenomen besluit voor tot het opheffen van de bachelor opleiding
Onderwijskunde en de doorstart in de vorm van een onderwijskundige variant binnen het
nieuw onderwijsmodel. Er heeft extra overleg plaatsgevonden tussen het CvB en het
presidium. Naar aanleiding hiervan volgde er een brief van het college met een nadere
motivering van het voorstel tot inbedding van de bachelor OWK. De adviezen van de
faculteitsraad GW zijn meegenomen in de afweging van de raad.
De Campus Coalitie (CC) vindt dat het opheffen van de opleiding OWK, afgezien van de
argumentatie, losgekoppeld moet worden van de invoering van het NOM. Het financiële
hoofdargument is echter nooit formeel helder boven tafel gekomen. Het verwondert de fractie
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niet dat de instroomcijfers omlaag zijn gegaan; de keuze had anders kunnen zijn. Er zit wat de
CC fractie betreft weinig anders op dan in te stemmen met het opheffen van de bachelorOWK. Het college zou garant moeten staan voor een toeleidingsroute naar de master EST.
UReka sluit zich volledig aan bij het standpunt van CC en merkt op dat de discussie zeer
moeilijk verlopen is en de aangedragen argumentatie niet sterk is. Ook deze fractie vindt dat
dit besluit losgekoppeld moet worden van het NOM. Ten aanzien van de procedure is men
niet tevreden over de wijze waarop de discussie binnen de faculteit verlopen is. UReka stemt
met tegenzin in met het voorgenomen besluit.
De fracties Pro-UT en PvdUT stemmen eveneens in met de opheffing van OWK.
Lagendijk (Chairman) onderschrijft het standpunt van CC en vindt dat de procedure binnen de
faculteit uitermate ongelukkig verlopen is en daar is het CvB verantwoordelijk voor. Het is zeer
onwenselijk om het proces nog verder te frustreren; er moet duidelijkheid komen voor GW. Hij
heeft wel de indruk dat GW in een fase terecht is gekomen dat samenwerking beter gaat
verlopen dan voorheen. Hij stemt in met het besluit.
D. Meijer stemt tegen het besluit gezien de manier waarop het proces verlopen is. Hij uit zijn
ongenoegen over de procesgang. Hij merkt op dat er voorgesorteerd is op het opheffen van
Onderwijskunde, zonder dat de inhoudelijke discussie binnen de Universiteit goed gevoerd is.
Het college meldt dat vanuit het CvB de koppeling met NOM niet actief is gelegd, maar in de
originele formulering van het voorstel heeft men geprobeerd om een brug te slaan naar een
compromis dat de faculteitsraad neerlegde. In de brief met de aanvullende argumentatie is het
voorstel vooral afhankelijk van een vervlechting van de bachelor OWK met de bachelor
Psychologie en de analyse dat het een stabielere, robuustere instroom zal leveren. Ten
aanzien van het garanderen van een levensvatbare instroom in de master meldt het college
dat er overleg is geweest met Edith Stein, Saxion en Windesheim over
doorstroomprogramma’s. De discussie over het financiële argument is altijd mogelijk en staat
niet op zichzelf, het heeft m.n. met de context te maken. Het blijft echter een feit dat de
instroom van Onderwijskunde en Leerwetenschappen landelijk significant terugloopt. De
eindverantwoordelijkheid voor de manier waarop de discussie is verlopen valt het college toe,
maar in de discussie was er ook geen sprake van een eenheid van mening. Het college stemt
in met de toezegging om garant te staan voor een drempelloze toeleidingsroute naar de
master EST. En dat deze toeleidingsroute onafhankelijk is van het mogelijk invoeren van het
NOM. De raad betreurt het dat er geen discussie is geweest over de vraag of het opportuun is
om de bachelor Onderwijskunde in Twente te behouden. Brinksma benadrukt dat OWK blijft
bestaan, alleen de bachelor zal op een andere manier worden vormgegeven, juist om de
master in deze regio te behouden.
Stemverhouding URaad :10 stemmen voor, 2 tegen en 3 blanco stemmen.
De raad besluit in te stemmen met het opheffen van de bachelor opleiding Onderwijskunde.
De raad spreekt vervolgens de volgende motie van treurnis uit:
De URaad, bijeen in een vergadering op 16 mei, wil gehoord de beraadslagingen rond het
opheffen van de Bachelor opleiding Onderwijskunde zijn treurnis uitspreken over de wijze
waarop het CvB de instemming van de URaad heeft geforceerd.
Stemverhouding: met 14 stemmen voor en 1 stem tegen van Pro-UT wordt de motie door de
raad aangenomen.
Het college neemt met enige treurnis kennis van de motie en stelt vast dat het proces niet de
schoonheidsprijs verdient. In een later stadium zal deze procedure geëvalueerd worden.
6.

