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Vergadering Samenvattend verslag overlegvergadering 28 september 2016 

Kenmerk UR 16-151 
Verslag  L. Tijink  
Datum  20 oktober 2016 
Aanwezigen UR Campus Coalitie: H. Wormeester (vz.), H. Poorthuis, H. Bennink, L. Franco Garcia 10 

UReka: M. de Lange, I. Remijn, K. Bos, W. Rietveld, A. Hofman 
DAS: H. Kok, H. Dijkstra 
PvdUT: G. Brinkman, D. Meijer, J. Westerbeek, J. Svensson 

CvB V. der Chijs, M. Bult-Spiering, H. Brinksma, E. van Keulen 
Griffie I. Olde Engberink 15 
Afwezig:  A. Stoorvogel, M. Angelovski, E. Pavlidou 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 10.06 uur de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.20 

2. Mededelingen CvB
De nieuwe rector, Thom Palstra, zal op 1 november a.s. bij de UT in dienst treden. Formeel neemt hij
op 25 november het rectorschap van Ed Brinksma over.
Inmiddels is Palstra van start gegaan met een inwerkprogramma waarbij hij kennis zal maken met een25 
aantal mensen en zo ook met UR- vertegenwoordigers.

Afgelopen week vond er een bijeenkomst plaats met de reviewcommissie. Het formele verslag en de 
bevindingen van deze commissie zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld. De verplichte 
indicatoren zijn allemaal behaald, daarmee heeft de UT zich aan de gemaakte afspraken en de 30 
prestaties gehouden. Het college ziet het advies van de reviewcommissie aan de minister dan ook met 
veel vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd zijn er berichten dat het OC&W aan het kijken is of zij meer kan 
doen dan alleen het advies overnemen. 

35 3. Conceptverslag overlegvergadering 29 juni 2016, UR 16-121
N.a.v.: pag.1, regel 26: het CvB meldt dat het document over Het Fraunhofer Instituut in het CvB-overleg 
van maandag 3 oktober a.s. besproken zal worden, waarna het aan de raad voorgelegd wordt voor de 
novembercyclus. 
Ongewijzigd wordt het verslag vastgesteld. 

40 
4. Continuering Master Honoursprogramma’s, UR 16-133

De raad is verheugd met het feit dat de honoursprogramma’s goed worden ontvangen door de
deelnemers, die tegelijkertijd hebben geleid tot een aanzienlijke groei. Er is nog wel een aantal
verbeterpunten die ook door het CvB onderschreven wordt. Zij is dan ook voornemens om de
organisatie van de master honoursprogramma’s te professionaliseren.45 
Begin 2017 zal het college een stavaza geven over de plannen en de voortgang van de
professionalisering van de organisatie. Daarover zijn al gesprekken gaande, meldt de rector.
De raad besluit vervolgens in te stemmen voor de continuering van de master honoursprogramma’s
‘Change Leaders’ en “Research Honours”.

50 
5. Regeling FOBOS 2016-2017, UR 16-137

De raad is in de commissievergadering OOS door het college geïnformeerd over de extra beurzen die
aankomend jaar beschikbaar worden gesteld uit de onverdeelde niet geoormerkte middelen. Evenals
het college, hoopt de raad op goede resultaten uit deze projecten. Daarnaast vindt de raad het belangrijk
dat ITC meegenomen wordt in UT regelingen. De raad is dan ook blij met het voornemen van de rector55 
om een vertegenwoordiger ITC in de WAR-commissie aan te stellen. Men is nu al bezig om iemand
voor deze positie te vinden die nog dit academisch jaar daarin meedraait.
Verder verzoekt de raad het CvB om de totale opsommingen van de beurzen uit het document kloppend
te maken in overeenstemming met alle (sub)totale beurzen die toegekend zijn, alvorens de regeling
gepubliceerd wordt. Brinksma geeft aan dat er al een versie beschikbaar is waarin de opsommingen60 
correct vermeld staan. Met deze laatste toezegging besluit de raad in te stemmen met de regeling
FOBOS 2016-2017.

6. Twente Max Planck Center, UR 16-136
De realisatie van een Max Planck Center op de UT op het gebied van de complex fluid dynamics, kan65 
ook op de steun van de raad rekenen. De komst van dit center toont maar weer aan dat de UT uitstekend
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werk levert op dit terrein, een bevestiging van de wetenschappelijke reputatie van de Physics of Fluids 
en de BIOS groep. De raad spreekt zijn waardering uit voor het college die de raad in een vroeg stadium 
meegenomen heeft in de besluitvorming.  
Verder vindt de raad het van belang dat dit center een fysieke plek krijgt op de campus. Vooralsnog 
wordt er geen uitbreiding verwacht qua personele bezetting of extra ruimte. Mocht dat in de toekomst 
toch het geval zijn, dan is het noodzakelijk om dit in het vastgoedplan op te nemen. In voorliggend 
besluit adviseert de raad dan ook positief over de overeenkomst voor het starten van een Max Planck 
Center op de UT. 
Van der Chijs geeft aan dat er extra informatie aanstaande is en dat de inzet van personeel voor een 
deel flexibel zal verlopen door tijdelijk personeel uit Duitsland aan te stellen. Er zal t.z.t. extra 
ruimtebeslag nodig zijn, maar dat kan worden opgevangen in de Meander gezien het feit daar 4 
kamers leegstaan. Verder zijn er voldoende faciliteiten om het benodigde personeel te kunnen 
accommoderen. Het CvB zal er ook voor zorgen dat in het Lange termijn Huisvestingsplan het Max 
Planck Center de nodige aandacht krijgt. 

Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016, UR 16-120
De bevoegdheid en de rechtmatigheid van deze regeling hebben bij de raad tot vraagtekens 
geleid. Het CvB wordt gevraagd naar het oordeel van het OPUT t.a.v. dit punt. Het  college 
verwacht dat het OPUT in haar Lokaal Overleg van 17 november a.s. haar standpunt duidelijk zal 
maken. Daarover zal de raad nog geïnformeerd worden. 

 8. Managementrapportage t/m mei 2016, UR 16-125 25 
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De raad heeft reeds in commissieverband het college verzocht om in maart al met een tussenrapportage 
voor het hele jaar te komen. Opdat de raad meer inzicht kan krijgen in het jaarresultaat voordat de 
Concept Nota kaderstelling beschikbaar is. Nu is er pas een totaalbeeld op het moment dat de 
jaarrekening er is. Het CvB begrijpt dit verzoek en is bereid om eind maart met een eerste analyse 
van het resultaat over een heel jaar te komen. 
Verder acht de raad het zinvol om in dat voorlopig resultaat vooral de focus te leggen op de besteding 
van de stimuleringsbudgetten die er in verscheidene vormen zijn, zodat die informatie gebruikt kan 
worden in de discussie over de Nota Kaderstelling. Collegelid Bult is hier geen voorstander van. Zij vindt 
het juist belangrijk om het geheel te bekijken, omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor 
resultaatsafwijkingen. Als je informatie geeft over het voorlopig resultaat in maart, dan gaat het erom 
dat je ziet hoe de besteding eruit komt te zien ten opzichte van de begroting over de eenheden verspreid. 
Of er op bepaalde terreinen sprake is van over- danwel onderbesteding en hoe je op basis daarvan de 
Nota Kaderstelling een impuls moet geven. Als je gaat inzoomen op één onderdeel, dan zou je wellicht 
op het verkeerde moment, de verkeerde beslissing kunnen nemen. Daarom hecht het college er juist 
aan om in de breedte een analyse te geven over het voorlopig resultaat en in de discussie met de raad 
in te zoomen op onderdelen. 
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Rondvraag
Svensson vraagt aandacht voor de verkiezingen van de OLC’s van aankomend jaar n.a.v. een
wetswijziging waardoor hun bevoegdheden zullen uitbreiden. In de commissie OER, waar hij onderdeel
van uitmaakt, was er een discussie over de wijze waarop deze verkiezingen vorm moeten worden
gegeven. Daarnaast heeft Svensson een notitie opgesteld over de gang van zaken rondom de
organisatie van de afgelopen verkiezingen van de URaad en de FR-en. Hij acht het van belang om dit
punt hierin mee te nemen zodat het geagendeerd kan worden voor de komende cyclus. Er moet goed
gekeken worden hoe de verkiezingen worden georganiseerd en of hierin een verbeterslag gemaakt kan
worden.
Van der Chijs vindt het goed dat hier aandacht voor wordt gevraagd, omdat de UT baat heeft bij goed
georganiseerde verkiezingen en een zo groot mogelijk draagvlak. Ook de rector juicht dit initiatief toe
omdat hij een grotere verantwoordelijkheid van de OLC’s ziet. Hij zal met zijn staf afstemmen wat
hiervoor nodig is.

Voorts refereert Dijkstra aan een artikel in de Volkskrant over een onderzoek van de Nederlandse 
Taalunie ‘Nederlands als wetenschapstaal’. Die steeds meer onder druk zou komen te staan. Het CvB 
wordt gevraagd om haar visie hierop te geven.  60 
Van der Chijs stelt voor om aankomend cyclus een discussie te voeren over het taalbeleid in relatie tot 
de opleidingen.  
Brinksma wil ervoor waken dat men zijn tijd verspilt aan achterhoede gevechten. Universiteiten zijn 
bezig om van nationale naar internationale instellingen te worden op allerlei manieren. Daardoor wordt 
er steeds meer aandacht gevraagd voor de communicatie naar de internationale gemeenschap waarbij 65 
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het Engels een belangrijke rol speelt. In Wageningen, en ook op andere universiteiten, worden de 5 
buitenlandse staf en studenten heel nadrukkelijk uitgenodigd om zich het Nederlands eigen te maken. 
Dat zou de manier zijn waarop je de koppeling kunt maken. 
Daarnaast zie je dat er geklaagd wordt over het taalniveau van studenten zowel het Nederlands als het 
Engels. Een toenemend aantal studenten wordt uit het tweetalig middelbaar onderwijs gehaald. Aan de 
ene kant wil je als instelling voorsorteren en goed voorbereiden op een wereld waarin Engels een veel 10 
grotere rol speelt in het dagelijks leven dan voorheen. Tegelijkertijd moeten we onze verantwoording 
t.a.v. de Nederlandse taal en cultuur pakken. Het is dan ook goed mogelijk dat voor een aantal studies 
zoals voor Bestuurskunde, voor een groep identificeerbare studenten, de Nederlandse context m.n. van 
belang is. Die discussie is nu gaande. De vraag is ook, hoe nemen we onze verantwoordelijkheid t.a.v. 
studenten en medewerkers om ze ook bloot te stellen aan de Nederlandse taal en cultuur, juist als ze 15 
hier naartoe komen en Engels de voertaal is, aldus Brinksma.  

Tot slot constateert Wormeester dat er een ernstig tekort is aan fietsenstallingen op het O&O-plein door 
de toegenomen studentaantallen. Dit probleem is ook al door het CvB en het Faciliteer Beheer 
vastgesteld. Handhaving zal hier niet de oplossing zijn, merkt Bult op, omdat er meer fietsen zijn dan 20 
men kwijt kan. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.  

10. Sluiting
De voorzitter sluit om 10:55 uur de vergadering.
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