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Jaarverslag Faculteitsraad TNW 2004-2005
In dit verslag blikt de faculteitsraad TNW (FR-TNW) terug op het raadsjaar 2004-2005, waarin de
belangrijkste gebeurtenissen worden behandeld waarover de FR zich in die periode heeft gebogen.
Daarnaast wordt een impressie gegeven van het functioneren van de FR als geheel en in dezen ook
de samenwerking met het Managementteam TNW (MT-TNW).

Deel 1 – overzicht hoogtepunten vergadercycli
Begroting Technische Geneeskunde 2004
Technische Geneeskunde is een unieke opleiding in Nederland en heeft op de UT een aparte
financiële status. Het geld dat vanuit het Ministerie wordt gegeven voor het opstarten van de
opleiding komt 1:1 binnen. Dit betekent dat TG voorlopig buiten de TNW -begroting valt. Gezien de
toegenomen aanmeldingscijfers in 2004 en de inmiddels vastgestelde bijdrage van het Ministerie
adviseert de FR positief over de TG-begroting.
Faculteitsreglement
Het faculteitsreglement bevat de meest elementaire regelingen die de faculteit inrichten. De
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van het MT worden onder andere beschreven, evenals
die van de FR. Verder dient het reglement als overzicht voor de door de faculteit aangeboden
studies en alle leerstoelen. Onder andere d oor de twee nieuwe studies Advanced Technology en
Technische Geneeskunde en actuele gebeurtenissen moesten een aantal wijzigingen worden
doorgevoerd. Daarnaast wilde het MT voor iedere opleiding werken met een Dagelijks Bestuur, met
de bevoegdheden van een examencommissie. Na een aantal aanpassingen besluit de FR in te
stemmen met het reglement. NB: Het faculteitsreglement is direct te downloaden vanaf de site van
TNW.
Leerstoel Strategisch Management van Technologie in de Samenleving
Het profiel van de Universiteit Twente verschuift meer naar de te chnische faculteiten. Door deze
dubbelbenoeming geeft TNW een commitment af voor de toekomst. Een aanstelling alleen voor het
onderwijs is een nieuw gegeven; het onderzoek is en blijft onder BBT ressorteren. De inbreng van
de kandidaat is niet alleen van belang voor AT, maar ook voor de master Nanotechnologie en voor
MESA+. De FR adviseert positief ten aanzien van de benoeming van de hoogleraar Strategisch
Management van Technologie in de Samenleving voor 0,4 fte.
TNW begroting 2005
De FR maakt zich met name zorgen over het lange termijn perspectief. Het tekort, dat voor 2005
begroot is op bijna 4 miljoen euro, lijkt structureel te worden. De FR geeft aan over de
voorliggende begroting eigenlijk geen advies te kunnen formuleren.
Opgemerkt moet worden dat d e getallen zoals die zijn opgenomen in de begroting reëel zijn, echter
door het huidige financieringsmodel zijn deze tekorten niet in te lopen. Dit zal alleen mogelijk zijn
door de invoering van een ander financieringsmodel waarbij aan zwaar technisch onderzoek extra
financiering wordt toegekend. Duidelijk is dat aan de eisen en ambities vanuit het College van
Bestuur ruimschoots is voldaan.
Technische Ondersteuning (TCO)
Er is een ronde langs de leerstoelen gemaakt om het werkaanbod voor TCO te inventariseren en
het financiële model te bespreken. Deze inventarisatie heeft bij zowel TNW als EWI
plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een business plan.
Het aandeelhoudersmodel dat in het plan gebruikt wordt, is op verzoek van het TCO zelf. Op deze
wijze is het goed zichtbaar wanneer er capaciteitsproblemen zijn.
De meningen over het businessplan zijn verdeeld, vooral aangezien de aanname van het aantal
verwachte werkuren niet reëel genoemd kan worden, maar de FR-TNW stemt evenals de FR-EWI in
met de betreffende constructie gedurende één jaar. In dat jaar (2005) zal gekeken worden naar de
consequenties hiervan en naar het verbruik per expertise.
OER’s BMT/BME/AT/TG
Wegens het niet op tijd klaar zijn van de onderwijs en examenreglementen (OER’s) is de
vergadering van maart geannuleerd. Uiteindelijk komen in mei toch de paar OER’s
binnendruppelen.
De eerste versie van de bachelor OER’s BMT en TG is in mei ontvangen. Het is opmerkelijk dat dit
zo laat was, in principe hebben de opleidingen dus bijna een jaar zonder OER gezeten. Ook
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moesten deze OER’s eerst nog door de OLC’s van de desbetreffende opleidingen worden
besproken. De FR-TNW had al eerder voorgesteld om een uniform OER te maken voor alle
opleidingen en dan nog een specifiek gedeelte per studie.
