Faculteit CTW: van Vision 2020 naar strategie en uitvoering
Op 23 juni is in een bijeenkomst bij de faculteit CTW gediscussieerd over de implementatie van
Vision 2020. Aan de hand van onderstaande thema’s haalde decaan Geert Dewulf de reacties op bij
de medewerkers en studenten van de faculteit om te bezien waar de focus van CTW op zou moeten
liggen.
Daarnaast presenteerde hij een concept visualisatie van Vision 2020, die door studenten van
Industrieel Ontwerpen is gemaakt en nog verder wordt verfijnd. Deze wordt binnenkort met
toelichtende teksten binnen de UT verspreid.

Internationalisation and Global Citizens:







English Bachelor in 2016?
Enrolment of international MA students: from 25 to 60
Each staff member tries to attract at least one international student
Staff members are stimulated to teach abroad
25% is international funding
CTW is responsible for 20 scholarships for MA students (PdEng, PhD)

Als alle bacheloropleidingen in het Engels worden gegeven, wat betekent dit dan voor de regionale
instroom? De regionale studenten geven tot nu toe de voorkeur aan Nederlandstalige opleidingen.
En die instroom wil je als universiteit ook behouden. De suggestie wordt gedaan om fasegewijs het
Engelse gedeelte in de bacheloropleidingen uit te breiden.
Vooral in het masteronderwijs wordt de Engelse voertaal een meerwaarde gevonden. De instroom
van internationale studenten in het masteronderwijs moet groeien. De vraag is hoe dit gerealiseerd

kan worden. Iedere medewerker zou tijdens een buitenlandbezoek op zijn minst één internationale
student moeten werven. Het is vrij eenvoudig te realiseren om bij een bezoek aan een internationaal
congres ook een presentatie over de Universiteit Twente bij een van de daar lokale universiteiten te
verzorgen. Dit zorgt voor een versterking van de naamsbekendheid, want dat is vaak het probleem:
men weet onvoldoende van het bestaan van onze universiteit. In dit kader wordt aangegeven dat we
ook meer moeten inzetten op student exchange en op internationale scolarships.
Een successtory op dit gebied is het werkbezoek aan Brazilië afgelopen jaar, waar diverse
universiteiten zijn bezocht. Brazilië stimuleert het studeren in het buitenland en stelt daarvoor
beurzen beschikbaar. Voor het werkbezoek van de UT aan Brazilië hadden we in totaal slechts zeven
aanmeldingen. Na het bezoek is dat aantal al gestegen tot 36 aanmeldingen.
Tot slot is de aantrekkelijkheid van de Universiteit Twente voor Europese studenten een issue. De
rector magnificus geeft aan dat dit ook een zaak van eigenaarschap is. Het is bekend dat
internationale (ook Europese) studenten hier komen vanwege persoonlijke aanbevelingen of
adviezen van hoogleraren. Het is belangrijk dat onze wetenschappers zich ook verantwoordelijk
voelen voor de instroom van internationale studenten en bij hun buitenland bezoeken zich hier ook
voor inzetten.
Enhancing Industry - University Cooperation: Societal Impact and Entrepreneurial University
 International orientation but key role in the region
 50 PhD candidates per year (30 industry funded)
 Labs are joint ventures between University and Partners
 From Hirsch to Twente Index
Tijdens de discussie komt naar voren dat de UT nog geen preferred partner is bij bedrijven. We
zouden moeten inzetten op het versterken van samenwerking met bedrijven over de grens, in
Duitsland. Daar liggen volop kansen. Dat moeten we dan ook uitventen: make some noise.
Ook kunnen we meer inzetten op het gebruik van labfaciliteiten op de campus.
Master programmes in 2020?
 Demand driven education: more freedom, Master of Engineering with different tracks.
 MOOCs
 Marketing of the Master: what are unique selling points and what are our target groups
Het is belangrijk dat er meer flexibiliteit ontstaat in de masteropleidingen. Het is ook niet
noodzakelijk om voor alle specialisaties alles zelf in huis te hebben, we kunnen ook partners zoeken
die wel over bepaalde specialisaties beschikken en daarmee samenwerken. Gewezen wordt op de
mogelijkheden van ITC programma’s en om daarop aan te sluiten. Het masterprogramma van de UT
zou meer moeten bestaan uit global portfolios waaruit studenten zelf hun programma kunnen
samenstellen, dat sluit veel beter aan op de wijze waarop masters elders in de wereld zijn
georganiseerd.
Een aantal usp’s worden genoemd voor de CTW opleidingen: op maat gemaakt, onwerpers gericht,
wereldwijd, op de industrie georiënteerd. Belangrijk is dat de afdeling marketing en communicatie
door de staf van CTW goed wordt gevoed, om de opleidingen op een goede manier in de markt te
kunnen zetten.

Research: Excellence in Combinations
 20% of research budget for stimulating combinations?
 10 ERC Advanced Grants per year?
 Design as integrator
 CTW takes the lead for Smart Cities
Genoemd wordt dat in dit kader meer moet worden samengewerkt, over faculteiten heen. Zelfs
binnen de faculteit CTW zelf is het al moeilijk om tot meer samenhang tussen disciplines te komen.
Daar zal moeten worden gestart en dan kan dit worden uitgebouwd door disciplines ook van andere
faculteiten te betrekken in projecten.
Als het gaat om een thema als Smart Cities, dan zou de UT betere moeten definiëren wat daaronder
wordt verstaan. Vraag nu vier personen om uit te leggen wat ze onder dit thema plaatsen, dan zullen
er vier verschillende reacties komen. Binnen dit thema een bepaalde focus kiezen zou sterk zijn.
Tot slot is nog gesproken over de Human Resources. Hierin worden de volgende elementen
belangrijk gevonden: flexibiliteit, internationale werving, flexibele tenure tracks en
carrièremogelijkheden.

