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1. Opening en vaststelling agenda
De vergaderleider opent om 9:32 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
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De agenda wordt als volgt gewijzigd: agendapunt 7. over de clustering van de bachelor opleidingen
zal als laatste agendapunt behandeld worden. De informatie uit het gesprek van vanmorgen met
collegevoorzitter Flierman zal hierin meegenomen worden. Agendapunt 10. Harde Knip Commissie
komt te vervallen.
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2. Mededelingen 24 oktober
Presidium
- De ingekomen brief van UReka met betrekking tot het vicevoorzitterschap van de Universiteitsraad zal
eerst in het presidium van 14 november besproken worden.
- Op 13 december van 10:00-11:00 zal het halfjaarlijks gesprek met de Raad van Toezicht plaatsvinden
in de Bestuursvleugel. Er wordt gevraagd welke raadsleden hierbij aanwezig willen zijn. Het voorstel
van de voorzitter is: ongeveer 3 studenten en 3 medewerkers.
externe commissies
- WAR: Naar aanleiding van de langstudeerboete is er een hoofdstuk uit de FOBOS regeling
verwijderd. Hoewel de langstudeerboete nog niet formeel afgeschaft is, heeft de staatsecretaris de
instellingen al toestemming gegeven om deze wijziging toe te passen. Naast enkele
formuleringswijzigingen en kleine aanscherpingen zijn er verder geen inhoudelijke wijzigingen in de
regeling die in december aan de raad word voorgelegd.
- LOVUM: in de bijeenkomst van 5 oktober is er o.a. gesproken over reorganisaties. In de vorige
vergadering waren er verschillende brieven besproken, maar deze zijn uiteindelijk niet verstuurd
vanwege onderlinge verschillen tussen de universiteiten. Daarover wordt nog gesproken.
- 3TU Medezeggenschap zal dit jaar niet meer bij elkaar komen.
- UCO: de overgangsregelingen in verband met TOM zijn besproken. Er zal een brief over de
toetsingsmogelijkheden naar de studenten gestuurd worden. Er is ook gekeken naar het nieuwe
managementinformatiesysteem van de UT waarmee verschillende managementlagen inzicht moeten
krijgen in allerlei gegevens zoals de instroom- en uitstroomcijfers. De UCO-leden waren hier zeer
tevreden over. Daarnaast werd de standaardinrichting van Osiris ten behoeve van het TOM
besproken. De Dienst S&O zal hiermee aan de slag gaan.
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Mededelingen 31 oktober
Raadslid Rorije heeft om persoonlijke redenen haar lidmaatschap van de raad opgezegd. Buijs heeft
inmiddels aangegeven haar als fractievoorzitter op te volgen. Naar aanleiding hiervan zal de voorzitter
van het Centraal Stembureau, conform het kiesreglement, de eerstvolgende kandidaat benaderen.
Onlangs heeft Svensson besloten om zich terug te trekken uit zowel commissie SI als OOS. De raad
is hierover geïnformeerd in een e-mail van 26 oktober. Eén van de argumenten die hij aankaart, is de
belasting/dynamiek van de commissievergadering OOS. Dit punt wordt geagendeerd voor het
presidium.
3. Verslag vorige vergadering (UR 12- 168)
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen/uitgegane post (UR 12-004)
Geen opmerkingen
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5. Actiepuntenlijst (UR 12-002)
Afgehandeld in de commissievergaderingen.
6. Monitoringsinstrumentarium TOM (UR 12-169)
Afgesproken wordt om de term NOM niet meer te hanteren, maar consequent TOM te gebruiken. Er is
commotie ontstaan over de barometer vragenlijst die rondgestuurd is, deze bleek van onvoldoende
kwaliteit te zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de CC-fractie verbetersuggesties gedaan; deze zijn niet
grondig overgenomen. De nieuwe versie is verbeterd. In het kort betekent het huidige voorstel dat de
raad met het instrumentarium instemt. In de overlegvergadering zal worden gevraagd naar de
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bezetting van de commissie, hopelijk zijn de namen dan bekend.
Bij de eerdere opzet ging het voornamelijk om leden die een hogere-staffunctie hadden. De raad
wenst een extra lid met een meer methodologische expertise.
Raadsleden Brinkman, Svensson en Stoorvogel zullen e.e.a. na de vergadering verder uitwerken.
De raad zal voorlopig doorgeven hiermee akkoord te gaan, met de opmerking dat de namen nog niet
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bekend zijn waardoor e.e.a. onder voorbehoud is.
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7. Clustering Bachelor opleidingen (UR 12-167)
Voorafgaand aan deze interne vergadering heeft het presidium een overleg met het CvB gehad. De
decaan van MB is bij dit overleg aangeschoven om een en ander toe te lichten.
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Er werd aangegeven dat de raad expliciet instemmingsrecht heeft op de functie Onderwijsdirecteur.
Het college heeft al langer de wens om met kwartiermakers te werken en in veel gevallen zijn dit de
huidige clustertrekkers. Het ligt voor de hand dat de kwartiermakers straks OWD’s worden, het
verschil in taken is minimaal. Ramses Wessel heeft in overleg met het college de situatie bij MB
belicht.
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De kwartiermaker en onderwijsdirecteur hebben deels een overlap in taken, hetgeen nodig is om het
proces te kunnen evalueren. Insteek van de decaan is dat kwartiermaker wel de OWD wordt
mits de raad hiermee instemt en de persoon in kwestie functioneert en dit ook wil.
Flierman voegde hieraan toe dat de kwartiermakers alleen vastgesteld beleid gaan uitvoeren en dat
de huidige clustertrekkers niet automatisch de toekomstige kwartiermakers of onderwijsdirecteuren
35
zijn. Het college wil hier niet op vooruit lopen. Er werd tevens verwezen naar het overleg dat er is
geweest met de voorzitter van de raad waar dit punt ook besproken is. Het college zal een e-mail
sturen naar de raad ter verduidelijking van de instemmingsvraag.
--Vergadering wordt geschorst vanwege een afgaand brandalarm—

