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1. Opening vergadering en vaststelling agenda 
De voorzitter opent om 16.18 uur deze ingelaste overlegvergadering en heet daarbij de 
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe raadsleden, waarna de agenda 
ongewijzigd wordt vastgesteld.  
 
Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Samenwerking VU Amsterdam nevenvestiging Mechanical Engineering, UR 18-139/151 
Tijdens de overlegvergadering van 29 augustus jl. heeft de toenmalige Universiteitsraad 
uitvoerig met het CvB gediscussieerd over deze samenwerking met de VU. De URaad heeft 
destijds aangegeven dat er op meerdere punten verduidelijking nodig is, zoals de financiën, de 
capaciteit, de werkdruk c.q. de personele gevolgen en de verwachte instroom. Derhalve is 
besloten om de besluitvorming op te schorten. Inmiddels is de URaad per 1 september 2018 
van samenstelling veranderd en heeft er een uitgebreide overdracht van dit dossier 
plaatsgevonden, de nieuwe leden hebben daarbij ook kennis genomen van de nagekomen 
stukken. In de periode 29.8.2018 tot 12.09.2018 is er een aantal extra overleggen geweest, in 
verschillende samenstellingen, om de gewenste verduidelijking te verschaffen. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in het voorliggende conceptbesluit. De voorzitter geeft de fracties 
vervolgens de gelegenheid om hun standpunten kenbaar te maken, alvorens het CvB op het 
besluit ingaat.  
  
DAS, raadslid Zijlstra uit allereerst zijn waardering voor de lunchbijeenkomst die recent 
georganiseerd werd om dit dossier inhoudelijk nader te bespreken. Het eerste punt dat enige 
aandacht behoeft zijn de onderwijsfaciliteiten. Ondanks dat er toezeggingen gedaan zijn t.a.v. 
de onderwijsfaciliteiten, in die zin, dat die (tijdig) gerealiseerd zullen worden, is daarover weinig 
terug te vinden in de documentatie. Ook over de langetermijnvisie van deze samenwerking is 
slechts weinig bekend, daarmee ook over de financiële consequenties, dat bleek ook uit de 
discussie op 29 augustus jl. Daarnaast roept de verwachte instroom van deze opleiding de 
nodige vragen op, daarbij refererend naar het markonderzoek.  
De inzet van de studievereniging W.S.G. Isaac Newton dient eveneens goed vastgelegd te 
worden in de plannen. Ondanks dat deze punten niet geadresseerd zijn, heeft DAS vertrouwen 
in de visie van het CvB (wat deze samenwerking betreft) en de bijbehorende plannen, alsmede 
de welwillendheid die meerdere malen uitgesproken is om eventuele problemen (die 
gaandeweg zouden kunnen ontstaan) op te lossen. De fractie staat positief tegenover de 
samenwerking van de VU met de benoemde kanttekeningen, die ook geformuleerd zijn in het 
UR conceptbesluit.  
Raadslid Schipper van ET staat positief tegenover het URaad besluit. Hij is van mening dat als 
het plan goed uitgerold wordt, er ook mogelijkheden kunnen ontstaan vanuit andere faculteiten 
(EWI en TNW) om soortgelijke zaken gezamenlijk op te zetten, afgezien van een aantal 
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onzekere factoren. In de gesprekken die plaats hebben gevonden zijn toezeggingen vanuit het 
faculteitsbestuur ET en het CvB gedaan ten aanzien van de capaciteit, de personele gevolgen, 
de werkdruk en de financiën. Hieruit blijkt dat er veel aandacht zal uitgaan naar de genoemde 
punten, dat e.e.a. daardoor goed zou komen. Schipper is dan ook positief over deze 
samenwerking met de VU.    
UReka houdt haar zorgen over de verwachte instroom, omdat bij een lage instroom men te 
maken krijgt met een businesscase die niet werkt. Anderzijds, bij een relatief hoge instroom, zal 
het studentenwelzijn in gevaar komen, dit geldt zowel voor de aankomende studenten als de 
huidige studenten. Ondanks dat er in tal van overleggen uitvoerig over de capaciteit en het 
studentenwelzijn is gesproken, zijn de geuite zorgen niet afgenomen. Voor deze groep 
studenten is het ook van belang dat er kwalitatief (voldoende) adequate huisvesting is, waarbij 
er aandacht is voor de betaalbaarheid hiervan. Dit punt is ook geadresseerd in een toezegging. 
Een ander punt dat enige aandacht behoeft is de communicatie naar VWO-scholieren, dat 
studenten duidelijk geïnformeerd worden over de opzet van deze opleiding, zodat zij achteraf 
gezien geen spijt hebben van hun keuze. UReka ziet ook mooie kansen voor de UT om deze 
samenwerking gezamenlijk aan te gaan met de VU.  
PvdUT heeft in de discussies met het CvB telkens aandacht gevraagd voor een duidelijk 
financieel plaatje, maar ook helderheid t.a.v. de personele gevolgen c.q. werkdruk. De intensief 
gevoerde gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot meer duidelijkheid voor wat betreft de 
financiën (aanvulling op de businesscase), de wijze waarop de financiële structuur opgebouwd 
is. Dit heeft erin geresulteerd dat PvdUT vertrouwen heeft gekregen in deze samenwerking, ook 
over de wijze waarop de werkdruk aangepakt zal worden. Positief is men ook over de 
evaluatiecriteria waarmee t.z.t. beoordeeld zal worden in hoeverre dit een geslaagde 
samenwerking is. PvdUT stemt in met de samenwerking op basis van de verkregen 
documentatie en verduidelijking tijdens de bijeenkomsten met de URaad.  
De medewerkersfractie Campus Coalitie onderschrijft de standpunten van de overige fracties. 
Op veel vlakken hebben de uitvoerig gevoerde gesprekken geleid tot meer duidelijkheid, 
daardoor is er voldoende vertrouwen om deze samenwerking te steunen, concludeert raadslid 
Bijker. T.a.v. de werkdruk en de faciliteiten wordt er tot nu toe de nadruk gelegd op de WP. 
Echter, er moet ook aandacht uitgaan naar de werkdruk van OBP waaronder medewerkers die 
zich bezighouden met de planning. Een gesprek met de directeur bedrijfsvoering van de 
faculteit ET heeft voldoende vertrouwen gegeven in het geval er problemen in de planning 
zouden ontstaan. Daaruit blijkt dat er back-up plannen opgesteld zijn, zodat de planning niet in 
het geding komt en e.e.a. tijdig in gereedheid kan worden gebracht. CC onderschrijft (evenzeer 
als de andere fracties) het conceptbesluit in zijn geheel. 
 
