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2.  Gemandateerde besluiten CvB vergadering d.d. 18-01-2016  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 18-01-2016 
conform vast te stellen. Het betreft: 
-  Indienen aanvraag voor een lichte toets van de tweejarige master “Leraar Voortgezet 

Hoger Onderwijs in zaakvakken” bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs 
(CDHO).  

 
 
4.  2e call (1e tranche) Impuls promotieplaatsenplan  (agendapunt 5) 

Het college van bestuur besluit de onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend voor de 2e call 
van “Top Technology Twente: Impuls promotieplaatsen plan” verder uit te laten werken 
conform de Impuls regeling. Deze uitgewerkte voorstellen zullen dan worden ingediend bij de 
TKI HTSM voor goedkeuring en aanwending van de TKI toeslag 2016 van de UT. De UT 
investeert in deze 2e call, indien nodig, zelf een bedrag van maximaal K€300 vanuit de K€ 
500 garantievoorziening die voor dit Impuls promotieplaatsen plan is gereserveerd in de 
begroting 2016. Het college geeft SBD opdracht om samen met FEZ te zorgen voor 
aanvullende financiering van de volgende calls en geeft de opdracht om naar mogelijke 
volledige financiering voor deze call te zoeken. 
 
 

5.  Horeca bij de UT  (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het voorstel om met de gemeente de 
mogelijkheid te bespreken voor een “alcoholvergunning op maat” voor de UT, waarin voor de 
verschillende partijen afspraken worden gemaakt passend bij de horecafunctie die zij op de 
campus vervullen. Het uitgangspunt voor het college is daarbij dat de campus een leuke, 
bruisende en inspirerende ontmoetingsplaats moet zijn voor de UT-gemeenschap. 
Opgemerkt wordt dat de Vestingbar niet zomaar een commerciële partij is, maar dat zij een 
bijzondere rol speelt op de campus door hun specifieke bijdrage aan de UT-gemeenschap. 
Het college vraagt de Vestingbar daartoe deze bijzondere rol in de toekomst nadrukkelijker in 
te vullen in samenspraak met de Student Union en Eenheid Campus / FB. 
 

 
 Monitoring nevenwerkzaamheden hoogleraren  (afstempunt 7.i.) 
 Het college bespreekt het ontvangen verzoek van de monitoring van nevenwerkzaamheden 

van hoogleraren. Het college hecht veel waarde aan de juiste registratie van deze 
nevenwerkzaamheden en ziet het als belangrijk onderdeel van de functioneringsgesprekken. 
Het college constateert dat tijdige en volledige registratie extra aandacht behoeft en bespreekt 
dit met de decanen in het volgend CvB-D overleg. 

  
 

7.   Verslag CvB-vergadering d.d. 11-01-2016  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 11-01-2016 goed te 
keuren. 
 
  

8.  Toekenning budget verbouwing Entreehal Sportcentrum  (agendapunt 9) 
Het CvB besluit het reeds gereserveerde budget ten behoeve van de verbouwing entree 
Sportcentrum, conform het goedgekeurde Vastgoedplan 2016 en onder voorwaarde van een 
onderliggende goedgekeurde begroting, toe te kennen. 

 
 
9.  Research Review Chemical Engineering 2008-2014  (agendapunt 10) 

(Besluiten CvB vergadering d.d. 18 januari 2016; kenmerk 403.352) 



Het College van Bestuur besluit het definitieve rapport van de Research Review Chemical 
Engineering 2008-2014 te accepteren. Met de faculteit Technische Natuurwetenschappen 
(TNW) zullen afspraken worden gemaakt over de consequenties die volgen uit het rapport 
(o.a. actiepunten t.a.v. afname onderzoeksmiddelen en verhoging aantal vrouwelijke PhD 
studenten). 

 
 
10.  Convenant Pioneers in Health Care Innovatiefonds  (agendapunt 11) 

Het College van Bestuur besluit, op voorwaarde dat het convenant juridisch getoetst is, 
akkoord te gaan met het onderliggende ‘Convenant Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ 
en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking wordt door de 
partijen een gezamenlijke doel nagestreefd, te weten het (doen) verrichten van medisch 
technisch-wetenschappelijk onderzoek, resulterend in nieuwe medische technologie en/of 
wetenschappelijke publicaties. Tevens kunnen partijen door middel van samenwerking 
profiteren van elkaars kennis en kunde en kunnen zij bovendien een kostenbesparing 
realiseren.  
Tevens besluit het college geen centrale bijdrage te leveren aan dit Innovatiefonds. In het 
geval dat (vak)groepen buiten MIRA een succesvol beroep doen op het Innovatiefonds wordt 
het collectief van decanen en wd’s aangesproken om te komen met een evenwichtige 
verrekeningsmethode voor de eventuele bijdrage in het Innovatiefonds. 

(Besluiten CvB vergadering d.d. 18 januari 2016; kenmerk 403.352) 


	BESLUITEN College van Bestuur d.d. 18-01-2016