40

45

50

55

60

De vergadering wordt hervat.
Svensson vindt dat er twee discussies door elkaar worden gehaald, namelijk de clusterindeling en het
vervolg hierop over de OWD. Er wordt gevraagd wat de raad überhaupt vindt van de clusterindeling.
Stoorvogel meldt dat de OWD in de volgende cyclus besproken wordt en dat men nu alleen de
clusterindeling zou bespreken. De situatie die bij de faculteit MB is ontstaan is voor de raad een punt
van discussie. In de besluitvorming moet er een duidelijke scheiding zijn in de clustering en de OWD.
De financiële verantwoordelijkheid van de kwartiermaker van MB wordt ter discussie gesteld.
Brinkman concludeert uit de e-mail van MB dat de bevoegdheden van de OWD alvast bij de
kwartiermaker liggen, ondanks dat het college dit bestrijdt. Er worden bevoegdheden van de OLD’s
naar de kwartiermaker doorgesluisd. Volgens het college is dit niet aan de orde. De instemmingsvraag
zou verduidelijkt moeten worden. Buijs refereert naar de e-mail van de decaan van MB waarin staat
dat de organisatorische taken van de OLD overgeheveld worden naar de kwartiermaker, daar wordt
expliciet de OWD voor aangesteld. De functieomschrijving van de OLD ligt niet vast in BBR; een
decaan benoemt de OLD gehoord de faculteitsraad. Er zal worden uitgezocht waar de
functiebeschrijving van een OLD wordt vastgesteld.
De raad heeft tevens in het gesprek met het CvB aangegeven dat de UT gemeenschap geïnformeerd
dient te worden over de stand van zaken.
Brinkman stelt voor dat de instemmingsvraag ingetrokken wordt en dat het college de achterkant van
het proces (facultaire herindeling) verduidelijkt.
Svensson merkt op dat de OLD’s bij de faculteit MB veel organisatorische regeltaken hebben die ze
willen afstoten. Echter, deze kwestie speelt zich niet alleen af bij MB.
De vergaderleider resumeert de discussie en bespreekt een procedurevoorstel.
Er zal een besluit worden geformuleerd waarin de raad akkoord gaat met de clusterindeling met
uitzondering van de situatie rondom TBK en met de toezegging dat de kwartiermaker de primus inter
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pares is onder de huidige OLD. Het punt van GZW in het Health cluster wordt opgenomen bij de
overwegingen. Van den Berg, Brinkman, Boter en Stoorvogel zullen in nauw overleg dit conceptbesluit
opstellen. Er wordt een extra interne vergadering ingelast op woensdag 31 oktober om dit punt van de
clustering verder te bespreken.
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31 okt. vervolg discussie clustering bacheloropleidingen (UR 12-179)
De vergaderleider stelt de hoofdvraag uit het besluit ter discussie; instemmen mits / niet instemmen
tenzij. Tekstuele opmerkingen zullen afgestemd worden met de griffier.
Ter sprake komt het negatieve advies van de faculteitsraad van MB dat haaks staat op het advies van
de opleidingscommissie van TBK.
