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Vergadering Verslag interne vergadering 15 maart 2017 

Kenmerk UR 17-048 
Verslag  L. Tijink 
Datum  30 maart 2017 
Aanwezigen UR Campus Coalitie: H. Wormeester (vz.), L. Franco Garcia, A. Stoorvogel, 10 

E. Pavlidou, H. Poorthuis 
UReka: M. de Lange, K. Bos, A. Hofman, W. Rietveld, I. Remijn 
DAS: H. Kok, H. Dijkstra, M. Angelovski (09.30 uur) 
PvdUT: G. Brinkman, D. Meijer, J. Svensson, J. Westerbeek 

Griffie I. Olde Engberink 15 
Afwezig:  H. Bennink (CC) 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 09.03 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
PvdUT dient bij de vaststelling van de agenda een bezwaar in tegen de late agendering van de nakomen20 
brief over taligheid (UR 17-042) van DAS. De voorzitter besluit het stuk met instemming van de URaad door
te schuiven naar de meicyclus. Met deze wijziging wordt de agenda alsnog vastgesteld.

2. Conceptverslag interne vergadering 1 februari 2017, UR 17-021
Wordt ongewijzigd vastgesteld.25 

3. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 maart 2017
Reeds afgehandeld in de commissievergaderingen.

4. Informele gedeelte 30 
De thema’s UT 2020, het nieuwe financiële model en de voortgang van het project Health binnen LTSH 
zullen in vertrouwelijkheid met de URaad besproken worden. Daarnaast zal de profielschets UT secretaris 
aan de URaad voorgelegd worden omdat het college de mening van de URaad weten als het gaat om de 
invulling van deze rol zoals die vastgelegd is in het BBR.  

35 
5. Richtlijn OER 2017-2018

De studentleden Westerbeek, Kok, Rietveld, Dijkstra, Lange en Remijn zijn uitgenodigd voor een gesprek op
dinsdag 21 maart a.s. met Ton Mouthaan over de richtlijn OER. Ook de rector en Tom Mulder zullen hierbij
aanwezig zijn. Het is de bedoeling van Mouthaan om een ronde te maken langs de studentleden van de
URaad, de OLC's en de FR-en. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met de OLD’s. De daaruit verzamelde40 
input zal door Mouthaan verwerkt worden tot een rapport met aanbevelingen dat ter advisering aan het
College wordt voorgelegd en ter instemming aan de URaad. Uiteindelijk zou dit moeten resulteren in een
oplossing voor de komende jaren. UReka heeft er vertrouwen in dat de mening van de studenten van de
centrale medezeggenschap goed gehoord zullen worden.
Het stilzwijgend instemmen met het huidige OER is naar mening van PvdUT geen optie. Haar voorstel is om45 
de studentenachterban zoveel mogelijk te mobiliseren.
DAS vindt het een sympathiek idee, maar denkt niet dat de studenten hiervoor te mobiliseren zijn. Ook
vanwege het verloop van deze discussie afgelopen jaar. Daarbij refereert de fractie ook aan de petitie die op
grote schaal gesteund werd door UT-studenten, maar ook al de gesprekken die er met de toenmalige rector
zijn geweest.50 
De URaad wil een sturing geven aan de invulling van deze commissie door Ben Betlem voor te dragen als
voorzitter van de stuurgroep.
De UR-voorzitter heeft in overleg met Palstra duidelijkheid verkregen over het tijdspad, nu duidelijk is
geworden zou dit proces begin april 2017 voltooid moet zijn. Meijer wil ook enige vertegenwoordiging van
personeelsleden in deze commissie terugzien.55 
Vóór half april 2016 zou er een stuk moeten liggen, anders wordt het onmogelijk om dit punt in de meicyclus
te behandelen, merkt Wormeester op. Brinkman merkt tot slot op dat het CvB gewezen moet worden op het
hanteren van de juiste versie van het OER.

