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1. Status agendapunt:
Rol URaad:
o Ter informatie
o Ter advisering
x Ter instemming
o Anders:

2. Eerder behandeld in:
Naam gremium: Faculteitsraad BMS
Datum behandeling: maart 2015
Naam agendapunt: Penvoerderschap GzW en HS
Conclusie toen: Goedkeuring van het convenant tussen de Decanen van TNW en

BMS betreffende het penvoerderschap van de bacheloropleiding
GzW en de masteropleiding HS.

Naam gremium: Faculteitsraad TNW
Datum behandeling: mei/juni 2015
Naam agendapunt: Penvoerderschap GzW en HS
Conclusie toen: Ligt nu ter advies voor aan de faculteitsraad van TNW.

3. Toelichtinglsamenvatting:
De decanen van BMS en TNW streven naar de overgang van het penvoerderschap van de
Bachelor Gezondheidswetenschappen (GzW) en de Master Health Sciences (HS) naar de
faculteit TNW per 1 september 2015. In het convenant dat door beide decanen is opgesteld, zijn
praktische zaken en verantwoordelijkheden omtrent de overgang geregeld. Omdat voor de
overgang het Beheer- en Bestuursreglement (BBR) gewijzigd dient te worden, heeft de URaad op
dit punt instemmingsrecht. Bij de eerstvolgende BBR wijziging wordt dit voorgenomen besluit
meegenomen.

Door alle aan gezondheid gerelateerde opleidingen onder één faculteit te laten vallen, wordt de
samenhang en profilering van de Health activiteiten op de UT versterkt. Tevens zorgt de overgang
van Gezondheidswetenschappen en Health Sciences naar de faculteit TNW voor een efficiëntere
aansturing van beide opleidingen aangezien de opleidingsdirecteur en het supportteam zijn
ondergebracht bij de faculteit TNW.

The Dean of BMS faculty and the Dean of TNW faculty aim to make the Faculty of Science and
Technology (TNW) responsible for governance of the bachelor and master programmes Health
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Sciences per 1 September 2015. A convenant, signed by both Deans, addresses practical issues
and responsibilities. Since this change of governance requires adaptation of the Management and
Control Regulation (in Dutch: Beheer- en Bestuursreglement), the University Council is asked to
permit this proposal. The intended decision will be processed during the next change of the
Management and Control Regulation.

By placing the bachelor and master program Health Sciences in the TNW faculty, a cluster of
programmes related to life sciences and medicine is created. This enhances the health profile of
the UT and increases coherence in health activities. The management of the bachelor and master
program Health Sciences will be more efficient since the program director and the support team
are part of the TNW faculty.

4. Voorgenomen besluit CvB:
Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om het penvoerderschap van de
Bachelor Gezondheidswetenschappen (GzW) en de Master Health Sciences (HS) per I
september 2015 van de faculteit BMS naar de faculteit TNW te verplaatsen onder voorwaarde dat
de faculteitsraad van TNW positief geadviseerd heeft voorafgaand aan de
universiteitsraadvergadering van 24 juni 2015. Dit voorgenomen besluit wordt door het CvB ter
instemming voorgelegd aan de Uraad.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde aeweest?

o Nee.
o Ja,op

Conclusie toen:

Nadere toelichtinq: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)
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Aanleiding

Dit document omvat de intenties van de faculteiten BMS en TNW met betrekklng tot de aanpasslngen In

de organisatie van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen(verder: GZW) en de

masteropleiding Health Sciences (verder: KS). Aanleiding is de benoeming van drs. HAT. Miedema per 1

oktober 2014 als opieidingsdirecteur van de beide opleidingen en de gewenste overgang van bet

penvoerderschap van de beide opleldingen naar de facultelt TNW, teneinde een totaalcluster van Health

opleidingen te creëren. Hiertoe is een wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit

Twente noodzakelijk. De Unlversiteitsraad heeft voorafgaand instemmingsrecht op een dergelijke

wljziglng. Daarnaast dient oak voldoende ruimte te zijn voor de facultaire medezeggenschap. Voorliggend

document dient hiervoor als de basis.

Dod

Doel van deze overeenkomst Is het ultspreken van de gezamenlijke iritentie van beide faculteiten om de

wederzljdse betrokkenheid en verantwoordelljkheid voor de opleidingen in het overgangsjaar 2015 op

een adequate wijze te accommoderen. Ultgangspunten daarbij zijn:

- Het penvoerderschap van de opleidingen GZW en HS wordt met ingang van 1 september 2015 door

de facuiteit BMS overgedragen aan de faculteit TNW.

- De opleiding blft gepositioneerd op bet grensvlak van bestuurs-, bedrijfskunde en (bio-)medlsche

technologie. Dit brengt met zich mee dat meerdere faculteiten betrokken ziJn bij het verzorgen van de

opleiding. Het belang van de vakgroepen/ leerstoelen die het onderwijs binnen GZW/KS opleiding

verzorgen en de continulteit van hun betrokkenheid, wordt door alle partijen onderkend.

