UR 13 - 189
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 18 december 2013 van de
Universiteitsraad
Vastgoedplan
(besluit genomen in de interne vergadering van 4 december 2013)
De raad heeft het plan zowel in commissieverband als in de interne vergadering van 4
december 2013 besproken en adviseert op basis hiervan positief.
Inschrijvingsregeling premasters
(besluit genomen in de interne vergadering van 4 december 2013)
De Universiteitsraad,
gezien:
- het voorgenomen CvB besluit: aanpassing van de inschrijvingsregeling zoals
voorgesteld in het document „Inschrijvingsregeling 2013 – 2014 premasters‟ (UR 13162);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissievergadering OOS van 20 november 2013;
- de beantwoording van vragen over de achtergronden van deze regeling door een
stafmedewerker van S&B;
- de beraadslagingen in de interne vergadering van 4 december 2013;
besluit:
positief te adviseren betreffende de aanvulling voor premasters in de Inschrijvingsregeling
2013 – 2014.
Aanpassing BBR 2014 (UR 13 - 160/UR 13 - 173
De Universiteitsraad,
gezien:
- het Bestuurs- en beheersreglement Universiteit Twente 2014, versie november
2013 (UR 13 160);
- het besluit van mei 2013 over onderwijsorganisatie ( UR 13 081);
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie OOS en SI dd. 27-11-2013 en in de interne
vergadering van 4 december 2013;
overwegende:
- Dat het besluit over onderwijsorganisatie noodzakelijk was voor een goede en
uniforme aansturing van het nieuwe onderwijs model;
- Dat over het besluit onderwijsorganisatie centraal gesproken en beslist is, maar dit in
de uitwerking decentrale aspecten kent;
- Dat het onderscheid OWD OLD helder en gelijk moet zijn binnen alle faculteiten;
- Dat het door het CvB en de URaad onwenselijk wordt geacht dat OWD-schap en
OLD-schap door een en dezelfde persoon wordt ingevuld;
- Dat het wenselijk is om een up to date document te hebben waarop men zich kan
oriënteren inzake verantwoordelijkheden en bevoegdheden (in casu het BBR);
gehoord de toezeggingen van het college:
- Dat er een artikel 20 lid 5 wordt toegevoegd aan het BBR 2014: “De decaan voorziet
in de benoeming van een facultaire onderwijsfunctionaris (OWD) per faculteit. Deze
functionaris kan niet tevens OLD zijn van enige bachelor- of masteropleiding”.
Gedurende een transitieperiode van 2 jaar - tot mei 2015 – is echter nog een
vermenging van beide functies mogelijk. In mei 2015 zal e.e.a. geëvalueerd worden.
- Dat artikel 17 lid 2 wordt aangepast: “[…] De UCO bestaat uit in elk geval de
onderwijsfunctionarissen (OWD) van iedere faculteit.”
- Dat het college een expliciete richtlijn geeft aan de decanen, die aangeeft dat wat
besloten is over onderwijsorganisatie op centraal niveau, wordt overgenomen in het
faculteitsreglement. Het betreft hier het besluit kader onderwijsorganisatie (kenmerk
UR 13 081) mei 2013, met name daaruit punt 6 tot en met 10.
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Dat het BBR vanaf heden in juni en december geüpdatet zal worden (en dus voor
iedereen up to date toegankelijk),zodra er een besluit genomen is dat een wijziging
BBR inhoudt.
besluit:
in te stemmen met de aanpassing BBR 2014.
Ontwerpbegroting ( UR 13 – 164/UR 13 – 181)
De Universiteitsraad,
gezien:
- Ontwerpbegroting 2014-2018;
gehoord:
- de beraadslagingen in de commissie FPB, dd. 05-12-2013;
overwegende dat:
- de gekozen zakelijke en feitelijke vormgeving van de begroting door de UR
ondersteund wordt;
- de begrotingscijfers voor 2014 geen aanleiding geven voor grote personele ingrepen;
- de UR zorg heeft over de voorziene inkrimping in de komende jaren van met name
het wetenschappelijk personeel zonder dat gevraagde inspanningen voor onderwijs
en onderzoek verminderen;
besluit:
positief te adviseren over de Ontwerpbegroting 2014.
