
(Besluiten CvB vergadering d.d. 29 maart 2016; kenmerk 403.484) 

Kenmerk: 403.484 
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 29-03-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 

 
2.  MoU UT - Waterloo (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit de MoU gericht op samenwerking met Waterloo in Canada 
goed te keuren en te ondertekenen. 
 

 
3. Actieplan EU-Office (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit het actieplan van het EU-Office vast te stellen, waarbij de 
financiering voor de additionele capaciteit van 1 fte voor de duur van 2 jaar bekostigd wordt uit 
de SEO-middelen. Het college ziet het effect van de additionele investering na twee jaar 
graag geëvalueerd. 
 

 
4. Governance Design Lab (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit: 
- Het DesignLab niet meer als project aan te sturen maar als zelfstandig (virtueel) 
organisatieonderdeel van CTIT. 
- De stuurgroep DesignLab op te heffen en de programmering van de activiteiten van het 
DesignLab en de monitoring van de voortgang onder te brengen bij het CvB-Decanenoverleg. 
Op deze manier wordt het UT-brede eigenaarschap van het DesignLab geborgd als onderdeel 
van de verdere ontwikkeling van een integrale Designaanpak/filosofie voor ons onderzoek en 
onderwijs. 
- Het DesignLab (en de verdere ontwikkeling van een integrale Designaanpak/filosofie voor 
ons onderzoek en onderwijs) onder te brengen in de portefeuille van de rector. 
- De Voorzitter te benoemen als secundus/plaatsvervanger, ter borging van de continuïteit 
i.v.m. de komende rectoraatswissel en met specifiek aandachtspunt de business 
development/valorisatie-aspecten van het DesignLab. 
- Het MT van het DesignLab opdracht te geven om in nauwe afstemming met het CvB en de 
dienst HR over te gaan tot werving van een Managing Director.  

 
 

6. Verslag CvB-vergadering d.d. 21-03-2016  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 21-03-2016 goed te 
keuren. 
 
 

7. Instelling tweejarige Educatieve master zaakvakken per september 2016  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om het opleidingsaanbod van de 
Universiteit Twente per 1 september 2016 uit te breiden met de tweejarige Master Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in Zaakvakken en legt dit voorgenomen besluit ter 
instemming voor aan de URaad. 
 
 

8. Naamswijziging 2e naam Technische Wiskunde bij EWI  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit de tweede Engelstalige naam voor de bacheloropleiding 
Technische Wiskunde van Industrial & Applied Mathematics te veranderen in Applied 
Mathematics. 
 

 
 