Intenties

Het is de bedoeling dat de bachelor GZW en de master KS deel zullen uitmaken van het Cluster Health,

tezamen met de bacheloropleidirigen Biomedische Technologie en Technische Geneeskuride en de

masteropleidingen Biomedical Engineering en Technical Medicine. De gezamenlijke plannen die nu ter

beoordelingvoorhggen kunnen als volgt geformuleerd worden:

1. Per 1-10-2014 is mevrouw drs. H.A.T. Miedema benoemd als opleidingsdirecteur van GZW en HS.

2. Tot 31 december 2015 blljft de huidige onderwijsondersteuning (studie-adviseur ad 0,63 fte en

opleidingscoordinator ad 0,74 fte) aangesteld bij de faculteit BMS met als leidinggevende mevrouw

H.A.T. Miedema Met ingang van 1 januari 2016 zullen deze aanstellingen binnen de faculteit TNW

ondergebracht worden en gaan de betrokken medewerkers mee over. Huisvesting van daze

medewerkers blijft tot uiterlijk 1 januari 2016 binnen het gebouw Ravelijn. Momenteel wordt bezien

in hoeverre een uitbreiding van de huidige onderwijsoridersteuning van GZW/HS met een 0,2 fte

opteidingsmanager, ter ondersteuning van de OLD, tot de mogelijkheden behoort.

3. De opleldingsadministratle voor zowel de bachelor als de master wordt verzorgd door CES/BOZ. De

faculteit TNW overlegt met CES welke wijziglngen in de uitvoering nodig zijn in verband met de

overgang van het penvoerderschap.
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4. De samenstelling van de opieidingscornmissie zal ongewijzigd biijven. Bij opvolging zal bij de

samenstelling van de commissie rekening warden gehouden met een juiste weerspiegeling van de

docentinzet vanuit de betrokken vakgroepen/Ieerstoelen. De voorzitter van de OLC zal dan

voortkomen ult de vakgroep/Ieerstoel met het grootste aandeel In de docentinzet van de opleiding

GZW/HS.

5. Gezlen bet felt dat de faculteit BMS een gezamenlijke examencommissie voor aile opleidingen kent,

zal een separate examencommissie ingesteid moeten worden voor GZW en HS. De faculteit TNW

heeft namelijk per opleiding een separate examencommissie.

6. Noodzakelijke wijzigingen In de OER en de opleidingsspecifleke delen hiervan warden voorbereid.

7. Communicatie naar de studenten (zowel toekomstige als bestaande) over de overgang per 1

september 2015 zal tijdlg plaatsvinden. BMS en TNW zullen een gezamenlijke communicatie

uitbrengen om de overgang van bet penvoerderschap toe te Iichten.

8. De huidige studievereniging voor de GZW/HS studenten is Sirius. De faculteitssubsidie 2015, mede

gebaseerd op bet studentenaantal van een vereniging, is door de faculteit BMS verstrekt aan Sirius.

In overleg met de OLD, betrokken decanen en de studieverenigingen Sirius en Paradoks zal bezien

worden hoe de samenwerking in de toekomst wordt vormgegeven. De faculteitssubsidie var, de

faculteit TNW aan Sirius zal worden gebaseerd op de studentleden afkomstig van de opleiclingen

GZW/HS.
9. GZW/H5 valt flu nag onder de budgetstructuur van de faculteit BMS. In het overgangsjaar 2015

blijven budget en kosten binnen de facuiteit BMS. Goedkeuring van activiteiten en bijbehorende

kosten Iigt bij de OLD.

10. De kosten die samenhangen met de onderwijsorganisatie (personeel en bijbehorende huisvesting

e.d.) en de kosten van de studievereniging Sirius komen in het kalenderjaar 2015 ten laste van bet

centrale onderwijsbudget binnen BMS, beheerd door de OWD.

11. De OLD (Heleen Miedema) beschikt in 2015 binnen BMS over een separaat budget voor specifieke

activiteiten ter grootte van k€ 14.

12. Met ingang van 2016 zal bet totale budget, conform het onderwijsverdeeimodel van de UT, aan de

begroting van TNW warden toegevoegd en warden vervolgens confDrm de TNW-budgetsystematiek

(met inachtnemirig van de UT-regels en voorschriften daaromtrent) worden verdeeld. Alle kosten

die samenhangen met de opleidingsorganisatie van GZW en HS warden daarmee ook vanaf die

datum toegerekend aan de faculteit TNW.

13. De verdeling van het beschikbare bachelorbudget voor de docentinzet voor de opleiding GZW/HS

zal in bet kader van de begrotingsvoorbereldingen 2016-2020 door de OLD GZW plaatsvinden en zal

in principe de huidige verdeling van clocentlnzet tussen BMS en TNW (en andere betrokken

faculteiten) volgen. De verdeflng van het masterbudget vindt plaats op basis van in OSIRIS

geregistreerde studiepunten. Alleen wijzigingen in de UT verdeelsystematiek kunnen leiden tot de

wijziging. TNW zal de UT verdeelsystematiek als uitgangspunt nemen.

Namens de decanen,

Hans Hilgenkamp
(decaan a.i. faculteit TNW)
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