6. Visie Cultuur, UR 17-036 60 
Het CvB heeft aangegeven dat de internationaliseringsambities van de UT nog onvoldoende in de visie 
naar voren komen. Daarmee zegt het College in feite dat de visie niet ver genoeg gaat, dat volgt ook uit de 
bijgevoegde oplegger. Ook de URaad is van mening dat er nog duidelijke keuzes gemaakt moeten worden 
t.a.v. internationalisering en cultuur in de komende jaren. Ook zal men moeten onderzoeken hoe het 
cultuuraanbod aangepast kan worden om meer internationale studenten en medewerkers hierbij betrokken 65 
te krijgen. De cultuur op de campus speelt immers een verbindende rol. 
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URaad is voornemens om positief te adviseren ook omdat versie sterk verbeterd is ten opzichte van de 5 
eerste versie. Het bevat concrete doelstellingen en geeft handvatten voor het opstellen van een gedetailleerd 
plan van aanpak. Het CvB zal geadviseerd worden om de visie vast te stellen. Het woordvoerderschap ligt 
bij Rietveld. 

7. Beleidsnota huisvesting UT studenten, UR 17-032 10 
Naar aanleiding van voorliggend conceptbesluit merkt De Lange op dat hij geen voorstander is van het 
maken van afspraken over de studentenpopulatie, omdat in zijn opinie een populatie organisch moet groeien. 
Uiteindelijk gaat het erom dat er een goede afspiegeling van de UT gemeenschap ontstaat. Dijkstra en 
Remijn komen tot de conclusie dat het huidige coöptatiesysteem niet werkt, dat is ook de reden dat men tot 
omgekeerde coöptatie wil overgaan. De URaad kijkt uit naar de resultaten van deze pilot die vooralsnog in 15 
de steigers staat. Verder vindt hij dat aan met name internationale studenten van buiten de EER 
huisvestigingszekerheid in het eerste jaar geboden moet worden. Ook vanuit de doelstelling van de UT om 
meer internationale studenten naar Twente toe te trekken. Kortom: van belang zijn goede afspraken over 
de gewenste samenstelling van de studentenpopulatie.  
Er moet ook ruimte zijn voor een discussie met het CvB over de nadere uitwerking van deze beleidsnota 20 
‘Huisvesting’. Voorgesteld wordt om een discussiemiddag te organiseren om aan de hoe-vraag richting te 
kunnen geven gezien het feit dit een complex probleem is.  
Vervolgens illustreert Svensson een case vanuit zijn vakgebied. Het omgekeerd hospiteren en het druk 
leggen op studentenhuizen om buitenlandse studenten op te nemen lijkt veel op het probleem waar de 
Münster een aantal jaren geleden meezat. Daarbij ging het om migranten die geïntegreerd moesten worden 25 
in deze stad. Er ontstond toen een soortgelijk beleid waarbij portiekbewoners inspraak hadden over wie daar 
mocht komen wonen. Ze hebben ervoor gekozen om niet via regelgeving dwingend op te leggen wie daar 
mocht worden. Er werd een soort intermediair ingezet die het gesprek aanging met de bewoners en mensen 
met elkaar in contact bracht en dat werkte heel goed. In feite hoef je dan helemaal geen druk op de bewoners 
uit te oefenen of iets dwingend op te leggen, maar het gesprek aangaan en met zachte maatregelen en 30 
verleiding zaken op gang brengen. Wormeester acht het zinvol om deze case ook aan bod te laten komen 
in de discussie met het CvB in de overlegvergadering. 

8. Inschrijvingsregeling 2017-2018, UR 17-035
De URaad stemt in met het positief geformuleerde advies betreffende de ‘inschrijvingsregeling 2017-2018’35 
waarin een kritische kanttekening wordt geplaatst bij de hoogte van het instellingstarief van € 14.000 voor
studenten die zich inschrijven voor een technische masteropleiding.