Uiteindelijk wordt in juni, na een drietal commissievergaderingen, ingestemd met alle voorliggende
OER’s. Het MT heeft toegezegd dat er voor het studiejaar 2005-2006 een algemeen OER komt voor
alle opleidingen met daarin voor elke opleiding het curriculum en eventuele opleidingsspecifieke
regelgeving. De FR is hierover zeer verheugd, want het scheelt bureaucratie en dubbel werk.
Verdeelmodel
In juni is door het CvB een nieuw verdeelmodel ingevoerd, dat voor TNW een meer reële verdeling
van de gelden oplevert. Het is niet per definitie ook financieel gunstiger. De promotiepremies
worden voortaan opgedeeld in 3 niveaus, voor niet technisch, technisch en zwaar technisch
onderzoek.
De situatie was dat TNW zoveel premieplaatsen had dat de premie per AIO erg laag werd. In het
nieuwe model zit er een plafond aan het aantal plaatsen en stijgt de premie voor zwaar technische
plaatsen (bijna alle TNW AIO’s) van 44 k€ naar ongeveer 70 k€.
Huisvesting
Omdat in 2008 het gebouw Langezijds (CT) niet langer gebruikt mag worden volgens het
convenant met de Gemeente Enschede, zijn er verschillende scenario’s voor nieuwbouw aan de
orde geweest. Inmiddels is in april 2005 de nieuwbouw aan het gebouw Meander begonnen. Ook
de Zuidhorst wordt verbouwd en zal straks het BMTi onderdak verschaffen. Het onderwijs van TNW
is vanaf september gelokaliseerd in de Horsttoren (opleidingen AT en CT), Hogekamp (TN) en
Noordhorst (BMT en TG).
Door de stijgende kosten voor infrastructuur zal in de nieuwbouw (Carré) het aantal vierkante
meters zover mogelijk beperkt moeten worden. Ook komt er een ruimte waarin alle practica
kunnen worden uitgevoerd, zodat de huidige zeer lage bezettingsgraad van grote zalen niet langer
drukt op de begroting.
Revitalisering TNW
Zoals al eerder uit de niet goedgekeurde begroting viel af te leiden, was het structurele tekort van
TNW te groot om zonder maatregelen het gat te dichten. De decaan geeft aan dat een
revitalisering van de faculteit noodzakelijk is. De FR is in september op de hoogte gebracht van de
plannen. Er worden leerstoelen samengevoegd en ook wordt aan 17 mensen in de leeftijd 58-61
verzocht of zij vrijwillig met pensioen willen gaan.1
Er zullen dus geen gedwongen ontslagen vallen door dit plan, wat het voordeel van snelheid geeft
aan de revitaliseringsoperatie.
Op het moment dat de bezuinigingstaakstelling uit het plan niet wordt bereikt of er toch mensen
gedwongen worden op te stappen, verandert de situatie naar een echte reorganisatie en zal de FR
opnieuw worden gevraagd een nieuw plan goed te keuren.

1

Revitaliseringsplan is te vinden op http://www.tnw.utwente.nl
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Deel 2 – Het functioneren van de FR-TNW
Samenstelling FR-TNW
In de raadstermijn september 2004 tot september 2005 bestond de FR uit de volgende personen:
Barbara Mojet
Devaraj van der Meer
Herbert Wormeester
Robert Meijer
Bert Geerdink
Herman Oerbekke
Hans Kanger
Job Gutteling
Jasper Siekman
Simone Boerema
Pascal Verheijden
Jeroen Zijp
Erwin Bielert
Jeroen van Leerdam
Commissies FR-TNW
De FR heeft commissies bestaande uit een afvaardiging van 3-6 leden. Elke commissie bereidt
stukken voor op het voor de commissie relevante gebied, om de interne vergaderingen te
bespoedigen. In dit raadsjaar waren er de volgende commissies:
Onderwijs
o OER’s
Onderzoek
Arbo en milieu
Financiën
o Begroting TG 2004
o Begroting TNW 2005
P&O
o TCO
o Tevredenheidsonderzoek
PR
o Website
Hieruit blijkt dat een Arbo en Milieu commissie niet echt bijdraagt aan de taken van de FR, evenals
een commissie onderzoek. Eventuele passerende onderdelen kunnen door de gehele raad of een
ad-hoc commissie worden behandeld. Indien er toch meermalen vergaderd gaat worden, kan in het
komende raadsjaar alsnog een commissie worden opgericht.
Wisselingen presidium FR-TNW
Dit jaar koos de FR een nieuwe voorzitter. Het voorzitterschap werd overgedragen van Herbert
Wormeester naar Barbara Mojet.
