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Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 29 maart 2017 van de Universiteitsraad 
 
 
Voortgang project Health binnen LTSH 
In het vertrouwelijke deel van de vergadering heeft de Universiteitsraad een beslissing genomen over de 
voortgang van het ‘Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan’. Vanwege de gevoeligheid van de cijfers 
voor de komende aanbestedingsprocedure is het vertrouwelijk gedaan. Nader overleg met de Uraad zal 
volgen over de LTSH-prioriteiten, indien zou blijken dat de aanbesteding van het Technohal-project 
substantieel meer middelen vergt dan geprognosticeerd. Het verslag en het besluit van dit overleg zullen 
zo snel als dat kan en in goed overleg – waarschijnlijk het najaar 2017 – openbaar worden gemaakt. 
 
 
Inschrijvingsregeling 2017-2018 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- de inschrijvingsregeling 2017-2018 [UR 17 - 035]; 
gehoord: 

- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 8 maart 2017; 
overwegende: 

- een kritische kanttekening te plaatsen bij de hoogte van het instellingstarief van  
€ 14.000,00 voor studenten die zich inschrijven voor een technische masteropleiding (in de 
voltijd- dan wel deeltijdvorm); 

besluit: 
positief te adviseren over de ‘inschrijvingsregeling 2017-2018’. 
 
 
Visie Cultuur 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- UR 16 - 142 Visie Cultuur UT; 
- UR 16 - 161 UR Conceptadvies Visie Cultuur UT; 
- UR 17 - 036 Visie Cultuur van de Universiteit Twente; 
- UR 17 - 036 Oplegger behorende bij de Cultuurvisie SU; 

gehoord: 
- de beraadslaging in de commissie OOS op 19-10-2016; 

overwegende: 
- dat de visie wordt ondersteund met een Plan van Aanpak voor de sector cultuur waarin 

concretere actiepunten naar voren komen; 
- dat de internationaliseringsambities van de Universiteit Twente in dit Plan van Aanpak meer naar 

voren komen. 
 

besluit: 
positief te adviseren over de visie Cultuur van de Universiteit Twente en adviseert het College van 
Bestuur dan ook om deze visie vast te stellen. 
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Beleidsnota huisvesting UT-studenten 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- beleidsnota huisvesting van UT studenten [UR 17- 032]. 
gehoord: 

- de beraadslagingen in de commissie SI d.d. 8 maart 2017. 
overwegende: 

- dat voor het creëren van een internationale, bruisende en inspirerende campus, huisvesting van 
internationale studenten en medewerkers op die campus cruciaal is; 

- dat afspraken over de ideale samenstelling nog gemaakt moeten worden; 
- dat een pilot met omgekeerde coöptatie nog in de steigers staat; 
- dat als de universiteit meer internationale studenten aantrekt, ze er ook alles aan moet doen om 

deze studenten een thuis te geven door 1 jaar in huisvesting te voorzien. 
gehoord de toezegging: 

- dat het College van Bestuur er alles aan zal doen om uitbuiting van internationale studenten op 
de woningmarkt tegen te gaan; 

- dat het gegarandeerde eerste jaar wordt gebruikt om internationale studenten te informeren over 
de Nederlandse huizenmarkt en coöptatie. 

besluit: 
de Universiteitsraad met het College van Bestuur in gesprek te gaan over een nadere uitwerking van de 
beleidsnota ‘Huisvesting’. 
 
 
TOM kwartaalrapportage Q1, 2016-2017 
De Universiteitsraad heeft kennis genomen van de TOM kwartaalrapportage Q1 (2016-2017) en 
constateert dat het wenselijk is dat het aantal vragen (23 stuks) in de SEQ teruggebracht wordt. Het College 
van Bestuur neemt deze opmerking graag mee naar de werkgroep die de knelpunten in de evaluaties 
inventariseert. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om de volgorde van de vragen te wijzigen. Het 
College van Bestuur geeft de naam van de student uit de werkgroep aan de Universiteitsraad door.  
 
 
Wiskundeleerlijn: evaluatie 
De Universiteitsraad heeft kennisgenomen van het ‘Verslag Evaluatie Wiskundeleerlijn TOM’ (UR 17 030) 
en waardeert de grondige evaluatie, maar schrikt van de inhoudelijke bevindingen: 

1. Gebrekkige integratie, tot op heden, van de wiskundeleerlijn in de opleidingen en vooral in de 
modules.  

2. Op de tweede plaats is de Universiteitsraad geschrokken van de verklaringen die voor deze 
gebrekkige integratie worden gegeven. 

De Universiteitsraad kan op basis van deze evaluatie niet anders concluderen dan dat de integratie van de 
wiskundeleerlijn in het TOM-onderwijs is mislukt en dat de reden daarvoor tweeledig is. Er is enerzijds 
sprake van een fundamentele spanning tussen de gedachte van een dergelijke leerlijn en de TOM-
uitgangspunten en er is anderzijds onvoldoende gedaan om, gegeven die spanning, toch tot een optimaal 
geïntegreerd moduleaanbod te komen. Met andere woorden, de bestaande praktijk rond de wiskunde-
leerlijn is onverenigbaar met de uitgangspunten van TOM en met de consequenties die daaraan zijn 
verbonden. 
De Universiteitsraad is verheugd dat het College van Bestuur inmiddels stappen heeft gezet tot de 
noodzakelijke herbezinning op de wiskundeleerlijn. De cruciale vraag die zich opnieuw opdringt, en op korte 
termijn echt beantwoording vereist, is òf, en zo ja op welke wijze, het wiskundeaanbod aan deze universiteit 
in overeenstemming kan en moet worden gebracht met het TOM-principe van samenhang en het liefst 
integratie op moduleniveau. 
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De Universiteitsraad stemt in met de samenstelling - door het College van Bestuur - van een werkgroep die 
zich over de beantwoording van deze vraag zal buigen en adviseert het College van Bestuur daarbij om – 
meer dan bij de huidige wiskundeleerlijn lijkt te zijn gebeurd – tijdig en intensief alle relevante partijen en 
gremia te betrekken.  
De Universiteitsraad merkt op dat door de uitgevoerde evaluatie van de wiskundeleerlijn nu specifiek de 
problemen rond dit wiskundeonderwijs zijn belicht. De Universiteitsraad neemt echter ook in andere delen 
van het onderwijsaanbod aan de UT voortdurende spanningen waar tussen de TOM-uitgangspunten van 
samenhangende en geïntegreerde modules en opleidingspecifieke en/of vakinhoudelijke argumenten die 
integratie in de weg staan. Ook deze spanningen elders verdienen in de ogen van de Universiteitsraad 
meer bestuurlijke aandacht.  
De vervolgstappen van de wiskundeleerlijn worden informeel bij de UCO besproken en de uitkomst daarvan 
wordt zo spoedig mogelijk met de Universiteitsraad gedeeld. 
 
 
Werkdruk 
De Universiteitsraad dankt het College van Bestuur voor het procedurevoorstel en het plan van aanpak 
2016, ze constateren beiden dat de werkdruk een probleem is. Het is aan te raden te zoeken naar oplos-
singen op de werkvloer volgens het College van Bestuur, de Universiteitsraad denkt hier graag in mee. Een 
aantal leden van de Universiteitsraad neemt dan ook deel aan de werkgroep ‘Taskforce Werkdruk’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	De Universiteitsraad,
	De Universiteitsraad,
	De Universiteitsraad,

