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Regeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers
1.

Uitgangspunten voor de nieuwe regeling
1. Deze regeling heeft betrekking op personen die een dienstverband met de UT beëindigen
(ex-medewerkers) of uitgeschreven zijn bij een opleiding die al-dan-niet tot een promotie
leidt (ex-studenten). Deze personen zijn als zodanig in de instellingssystemen van de UT
geregistreerd. In deze regeling worden deze personen aangeduid als ex-UT-ers.
2. In principe hebben ex-UT-ers met ingang van beëindiging van dienst- of studieverband géén
toegangsrechten tot ICT-faciliteiten van de UT die zijn voorbehouden aan medewerkers en
studenten van de UT. De UT heeft immers geen formele relatie meer met deze ex-UT-ers.
3. Op dat principe wordt conform onderstaande gedoogregeling een uitzondering gemaakt. Op
de eerste plaats stelt de regeling een bepaalde, standaard vastgestelde ‘grace-period’ vast,
aansluitend op het beëindigen van de formele relatie met de UT. Deze grace-period kan
verlengd worden als een gewichtig belang van de UT aan de orde is, dit naar het oordeel
van de beheerder van de organisatie-eenheid waarmee de ex-UT-er het laatst de formele
relatie had.
4. Deze gedoging van toegang wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke pakket van ICTfaciliteiten dat in relatie staat tot het UT-belang. In het algemeen zal dat alleen e-mailadres,
e-mailbox, dataopslag en toegang digitale bibliotheek betreffen.
5. De kosten van het (verlengde) gebruik van de aangegeven ICT-faciliteiten worden volgens
door de UT vastgestelde tarieven doorberekend aan de organisatie-eenheid van de
beheerder die het UT-belang beoordeelt.
6. De regeling wordt zodanig opgezet dat deze zo geautomatiseerd mogelijk kan worden
uitgevoerd. Daartoe dienen gegevens van personen waarop de regeling betrekking heeft
eenduidig uit de registraties van instellingssystemen af te leiden zijn. Bovendien worden
standaard-perioden gehanteerd voor de grace-period en voor een mogelijke verlenging
duidelijke einddata gehanteerd.

2.

Gedoogregeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers
1. Indien uit de registraties van de instellingssystemen blijkt dat de formele relatie van de exUT-er met de UT is beëindigd draagt ICTS er zorg voor dat de toegang tot de ICT-faciliteiten,
die voorbehouden zijn aan medewerkers en studenten, met onmiddellijke ingang worden
afgesloten. Hierop vormen onderstaande ICT-faciliteiten een uitzondering voor specifiek
aangeduide ex-UT-ers en voor een specifiek aangeduide grace-period of verlenging
daarvan.
2. Volgens onderstaande tabel geldt voor bepaalde ex-UT-ers de standaard grace-period voor
de voorzieningen
- e-mail adres
- e-mail box
- dataopslag (M-drive)
- digitale bibliotheek
Het instellingssysteem op basis waarvan het beëindigen van de relatie met de UT wordt
geconstateerd wordt ook genoemd.

Categorie ex-UT-er
Ex-medewerker WP
(Oracle HR+PNUT)
Ex-medewerker OBP
(Oracle HR+PNUT)
1
Ex-promovendus
(GATS of Osiris, op basis van
promotie-einddatum)
Ex-student
(Osiris)

Grace-period
1 jaar
30 dagen
1 jaar
30 dagen
2

De ex-UT-er behoudt gedurende bovenstaande perioden het ‘oude’ e-mail adres. Het
gebruik van de faciliteiten wordt conform vastgestelde tarieven doorberekend naar de
organisatie-eenheid van de betreffende beheerder.
3. Gedurende de verlengperiode na de grace-period zijn de ICT-facilteiten beperkt tot een
autoforward-service van binnenkomende e-mail naar een door de ex-UT-er op te geven
e-mail adres. De e-mail box wordt na de grace-period opgeheven. De duur van de
verlenging wordt bepaald door de beheerder van de betreffende organisatie-eenheid die het
UT-belang afweegt, dit door de einddatum van de verlenging aan ICTS door te geven.
4. De standaard grace-period kan in individuele gevallen worden verlengd of verkort als, naar
het oordeel van de betreffende beheerder, daarmee een UT-belang is gediend.
5. De ex-UT-er wordt door ICTS er op gewezen dat hij/zij bij het gebruik van de betreffende
ICT-faciliteiten van de UT gehouden is aan de Gedragscode ICT- en Internetgebruik van de
UT.
6. De voorzieningen voor alumni (@alumnus.utwente.nl) staan los hiervan, omdat onderhavige
regeling voor ex-studenten betrekking heeft op @student.utwente.nl.
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Alleen voorzover de promovendus een account had op grond van registratie als medewerker of student.
Er vindt dus geen overzetting plaats naar het format naam@misc.utwente.nl
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