Evaluatie eerste kwartiel TOM (UR 13 – 168)
Naar aanleiding van de brief van de raad waarin gevraagd wordt naar de resultaten van het
eerste kwartiel van TOM, kondigt het CvB voor begin 2014 een lijst met cijfers aan per
module per opleiding, inclusief een terugkoppeling van de OLD‟s.
Vaststelling module evaluatiekader ( UR 13 - 167/UR 13 – 179)
De URaad vraagt in zijn ongevraagde advies op dit punt aan het college
de huidige standaard „student-ervaringsvragenlijst‟ nog eens kritisch door te nemen in het
licht van het doel: een algemene indruk van de module te krijgen voor de opleidingsdirecteur
en module coördinator, en het aantal vragen drastisch te verminderen.
Voorts vraagt de raad in het kader expliciet op te nemen dat er relevante terugkoppeling
wordt gegeven aan de studenten.
Het college onderschrijft de suggestie van de raad dat de module coördinator enkele eigen
vragen aan de lijst toe kan voegen.
Facilitering examencommissies (UR 13 – 176)
Het college zegt desgevraagd toe met de decanen te zullen overleggen over een redelijke
compensatie en goede inrichting van de ondersteuning voor de examencommissies.
Hierover zal een terugmelding aan de raad volgen.
Promovendibeleid UT ( UR 13 – 159/UR 13 – 186)
De Universiteitsraad,
gezien:
- UR 13 159 Promovendibeleid UT;
- UR 13 183 Brief CvB inzake promovendistatuut 4 dec 2013;
gehoord:
- De beraadslagingen in de commissie OOS dd. 27-11-2013;
- De beraadslagingen in de interne vergadering van 4 december 2013;
- Het besluit van het OPUT terzake, d.d. 18 dec. 2013;
overwegende dat:
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Zowel de promotieduur als het promotierendement zorgelijk zijn;
De Universiteitsraad met het college van mening verschilt over de status
(instemmings- c.q. adviesplichtig) van dit onderwerp;
- De UR gezien de inhoudelijke overeenstemming over het onderwerp en de tijdsfactor
hier geen geschil over wil maken;
- De eindkwalificaties leidend zijn bij de opstelling van de opleiding in het kader van het
promotietraject. Verworven competenties kunnen leiden tot een vermindering van dit
pakket;
- Cursorisch aangeboden onderwijs van uitstekende kwaliteit dient te zijn en de borging
hiervan is verzekerd;
- In de communicatie over dit promovendistatuut richting de al aanwezige promovendi
duidelijk moet zijn wat dit voor hen betekent;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
- de kwaliteitsborging van het cursorisch onderwijs voor promovendi bij het TGS belegd
is, met het college van decanen als toezichthouder, en aansluit bij het reguliere UT
onderwijs kwaliteitsborgingssysteem;
- In de communicatie naar de al aanwezige promovendi duidelijk wordt gemaakt dat
invoering van dit statuut na hun aanstelling betekent dat dit statuut maar beperkt op
hen van toepassing is. In geval van nadelig effect van het nieuwe statuut zullen de
oude afspraken leidend zijn;
besluit:
te adviseren om de 30 ECTS als voorschrift te hanteren, en niet als eis, en verder over te
gaan tot invoering van het promovendistatuut zoals het er nu ligt.
Schriftelijke rondvraagpunten (UR 13 – 174)
De raad stelt de vraag aan de orde of het wel correct is studenten te verplichten extra kosten
te maken teneinde een tentamen te kunnen doen (zgn. online testing).
Het college ziet dit als een niet-gewenste blijvende situatie en zegt toe te streven naar de
aanschaf van een campuslicentie, waardoor er geen ongelijkheid meer zal bestaan.
Rondvraag
Hamelers wijst het college erop dat er de laatste tijd Engelse samenvattingen ontbreken bij
de beleidsstukken. Het college beaamt deze omissie en geeft aan dat dit zal worden
verbeterd.
Svensson vraagt dringend aandacht voor de website van de UT. Studenten hebben moeite
met het vinden van de juiste informatie. Afgesproken wordt dat er een gesprek komt tussen
M&C en enkele leden van de raad.
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