Afgezien van dit besluit vindt Svensson dat uit veel besluiten wantrouwen van de raad klinkt. Hij stelt
dan ook dat op de lange termijn men hier niet bij gebaat is. Zijn voorkeur gaat uit naar een positievere
insteek; besluit instemmen mits. Het is wel van belang om de vinger aan de pols te houden.
Boter acht het nuttig om in de overlegvergadering een signaal aan het CvB af te geven door het
besluit, “Nee, tenzij” te hanteren, vooral vanwege het dossier wat hierna komt. Veel studenten denken
dat de plannen al doorgaan aldus Boter.
Brinkman pleit daarom ook voor een duidelijke boodschap van het CvB aan de hele UT gemeenschap
ten aanzien van de besluitvorming die hier feitelijk stopt.
Men is het erover eens dat het te vroeg inzetten van een zwaar middel risico’s met zich mee brengt,
dat het ook een kwestie van vertrouwen is.
Gerbens-Leenes vindt dan ook dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van
een zwaarwegend instrument. Het is wat haar betreft ook een kwestie van vertrouwen.
Lagendijk concludeert dat het besluit “instemmen, mits” de voorkeur heeft. Hij gaat over tot de
toezeggingen uit het besluit.
De participatie van de opleiding TBK in twee clusters ( ICT en Engineering) wordt uit het besluit en de
overwegingen geschrapt. Dit punt zal tijdens de overlegvergadering mondeling behandeld worden. Er
volgt een discussie over de preciezere formulering van de toezeggingen. Het advies van de raad om
de naam van de huidige cluster BMT-TG-GZW te wijzigen, zal mondeling in de overlegvergadering
aan de orde gesteld worden. De suggestie die gedaan wordt (Health & Science) wordt uit het besluit
verwijderd.
De vergaderleider zal indien nodig in de overlegvergadering na de verwoording van de toezeggingen
de vergadering schorsen.
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8. ATLAS monitor (UR 12-170)
Wormeester is woordvoerder, maar deze is niet aanwezig. Boter stelt voor te wachten op de
40
antwoorden en het op de overlegagenda te laten staan.
9. Toetsbeleid - Stand van zaken en aanbevelingen (UR 12-162)
Lagerwerf is woordvoerder. Er is tijdens de commissievergadering gevraagd waarom enkele
opleidingen niet meededen, aangezien er een uniform toetsbeleid is. Brinksma reageerde toen dat het
45
resultaat belangrijker is en dat hij dit niet zag als een probleem. De examencommissies gaan over het
toetsbeleid, maar zijn onafhankelijk, dus het CvB kan niets anders dan voorstellen doen. Het college
kan het dus niet forceren.
Dit punt wordt van de overlegagenda afgevoerd.
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10. Jaarverslag UT 2011 (UR 12-144)
In het commissieoverleg werden enkele punten aangestipt, de notulen zijn duidelijk genoeg. Het punt
over de duurzaamheid in Twente is bijvoorbeeld goed beantwoord, maar wordt ter wille van de
openbaarheid nog besproken in de overlegvergadering.
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11. Stavaza 3 TU
Geen opmerkingen.