Inschrijvingsregeling 2012-2013
Het college gaat akkoord met de toezegging uit het conceptbesluit dat studenten expliciet
worden geïnformeerd over het belang om zich vóór 1 juni van enig studiejaar uit te schrijven.
Dit vanwege de restitutie in juni, juli en augustus.
De raad besluit positief te adviseren ten aanzien van de Inschrijvingsregeling 2012-2013.

6.a.

Prestatieafspraken UT-OCW
De brief van de raad is opgenomen in het document van het college en is ook door de
Reviewcommissie erkent als een teken van instemming, aldus het college. Een aantal
toezeggingen in het conceptbesluit weerspiegelt hetgeen onderling is vastgesteld, namelijk dat
de prestatieafspraken geen vrijbrief zijn voor het college op punten welke door regulier overleg
tot besluitvorming moeten komen. De raad ontvangt nog een overzicht van het vastgestelde
beleid versus het beleid waarover men nog met elkaar moet overleggen. Het belang van
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studenttevredenheid wordt nadrukkelijker aangegeven in het document. En voor de interne
sturing worden aparte indicatoren gebruikt die over de kwaliteit van onderzoek gaan, dit punt
wordt meegenomen in de discussie over de sturing van onderzoek dit najaar. De raad besluit
positief te adviseren over de OCW prestatieafspraken.
7.

8.

Stavaza BSA, harde knip en vakevaluaties
De voorzitter verzoekt het college om voortaan niet drie onderwerpen in een punt te
behandelen. In het ongevraagd advies mbt de Harde Knip adviseert de raad het college om de
UT - organisatie niet met onnodig werk op te zadelen, maar de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden te laten waar ze horen, namelijk bij de opleidingen. Het college zou slechts
een kader moeten schetsen met daarin de uitzonderingsgronden. Inmiddels heeft de raad
schriftelijk antwoord van het college ontvangen.
Het college deelt de zorg van de raad om de procedure slank en effectief te houden. De Harde
Knip Commissie is ook al met voorstellen gekomen tot vereenvoudigen van de procedure en
voorziet ook in het opstellen van een algemeen beleidskader toepassing
uitzonderingsgronden. De feitelijke kennis om tot een beslissing te komen heeft te maken met
de weging van persoonlijke omstandigheden. De overeenkomst tussen het BSA en de harde
knip is, dat het gaat om de weging van persoonlijke omstandigheden die een beroep op een
Hardheidsclausule mogelijk maken. Het college verwacht in de formele uitwerking niet veel
problemen. De decanen hebben hun bevoegdheid in deze gemandateerd aan een commissie
en in die zin blijft de decaan op dit punt verantwoordelijk. Als er beroep wordt aangetekend
dan kan dat bij het CvB.
De raad zal in oktober de eerste evaluatie van het college ontvangen. Men is bezig met de
laatste aanpassingen in de capaciteit van de studiebegeleiding. De studiebegeleiding wordt
doorgelicht op de mogelijkheid om het goed uit te voeren in de context van het Nieuwe
Onderwijsmodel. De rector zal in de volgende cyclus hier nader op terugkomen.
Discussie Governance

