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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 11 februari 2015 van de 
Universiteitsraad 
  
Visie Sporten op de UT (UR 15 – 005/UR 15 – 019) 
(besluit genomen in de interne vergadering van 28 januari 2015) 

De Universiteitsraad,  
gezien:  

-  UR 15-005 Visie sporten op de UT;  
gehoord: 

-  De commissie FPB, dd. 21-01-2015; 
-  De beraadslagingen; 

overwegende dat: 
- Er een duidelijke toekomstbestendige visie sport is ontwikkeld; 
- Integratie tussen studenten en medewerkers (met verschillende culturele 

achtergronden) van grote meerwaarde voor de universiteit is; 
- Sport een grote kans biedt om de integratie te bevorderen; 

besluit: 
positief te adviseren over de Visie sporten op de UT. 
 

Concept verslag overlegvergadering 17 december 2014 (UR 14 – 193) 
Naar aanleiding van het verslag zegt het college toe dat een inventarisatie van de acties van 
de decanen op het punt van de NSE (Nationale Studenten Enquête) aan de raad 
toegezonden zal worden. 
 
Internationaliseringsvisie (UR – 15 – 010) 
Het college zal zo spoedig mogelijk een oplegger met verduidelijking van de nota aan de 
raad doen toekomen. De besluitvorming wordt uitgesteld. 
 
Wijziging BBR (UR 15 – 003/UR 15 – 020) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

 -  Het BBR 2015, UR 15 003; 
gehoord: 

-  De beraadslagingen in de commissie SI d.d. 26 januari 2015 en de interne  
     vergadering van 28 januari 2015; 

overwegende dat: 
- Het verstandig is om regelmatig het BBR te controleren op volledigheid, aansluiting 

bij de organisatiestructuur en compliancy met geldende wet- en regelgeving; 
- In het BBR 2015 de opleiding Telematica niet vermeld moet worden omdat zij niet 

meer in het CroHo is opgenomen; 
- De opleiding ATLAS om marketing redenen door de UT wordt gepresenteerd als 

University College Twente, maar binnen het BBR haar naam behoudt; 
- De masteropleidingen ‘Geographical Information Management & Applications’ en 

‘Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences’ niet 
in het BBR zijn opgenomen omdat dit slechts mastertracks zijn; 

- Elk gremium kan besluiten om bij zijn vergaderingen functionarissen uit te nodigen, 
die ter zake kundig zijn voor specifieke agendapunten; 

- Derhalve de toevoeging in artikel 16, lid 1 “en andere door het College van Bestuur 
aangewezen functionarissen” geheel overbodig is; 

gehoord de toezegging van het college: 
- Telematica uit het BBR te zullen schrappen; 
- De toevoeging “en andere door het college van bestuur aangewezen functionarissen” 

in artikel 16 lid 1 te schrappen; 
besluit: 
in te stemmen met het BBR 2015. 



                                                                                                                            UR 15 - 033 
    

2 
 

 
 
Studieloopbaanbegeleiding (UR 14 – 200/UR 15 – 018) 
De Universiteitsraad, 
gezien: 
- het document “Studieloopbaanbegeleiding aan de UT” (UR 14 – 200); 
gehoord: 
- de toelichting van de Rector in de commissie OOS op 21 januari; 
- de beraadslagingen; 
overwegende dat: 
- Studieloopbaanbegeleiding een belangrijke verantwoordelijkheid van de UT is; 
- Een verdeling in drie fases (voorafgaand aan studie, tijdens Bachelor, tijdens Master) in 

deze begeleiding zinvol is; 
- Het belangrijk is de verschillende betrokken partijen te identificeren en hun  

werkzaamheden op elkaar af te stemmen; 
- Het plan voor studieloopbaanbegeleiding voor deze identificatie en afstemming zorgt; 

gehoord de toezegging dat: 
- het beleid met betrekking tot studeren met studiebeperking vóór april 2015 aan de 

URaad wordt voorgelegd; 
besluit: 
positief te adviseren over de Notitie Studieloopbaanbegeleiding aan de UT. 
 
Stavaza TOM - reactie CvB op UR 14 – 161 (UR 15 – 022) 
Het college zal duidelijkheid verschaffen over het pakket minoren en de daarbij behorende 
voorwaarden. Ook de communicatie hierover wordt bezien. 
Tevens zal aandacht besteed worden aan de overgangsregeling voor de ouderejaars (niet 
TOM-mers). 
 
Schriftelijke rondvraagpunten 
Het college zegt desgevraagd toe de persoonlijke e-mailadressen van de studenten niet 
meer te gebruiken voor reclamedoeleinden van derde partijen.  
 
 
 
 
 
 
 


