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Onderwerp Aanpassing BBR 2014 

Geacht college, 

De Universiteitsraad heeft kennis genomen van het BBR 2014 (kenmerk UR 13-160) 
dat u de Raad ter instemming voorlegt. In de commissie OOS is met de 
portefeuillehouder vooral ingegaan op het besluit en de toezeggingen van mei 2013 
(UR 13-081) over de onderwijsorganisatie, waarbij destijds is besloten dat deze in het 
BBR zouden worden opgenomen. Dit betreft met name de onderwijsorganisatie en 
daaruit volgend de taken en bevoegdheden van OLD en OWD. U stelt met betrekking 
tot de voorliggende versie BBR dat dit besluit en toezeggingen zijn vormgegeven in 
artikel 20 lid 4 (OWD). Verder stelt u dat in de faculteitsreglementen nadere regels 
gesteld moeten worden omtrent het bestuur van de opleidingen (OLD), gezien artikel 
9.17WHW. 
De URaad constateert dat een aantal essentiele elementen uit het besluit van mei 
2013 niet in het BBR terecht is gekomen. De eerste daarvan betreft een door het CvB 
geuit en door de URaad onderschreven uitgangspunt, dat een OWD niet tevens OLD 
kan zijn van een opleiding. 
Ten tweede de constatering dat de notie OWD, via de term 'onderwijsfunctionaris' 
(besluit van mei 2013), nu in BBR 2014 aangeduid lijkt te worden als 'facultaire 
onderwijs vertegenwoordigers' (artikel 17 lid 2). Het is de URaad onduidelijk wat hier 
bedoeld wordt. De URaad pleit ervoor om voor alle duidelijkheid, conform het besluit 
mei 2013, te blijven spreken over een functionaris (=OWD) en OLD. En daaruit volgt 
het materiele punt: wat zijn de onderscheiden taken en bevoegdheden van OWD vs. 
OLD? 
Het derde punt betreft het antwoord op de voorgaande vraag. In het besluit van mei 
2013 is vastgesteld wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van OLD en OWD. De 
taken en verantwoordelijkheden die daar genoemd worden ten aanzien van een OWD 
worden echter niet in het BBR 2014 genoemd en die van de OLD worden door u 
verplaatst en verwezen naar het faculteitsreglement gezien de WHW. Het komt de 
URaad vreemd voor dat er op centraal niveau zo lang en indringend gesproken wordt 
over (ook facultaire) onderwijsorganisatie, om vervolgens bij de uitwerking van taken 
en bevoegdheden OLD te verwijzen naar de faculteitsreglementen. Het is om die reden 
dat de URaad u de toezegging vraagt om een expliciete richtlijn te geven aan de 
decanen, die ervoor zorgt dat wat op centraal niveau besloten is over uniforme 
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onderwijsorganisatie, ook op decentraal niveau indaalt en tot praktijk wordt. Tot zover 
de toelichting bij onderstaand besluit. 

CONCEPT-BESLUIT: 
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: 
Oat het besluit over onderwijsorganisatie noodzakelijk was voor een goede en 
uniforme aansturing van het nieuwe onderwijs model; 
Oat over het besluit onderwijsorganisatie centraal gesproken en beslist is, maar 
dit in de uitwerking decentrale aspecten kent; 
Oat het onderscheid OWD OLD helder en gelijk meet zijn binnen alle 
faculteiten; 
Oat het door het CvB en de URaad onwenselijk wordt geacht dat OWD-schap 
en OLD-schap door een en dezelfde persoon wordt ingevuld; 
Oat het wenselijk is om een up to date document te hebben waarop men zich 
kan orienteren inzake verantwoordelijkheden en bevoegdheden (in casu het 
BBR); 

gehoord de toezeggingen van het college: 
Oat 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. 
Oat artikel 17 lid 2 wordt aangepast: "[. . .] De UCO bestaat uit in elk geval de 
onderwijsfunctionarissen (OWD) van iedere faculteit." 
Oat 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. 
Oat het BBR vanaf heden in juni en december geOpdatet zal warden (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. 
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