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3. CHRM Budget 2016 (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit tot goedkeuring van het CHRM budget voor 2016. Voor 
besteding van dit budget in 2017 ziet het CvB voor 1 oktober a.s. een voorstel inclusief een 
beleidsparagraaf tegemoet. 
Het college vraagt nadrukkelijk aan het Talencentrum om een visie te ontwikkelen op hoe de 
groei in scholingsvragen kan worden geaccommodeerd en welke andere mogelijkheden het 
Talencentrum ziet om de doelstelling van de UT op het gebied van Engelstaligheid te behalen, 
inclusief inhoudelijke en organisatorische rol van het Talencentrum hierbij in de toekomst. 

 
 
5. Verslag CvB-vergadering d.d. 19-04-2016  (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-04-2016 goed te 
keuren. 
 
 

6. Verantwoording prestatieafspraken OCW  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de inhoud van Bijlage VI 
Prestatieafspraken. T.a.v. de indicator Spin-offs verzoekt het College om de toevoeging te 
maken dat de UT het afgelopen jaar opnieuw is verkozen tot meest ondernemende en best 
valoriserende universiteit in de Elsevier. Verder vraagt de indicator Spin-offs een nadere 
contextuele toelichting, waarin wordt aangegeven dat een verschuiving gaande is van het 
puur creëren van bedrijven naar doorgroei van bedrijven. In dit laatste wordt steeds meer het 
belang van gezien en bij Spin-offs van de UT wordt daar op gefocust, wat de uitkomst van een 
dergelijke indicator vanzelfsprekend beïnvloedt. 
 
 

7. Research Review Mathematics 2009-2014  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit het definitieve rapport van de Research Review Mathematics 
2009-2014 te accepteren. Met de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) 
zullen afspraken worden gemaakt over de consequenties die volgen uit het rapport. 
 
 

8. Research Review Management of Innovation and Entrepreneurship: a network 
perspective 2008-2014  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit het definitieve rapport van de Management of Innovation and 
Entrepreneurship: a network perspective 2008-2014 te accepteren. Met de Faculty of 
Behavioural, Management and Social sciences (BMS) zullen afspraken worden gemaakt over 
de consequenties die volgen uit het rapport. 