Job Gutteling was en bleef secretaris gedurende het raadsjaar 2004-2005.
Het vice-voorzitterschap werd van Barbara Mojet overgedragen naar Herbert Wormeester.
Training/Cursus
In april 2005 had de gezamenlijke FR een cursusdag georganiseerd door ITBE. Op deze dag
werden zowel de samenwerking van de raadsleden als het functioneren van de FR behandeld.
Naast het identificeren van persoonlijke vaardigheden en moeilijkheden in interne en externe
communicatie, zijn er concrete plannen van aanpak geschreven over een drietal onderwerpen (PR,
proactief optreden van de FR en de revitalisering).
De cursus werd als zeer nuttig ervaren en het is de bedoeling om dit jaarlijks te herhalen aan het
begin van het raadsjaar (oktober), eventueel gedeeltelijk met andere raden.
Website FR-TNW
De website is verplaatst naar een officieel TNW adres, zodat het updaten een stuk gemakkelijker
gaat. Bert Geerdink is degene die de website beheert. De FR gaat komend jaar alle besluiten online
zetten, naast de notulen en agenda’s, die op dit moment al online staan. Ook documenten als dit
jaarverslag en het HR zijn op de site te vinden.
Samenwerking met MT-TNW
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Het grootste gedeelte van het afgelopen jaar bestond het managementteam van TNW alleen uit
decaan Alfred Bliek. Dit zorgde voor lastige situaties bij het bespreken van financiële stukken.
Daarnaast werd de FR zeer matig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en werden stukken
nog steeds laat aangeleverd.
De FR heeft gepoogd hierop in te spelen door zich proactief op te stellen en zelf om informatie te
vragen. Dit heeft geleid tot verbetering in de toezending van stukken en er wordt gekeken hoe de
vergaderstructuur in het komende raadsjaar kan worden geoptimaliseerd. Zie hiervoor de
verbeterpunten.
Samenwerking overige medezeggenschap
De samenwerking met overige medezeggenschapsorganen op de UT was minimaal, maar wel beter
dan in voorgaande jaren, omdat er een paar momenten zijn geweest dat de handen daadwerkelijk
ineen werden geslagen:
de URaad nam een goed initiatief door alle FR’en de gelegenheid te geven mee te praten
over het aankomende verdeelmodel. Hierdoor kon eindelijk enigszins een beeld worden
gevormd hoe de situatie bij de verschillende faculteiten was en gaf de UR de mogelijkheid
gezamenlijk suggesties voor verbetering aan te dragen.
Inzake het TCO-probleem heeft de FR-TNW samen met de FR-EWI besloten het
businessplan voor TCO gedurende het kalenderjaar 2005 goed te keuren
De communicatie tussen de FR en de OLC’s van TNW was ve r beneden peil, wat de FR
waarschijnlijk een boel dubbel werk heeft opgeleverd. Een positieve uitzondering hierop vormt de
OCT, die wel degelijk een paar notulen heeft toegezonden. De FR hoopt in het komende jaar ook
van de overige opleidingscommissies de notulen te ontvangen. Zo kunnen de pro -actieve
bedoelingen van de FR nog beter tot hun recht komen.
Voorgenomen verbeterpunten raadsjaar 2005-2006
de FR gaat een nieuwsbrief uitgeven (tweemaandelijks) met daarin actuele zaken
de FR wil het komend jaar haar website gebruiken om met de achterban te communiceren
de FR gaat zorgen dat er bij elke verkiezing ook daadwerkelijk wat te kiezen valt door meer
mensen te attenderen op de medezeggenschap
de FR gaat om meer invloed uit te kunnen oefenen op het beleid pro -actief optreden door
per lid aandachtsgebieden te definiëren en die constant te monitoren
o Voorlichting (=externe PR)
o Interne PR (nieuwsbrief, website)
o Contacten medezeggenschap (UR, FR, OLC)
o Arbo en Milieu
o Huisvesting
o Faciliteiten en infrastructuur
o Financiën
o Personeelszaken en Organisatie
o Onderzoekskwaliteit en speerpunten
o Onderwijskwaliteit en beleid
o Studentenzaken
o Internationalisering
daarnaast gaat de FR een jaaragenda bijhouden om regelmatig passerende stukken een
tijdschema te geven en dat strak te kunnen hanteren. Dit zorgt er ook van dat niets aan
onze aandacht ontsnapt.
De resultaten van de revitaliseringoperatie zijn het laatste (nieuwe) aandachtspunt, maar
zeker niet onbelangrijk. De FR zal hier bovenop zitten en er zijn al afspraken gemaakt
waarop de voortgang van het traject aan ons gerapporteerd gaat worden.
Vastgesteld op. 16-02-2006
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