9. LTSH (vertrouwelijk besproken)
De URaad besluit ook in te stemmen met de budgetverhoging voor het project Technohal van M€ 25.840 
naar M€ 28.4 binnen het kader van het ‘Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan’ en adviseert het
aanbestedingstraject zo in te richten dat bijsturen op het budget gedurende het traject mogelijk is.

10. TOM kwartaalrapportage Q1, 2016-2017, UR 17-026
Het belangrijkste punt heeft betrekking op de SEQ vragenlijst die als hinderlijk worden ervaren vanwege45 
het groot aantal vragen. Daardoor is er geen ruimte voor evaluaties vanuit de opleidingen c.q. de
moduleteams. Dit punt is uitgebreid besproken in commissieverband met de portefeuillehouder Palstra. Hij
heeft toegezegd hier iets aan te doen door te voorzien in een beperkt aantal generieke vragen met de
mogelijkheid tot aanvullende vragen vanuit de module. Het gaat vooral om de balans tussen centraal en
decentraal. Centraal zou men minder vragen moeten stellen en vanuit de opleiding juist meer omdat het50 
van belang is dat deze evaluaties informatie bieden tot het verbeteren van het onderwijs.
De URaad heeft dit punt al meerdere keren aan de orde gesteld de afgelopen jaren, maar tot op heden
heeft men hier nauwelijks iets aan gedaan. Kennelijk vindt men het belangrijk dat de centrale gedachte c.q.
filosofie van TOM geëvalueerd wordt. Dat betekent dat de evaluaties van de opleidingen hierdoor het
onderspit delven, aldus Meijer. Er wordt afgesproken om dit punt te agenderen voor de overlegvergadering55 
om deze kwestie te benadrukken.

11. Wiskundeleerlijn: evaluatie, UR 17-030
Svensson resumeert het voorliggend ongevraagd advies waarin de URaad zijn verbazing uitspreekt over de
gebrekkige integratie van de wiskundeleerlijn in de opleidingen met name in de modules. Het aanbieden van60 
samenhangende en geïntegreerde onderwijsmodules binnen veel modules, waarin de wiskundelijn een rol
speelt, is niet bereikt noch nagestreefd. Bij de keuze tussen efficiëntie en modulaire samenhang lijkt
efficiëntie de voorkeur te zijn.
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Ondanks dat de integratie van de wiskundeleerlijn tussen de opleidingen noodzakelijk is, kan het 5 
vakinhoudelijk heel verstandig zijn om dat niet binnen een module te doen, concludeert Stoorvogel. Het gaat 
ook om het aanbieden van de juiste wiskunde voor een opleiding, vult Wormeester aan. 
Meijer is voorstander van onderwijs op maat door wiskunde aan te bieden die voor de opleidingen van belang 
is. Dat punt moet voorop komen te staan in zijn optiek. Deze kwestie geldt overigens niet alleen voor 
wiskunde, maar heeft te maken met dit rigide onderwijssysteem. Samenhang binnen een module wordt te 10 
veel benadrukt, stelt Wormeester. Deze kwestie geeft ook input voor een andere discussies. In andere delen 
van het onderwijsaanbod ontstaan er voortdurend spanningen tussen de TOM-uitgangspunten van samen-
hangende en geïntegreerde modules en opleidingspecifieke en/of vakinhoudelijke argumenten.  
Inmiddels heeft het college stappen gezet tot herbezinning van de wiskundeleerlijn.  
Waar samenhang mogelijk is, prima, en waar meer integratie mogelijk is, fantastisch, maar forceert het niet. 15 
Het is van belang dat wiskunde zelfstandig opgebouwd kan worden, concludeert Wormeester.  
Ordelijkheid van besluitvorming is hier in het geding, benadrukt Svensson.  
Aanstaande donderdag volgt er via de e-mail een update De Lange vanuit de UCO over het advies om de 

Wiskundeleerlijn te splitsen.  

12. Rondvraag 20 
Geen opmerkingen. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 11:45 uur de vergadering.

25 