60

12. Stavaza NONed
Op het LOVUM werd door de Universiteit van Groningen een presentatie gegeven waaruit bleek dat
voor wat betreft de samenwerking Twente als een belangrijke partner gezien wordt.
13. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 12-182)
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Er is één schriftelijke rondvraag ingediend die betrekking heeft op een lek in één van de ICT-systemen
van de UT. Dit probleem is een jaar geleden al aangekaart, maar tot op heden nog niet opgelost. Nu is
het in het UT-nieuws gepubliceerd en daarin staat ook waar het lek zich bevindt. Er is inmiddels een
e-mail rondgestuurd met nieuwe wachtwoorden, maar er moet nog verder gekeken worden of het echt
opgelost is. Enkele leden gaven aan dat ze deze mail verwijderd hadden omdat ze de mail niet
vertrouwden vanwege phishing. Daarover zal alsnog een vraag aan het concept toegevoegd worden.
Svensson stelt voor de vraag te stellen waarom er eerder niets aan dit lek gedaan was.
De brief wordt vandaag verstuurd.
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14. Rondvraag 24 oktober

15 - Boter/Brinkman: Er werd in het verleden gesproken over het afschaffen van de term praktijkhoogleraar, terwijl er onlangs aan iemand deze titel gegeven werd. Hoe zit dit? Er zal nagegaan
worden wat er destijds besloten is.
Rondvraag 31 oktober

20 - Het huidige UCO-lid dat vanuit de studievereniging is benoemd, vraagt om duidelijkheid rondom zijn
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opvolging. De raad zal in maart 2013 zijn opvolger benoemen.
Boter heeft via de Student Union vernomen dat tot nu toe alleen de evaluatierapporten van kwartiel 1
van de opleiding BMT beschikbaar zijn. In de overlegvergadering zal dit punt mondeling aan de orde
gesteld worden.
Op 30 november werd er een bijeenkomst gehouden van alle clustertrekkers van TOM.
Naar aanleiding hiervan stelt men de vraag hoe de betrokkenheid van de raad in het proces geregeld
is, aangezien hier grote lijnen worden uitgezet. Er wordt afgesproken om de bijeenkomsten waar de
raad bij betrokken wil zijn te evalueren, rekening houdend met de monitoringsafspraken. Boter en Van
den Berg zullen dit punt afstemmen.
De CvB antwoorden op de vragen uit de commissie OOS met betrekking tot ATLAS worden door de
commissievoorzitter rondgestuurd. De punten die nog nader besproken moeten worden in de
overlegvergadering kunnen naar Wormeester (woordvoerder) gemaild worden.
Van den Berg stelt voor om ten aanzien van de clustering en het vervolg daarvan nu al een
ongevraagd advies naar het college te sturen. Gezien de argumenten zou het advies zijn om de opzet
van de onderwijsorganisatie niet verder te ontwikkelen en andere mogelijkheden te onderzoeken. De
raad gaat hiermee akkoord. Na volgende week volgt het concept ongevraagd advies.
De mailing van het CvB die naar alle bachelor studenten is gestuurd over de effecten van TOM op
(af) studeren wordt nader besproken.
Van den Berg meldt vanuit zijn deelname aan de TOM carrousel dat er nog veel vragen leven onder
met name docenten. Hij heeft de indruk dat de ontwerpteams heel weinig op de hoogte zijn van de
randvoorwaarde en criteria waaraan men moet voldoen. Het lijkt eigenlijk niet op projectonderwijs
zoals bedoeld, aldus Van den Berg. Svensson vindt dat er niet nog meer druk op het proces gezet
moet worden om de betrokken medewerkers niet verder te belasten. Er wordt volop gewerkt om aan
alle condities te voldoen. Buijs voegt hieraan toe dat alle randvoorwaarden wel gecommuniceerd zijn
maar dat ze niet altijd verenigbaar zijn. De teams hebben de vrijheid om daar pragmatisch mee om te
gaan.
De raad besluit om de huidige werkdruk in de organisatie aan de orde stellen. Dit punt wordt in het
presidium afgestemd.
15. Sluiting.
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