
UR 16 152 
 
Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 28 september 2016 van de 
Universiteitsraad 
 
Continuering master honourprogramma’s ‘Change leaders’ en ‘Research honours’ (UR 16 
– 133 / UR 16 – 146) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 16-133 Continuering master honoursprogramma’s ‘Change Leaders’ en ‘Research 
Honours’; 

gehoord: 
- de commissie OOS 14-9-2016; 

overwegende dat: 
- het aantal deelnemers aan de master honoursprogramma’s flink is gegroeid; 
- het college de wens heeft uitgesproken om de organisatie van master 

honoursprogramma’s te professionaliseren; 
- er nog geen concreet plan is met betrekking tot de verbetering van de organisatie; 

gehoord de toezeggingen van het college dat: 
- het college begin 2017 een stavaza geeft over de plannen en voortgang van de 

professionalisering van de organisatie; 
besluit: 
in te stemmen met de continuering van de master honourprogramma’s ‘Change Leaders’ en 
‘Research Honours’. 
 
Regeling FOBOS 2016-2017 (UR 16 – 137 /UR 16 – 145) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 16 137 regeling FOBOS 2016/2017; 
gehoord: 

- de toelichting van de rector in de OOS-vergadering van 14 september 2016; 
overwegende dat: 

- de Universiteit ernaar streeft om ook het ITC op te nemen in de regeling FOBOS 
2017/2018; 

gehoord de toezegging van het college dat: 
- de rector vòòr 1 januari 2017 een ITC-vertegenwoordiger aanstelt in de WAR-commissie; 
- de totale opsommingen van de beurzen kloppend gemaakt worden, in overeenstemming 

met alle (sub)totale beurzen die toegekend zijn in het document, voordat het document 
gepubliceerd wordt. 

besluit: 
in te stemmen met het vaststellen van de Regeling FOBOS 2016-2017. 
 
Max Planck Center (UR 16 – 136 / 16 – 144) 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 16- 136 Twente Max Planck Center;  
gehoord:  

- de commissievergadering SI d.d. 14 september 2016; 
overwegende: 
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- dat de start van een Max Planck Center op het gebied van complex fluid dynamics een 
bevestiging is van de wetenschappelijke reputatie van de betrokken groepen; 

besluit: 
adviseert positief over de overeenkomst voor het starten van een Max Planck Center op de 
Universiteit Twente en adviseert om eventuele huisvestingsconsequenties tijdig in het 
vastgoedplan te accommoderen. 
 
 
Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016 (UR 16 – 120) 
In de FPB-commissievergadering van 14 september 2016 en de interne vergadering van  
21 september 2016 is de notitie UT-Flex (vanaf 1 juli 2016) besproken. In verband met de 
bevoegdheid en de rechtmatigheid van deze regeling heeft het OPUT de notitie ter informatie 
ontvangen met de vraag of zij deze in het lokaal overleg van 18 november 2016 wil bespreken. 
De reactie van het OPUT wordt met de UR gedeeld. 
 
Managementrapportage t/m mei 2016 (UR 16 – 125) 
In de FPB-commissievergadering van 14 september 2016 en de interne vergadering van  
21 september 2016 is de managementrapportage t/m mei 2016 besproken.  
Bij dit onderwerp zegt het college toe dat de Uraad een ‘voorlopige resultaatsanalyse’ over het 
jaar 2016 in maart 2017 ontvangt (vòòr de concept Nota Kaderstelling). Wel met het voorbehoud 
van mogelijke aanpassingen en tijdelijk vertrouwelijkheid, aangezien bijstellingen na overleg met 
eenheden en accountant nog kunnen plaatsvinden. 
 
Rondvraag 
Naar aanleiding van de observatie van een tekort aan stallingsplekken voor fietsen bij de Horst 
en het O&O plein geeft het college aan dit zelf ook geconstateerd te hebben en wordt, met het 
Facilitair Bedrijf, gekeken naar oplossingen. 
 
 
 

2 
 


	De Universiteitsraad,
	De Universiteitsraad,
	De Universiteitsraad,