Het CvB spreekt haar waardering uit voor de mentale flexibiliteit van deze nieuwe 
Universiteitsraad om zich in dit dossier te verdiepen. Gedurende het proces heeft het CvB beter 
kunnen begrijpen waar de geuite zorgen precies liggen. Dit heeft ertoe geleid dat bepaalde 
zaken beter uitgezocht zijn, dan wel scherper in beeld zijn gebracht. Daarmee is dit een goed 
voorbeeld van hoe de medezeggenschap zou moeten functioneren om uiteindelijk tot betere 
besluitvorming en onderbouwing van een voorstel te komen. De UT en de VU zijn ervan 
overtuigd dat ze elkaar kunnen versterken, dat wordt ook als zodanig geconcretiseerd met deze 
samenwerking die op alle niveaus plaatsvindt. Door naar de verschillende perspectieven van 
verscheidene belanghebbenden te kijken. Het CvB is zich ervan bewust dat nieuwe initiatieven 
meer werkdruk met zich mee kunnen brengen, dit geldt evenzeer voor studenten die op twee 
plekken onderwijs volgen. Studenten moeten immers in staat worden gesteld om een sociaal 
leven te leiden, de daarvoor benodigde faciliteiten (zowel voor de studenten als voor het 
personeel) moeten op orde zijn. Het CvB zegt vervolgens toe, reagerend op de eerste 
toezegging, dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de UT en de VU aangevuld wordt met 
de geformuleerde aangescherpte evaluatiecriteria. Deze overeenkomst zal t.z.t. aan de UR 
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worden gestuurd. De benodigde practicumzalen zullen tijdig beschikbaar zijn. Binnen de kaders 
van het lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH) is men niet afhankelijk van plannen 
van andere vastgoedactiviteiten. Er zijn verschillende scenario’s als oplossing beschikbaar die 
niet meteen leiden tot een druk op de practicumzalen in de avonduren. Er is een scenario 
voorhanden waarbij er tijdig practicumzalen beschikbaar worden gesteld. Hierbij gaat het om 
practicumruimtes die tijdelijk en permanent gerealiseerd kunnen worden in de Westhorst, omdat 
de druk op practicumruimtes bij ET zeer hoog is, is nieuwbouw gerechtvaardigd, daardoor is de 
exploitatie van deze investering efficiënter. De bestemming op deze nieuwbouw was al het 
realiseren van practicumruimtes. Er zijn daarnaast voldoende collegezalen op de UT 
beschikbaar. De inspanning voor deze nevenvestiging ba ME zal niet direct of indirect tot 
roosterproblemen leiden voor de andere UT-opleidingen. 
Er zal ook duidelijk naar potentiele studenten gecommuniceerd worden, dat zowel de reiskosten 
als de huisvestingskosten in Twente voor eigen rekening zijn. Ervan uitgaande dat studenten 
over een ov-jaarkaart beschikken en hiervan gebruik zullen maken.  
T.a.v. huisvesting is het van belang dat de UT ook een ander aanbod moet kunnen laten zien 
en niet bij voorbaat de keuze voor de student maakt. Er zal in elk geval goedkope en kwalitatief 
adequate huisvesting (orde 12.50 euro per nacht) in voldoende mate beschikbaar zijn op de UT 
voor deze groep studenten vooraf, tijdens en na afloop van de studie op de UT.  
Verder is het de intentie van het CvB om de voorfinanciering plaats te laten vinden op basis van 
de daadwerkelijke instroom.  
Het CvB wordt ook nog geadviseerd om een goede beschrijving van de rol van 
vestigingsdirecteur te geven in relatie tot de opleidingsdirecteur, daar dit een nieuwe rol is. 
Daarnaast is het nodig om aandacht te hebben voor de samenstelling van de OLC, zodat de 
studentgeleding goed vertegenwoordigd is, vanwege de omvang van deze opleiding. Een 
andere aanbeveling van de URaad houdt verband met de realisatie van de benodigde 
onderwijs- en onderzoekcapaciteit, dat er een gedegen tijdspad is voor de realisatie van de 
benodigde practicumzalen. De URaad besluit uiteindelijk in te stemmen met de instelling van 
een nevenvestiging van de opleiding Mechanical Engineering in Amsterdam en de benodigde 
voorfinanciering van de onderwijsmiddelen. De overeenkomst zal t.z.t. met de URaad 
besproken worden.  
 

3. Sluiting 
De voorzitter sluit om 17.05 uur de vergadering. 


