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ON GE RWE RP
Reactie CvB op adviezen m.b.t. clustering bachelors en onderwijsorganisatie

Geachte leden,

Tijdens de overlegvergadering van 7 november is met de URaad gesproken over het
instemmingsverzoek betreffende de clustering van de Bacheloropleidingen. U heeft daar de
afgelopen maanden als Opleidingscommissies en Faculteitsraden uitvoerig over geadviseerd. Het
College van Bestuur wil u allereerst bedan ken voor de gegeven input over zowel de voorgenomen
clustering van opleidingen als over de voorstellen die er liggen voor een toekomstige
onderwijsorganisatie. Hierna informeren we u over het instemmingsbesluit van de URaad en over het
vervolgtraject in de medezeggenschap als het gaat om een nieuwe onderwijsorganisatie.

De URaad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om de
Bacheloropleidingen in 7 clusters onder te brengen, te weten:

• Behavioral Sciences (PSY, CW)
• Biomedical Technology & Health (TG, BMT, GZW)
• Engineering Technology (WB, 10, CIT, TBK)
• European Public Administration (BSK, ES)
• Science & Technology (TN, ST,AT)
• Information & Communication Technology (TW, EE, BIT, Create, INF)
• International Business Administration (BK, IBA)

De volgende toezeggingen zijn daarbij gedaan door het CvB:
1. De voorgestelde indeling zal er niet toe leiden dat opleidingen niet meer kunnen samenwerken

met opleidingen uit andere clusters.
2. De clusters worden getrokken door een clustertrekker, die voldoet aan en functioneert conform

de eerder gemaakte afspraken (een OLD die optreedt als primus inter pares).
3. Het College communiceert in de organisatie over de stand van zaken en over de status van de

plannen rondom de toekomstige onderwijsorganisatie, waartoe geen implementatiestappen
worden ondernomen door het College voordat de UR heeft ingestemd met de voornemens
van het CvB op dit punt.
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e Met de URaad is afgesproken dat er, met inachtneming van de adviezen over de toekomstige
onderwijsorganisatie, een nadere uitwerking komt van de functies, rollen en de onderlinge
verhoudingen daarbinnen. De voorgenomen onderwijsorganisatie zal begin 2013 ter instemming met
de URaad worden besproken.
In de tussenliggende tijd is het van groot belang dat het ontwikkeltraject van de clusters van
opleidingen in het Twentse Onderwijsmodel voort blijft gaan. Voor de ontwikkeling van de clusters
zijn al in een eerder stadium clustertrekkers aangewezen, die dit proces aansturen. Zij kunnen, met
behoud van de eindverantwoordelijkheid van de Decaan, conclusies trekken en knopen doorhakken.
Deze clustertrekkers, die worden beschouwd als kwartiermakers, zijn in deze rd uitsluitend belast
met de vormgeving van het ontwikkelproces in het TOM en hebben nadrukkelijk geen bevoegdheden
in de aansturing van het lopende, reguliere onderwijs.

Het College benadrukt dat met deze aanpak van het ontwikkelproces niet vooruit kan worden en/of
wordt gelopen op de nog overeen te komen definitieve vormgeving van de onderwijsstructuur.

Hiermee hopen we u voldoende te hebben ingelicht.

Namens het College van Bestuur,

Mr. H.J. van Keulen,
Secretaris van de Universiteit