De raad heeft de faculteits-, instituuts- en dienstraden gevraagd commentaar of input
te geven over de bestuursstructuur van de UT. In zijn advies heeft de URaad zich gericht
op het benoemen van de verbeterpunten en een oorzaak-en-gevolg-analyse, zonder in te
gaan op concrete wijzigingsvoorstellen in het bestuursmodel.
Het college is terughoudend geweest met haar communicatie om ook de mening van een
aantal andere partijen over deze problematiek te horen. Men heeft bij het UMT opdrachten
uitgezet over bijv. onderwijssturing, het verdeelmodel en de ondersteuning. Na de vakantie zal
de inhoudelijke discussie worden voortgezet. In de werkconferentie van de medezeggenschap
zal de governance discussie ook aan de orde komen. Het college vindt het van belang dat de
raad ook de goede punten in de organisatie benoemd. Er wordt door de URaad een vijftal
thema’s aangesneden die in de discussie een rol spelen: de verhouding decaan/WD, de
verhouding centrale/decentrale sturing, het versterken van het belang en het bestuur van
onderwijs, de aansturing van de dienstverlening en de positie van de opleidingsdirecteur. De
punten van de raad worden meegenomen en na de zomerperiode zal de discussie verder met
de raad gevoerd worden. Het college roept de URaad op om vanuit deze probleemanalyse
een stap verder te gaan met denkbare oplossingen.
9.

Stavaza NOM
De betrokkenheid van docenten wordt door de raad aan de orde gesteld. Het college
constateert dat het echt breed voeren van de discussie over de gehele gemeenschap een
uitdaging op zich is, maar dat de input die er is zoveel mogelijk wordt meegenomen. Men zal
zich blijven inspannen om zoveel mogelijk mensen in de discussie te betrekken. De vraag die
speelt is hoe organiseren we de goede mate van gemeenschappelijkheid die past bij de
clusters, opleidingen, studenten en docenten.

10.

Stavaza 3TU
Het bestuur van de 3 TU heeft in het licht van de prestatieafspraken aan de staatssecretaris
gemeld dat men vanuit de 3TU op dit moment geen claim zal leggen op de selectieve
financiering, omdat er al een afspraak is van 3 keer M €11 te besteden aan de kwaliteit in het
onderwijs, met trekkingsrecht op nog eens 2 keer M €11. Die opstelling is door de
staatsecretaris zeer positief ontvangen. Verder zal de 3TU agenda zich richten op de
bestuurlijke vormgeving van het topsectorenbeleid. Voor de zomervakantie zullen de
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collegeleden van 3TU gezamenlijk naar Brussel gaan om daar de financieringsmogelijkheden
te bespreken.
11.

Stavaza NO Ned
Het college meldt dat in de UT prestatieafspraken in nauw overleg met in het bijzonder
Groningen een profiel van hun samenwerking beschreven is. Daarnaast is er veel energie
gestoken in een symposium waar bestuurders en onderzoekers van de vier universiteiten van
NO Nederland en Gedeputeerden van de Provincies bij elkaar kwamen met het doel om de
economische- en maatschappelijke ontwikkelingen in dit deel van het land te stimuleren.

12.
-

-

13.

-

14.

4

Schriftelijke rondvragen
Het college meldt desgevraagd dat de aangescherpte Regeling Nevenwerkzaamheden leidt
tot helderheid en een goede scheiding van werkzaamheden.
Naar aanleiding van vragen over het vertrek van een tweetal zeer gewaardeerde docenten
van de UT stelt het college dat het de bedoeling is dat onderwijsprestaties nadrukkelijk in het
HR beleid opgenomen worden. Het college zal HR vragen een afspraak hierover met de raad
te maken.
In reactie op de vraag van de raad m.b.t. het gebruik van de klapstoelen in het Sportcentrum,
meldt het college dat de stoelen gecontroleerd en zonodig vervangen zullen worden.
Rondvraag
Het college zegt desgevraagd toe te bezien of het zinvol is om in het OER een bepaling op te
nemen over brandalarm tijdens tentamens.
Het college zal ten aanzien van de werkzaamheden rondom de campuswoningen nagaan hoe
de communicatie is verlopen.
Het college meldt met betrekking tot de legionellabesmetting in het Sportcentrum, dat zich tot
nog toe geen mensen met klachten hebben gemeld. De raad zal t.z.t. nader over de uitkomst
geïnformeerd worden.
Sluiting 12.15 uur

