
Stand van zaken Universiteit Twente oktober 2016. 
 
   
Professor Thom Palstra (nu Rijksuniversiteit Groningen) wordt de nieuwe rector van de UT. Hij volgt 
per 25 november 2016 dhr. Ed Brinksma op, die na acht jaar rectoraat afzwaait. Dhr. Palstra komt van 
buiten de UT en is ook in het verleden niet werkzaam geweest op de UT. 
Momenteel is hij wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials.  
Dhr. Palstra is onder andere voorzitter bij de Sectie Scheikunde van de KNAW en Fellow van de 
American Physical Society. De vertrouwenscommisie van de UR heeft kennis genomen van het  verslag 
van de BAC en met de kandidaat gesproken. De commissie constateerde een goede match tussen het 
BAC verslag en haar eigen indruk en op basis van de bevindingen heeft de UR een positief advies 
uitgebracht. 
 
Richtlijn Onderwijs- en Examenreglement 
Het CvB heeft in maart opnieuw een vrij gedetailleerde centrale OER aan de UR voorgelegd met de 
intentie dat deze door decanen intgeraal over genomen moest worden. De UR heeft toen aangegeven 
dat op deze wijze de medezeggenschap op de OER onderuit wordt gehaald als de UR geen 
medezeggenschap op de richtlijn kan geven (met uitzondering van het BSA-deel) en de decaan geen 
ruimte heeft om een overleg met de FR aan te gaan. Dit heeft geresulteerd in het ter instemming 
voorleggen van de OER aan de UR. Aan het einde van het traject (juni bij UR en september decentraal) 
was bij geen van allen de wens om dit volgend jaar op een gelijke wijze te doen, zeker niet met de 
verwachte grotere bevoegdheid van de OLC’s. De moeilijkheden komen met name omdat 
verschillende belanghebbenden eraan twijfelen of een aantal zaken in de OER, met name op het gebied 
van toetsing, wel in lijn zijn met de WHW. Om komend jaar niet in een vergelijkbare situatie te 
belanden hebben UR en CvB afgesproken een commissie aan het werk te zetten die problemen 
inventariseert, waar mogelijk oplossingen verzint en ook een procedure voorstelt waarmee recht 
wordt gedaan aan de verschillende belangen en invloeden (OLC, FR, decaan, CvB en UR). Deze 
commissie wordt aangestuurd door een stuurcommissie bestaande uit de Rector, de voorzitter UR, 
een decaan en student FR-lid.  
 
Lange termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) 
De plannen van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) zijn duidelijk: de cluster Health 
naar de Technohal en de Citadel gaat plat, waarvoor een onderkomen voor ITC in de plaats komt. Een 
meerderheid van de universiteitsraad stemde in met het plan, tegelijkertijd wil de raad de vinger aan 
de pols houden.  
Het huisvestingsplan was een uitgebreid discussiepunt bij de Uraadsvergadering. Bij de raad heerst 
vooral onduidelijkheid in de uitwerking van het plan – ook gezien de risico’s die hangen aan het plan 
van 62 miljoen euro. Er zijn voor het CvB drie hoofdredenen om voor dit scenario te kiezen – en niet 
voor de huisvesting van ITC in de Spiegel: het makkelijker delen van faciliteiten en kennis, het beperken 
van leegstand en om flexibel met het vastgoed van de UT om te gaan.  
De vernieuwde Technohal moet uiterlijk in september 2018 gereed zijn, voor de start van het 
academisch jaar. Vooral omdat het Health-cluster groeit en de opleiding technische geneeskunde door 
een nieuw onderkomen de numerus fixus kan verhogen. 
 
Max Planck Center 
De Duitse Max Planck Fesellshaft heeft een call uitgezet voor samenwerkingen buiten Duitsland. 15 
Universiteiten hebben hier een gooi naar gedaan, waarvan bij 2 daadwerkelijk een zogenaamd Max-
Planck Center wordt gestart. Op de UT zal dit een samenwerking zijn met de gerenommeerde Max 
Planck-instituten in Göttingen en Mainz op het gebied van de stroming van complexe vloeistoffen. De 
Max Planck Gesellshaft, de Universiteit Twente en NWO(FOM) zijn de belangrijkste financiers van dit 
centrum.  
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http://www.utnieuws.nl/nieuws/62994/Health_naar_Technohal_nieuwbouw_Citadel
http://www.utnieuws.nl/nieuws/61916/Health_groeit_dat_moeten_we_benutten


 
Verkiezingen 
De verkiezingen voor beide geledingen van de raad kende dit jaar een goede opkomst, studenten 35%, 
medewerkers 38%. In de raad zitten opnieuw 4 partijen: twee studentpartijen (5 en 3 zetels), 1 
medewerkerspartij (6 zetels) en een gemengde partij (1 student en 3 medewerkers).  
Bij 1 faculteit zijn de verkiezingen niet goed gestart en moet dit opnieuw georganiseerd worden. 
 
 
LOVUM welkom op de UT! 
De UR is volop bezig geweest met de voorbereidingen van de LOVUM bijeenkomst op 14 oktober 2016 
op de UT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 


