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2. Vaststellen NVAO kritische Reflectie Master Risicomanagement  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de Kritische Reflectie Master Risicomanagement vast te 
stellen. 

 
 
6. Verslag CvB-vergadering d.d. 17-05-2016  (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 17-05-2016 goed te 
keuren. 
 
 

7. SKO pilot  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met start van de SKO pilot 2016-2017. 
 
 

8. Studentenstatuut  (agendapunt 10) 
Brinksma is niet vooraf gekend in deze stukken. Besloten wordt het statuut nu niet vast te 
stellen, maar dit opnieuw te agenderen in het CvB van 30 mei. In zijn werkoverleg met S&B 
zal Brinksma het stuk doornemen. Brinksma wordt gemandateerd om dit stuk, indien hij 
akkoord is, door te zetten naar de UR.  
 
 

9. Uitvoeringsregeling Intellectuele Eigendom (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit in beginsel tot wijziging van het Reglement inzake 
uitvindingen van UT-medewerkers 2011 en daarmee tot vaststelling van de 
Uitvoeringsregeling Intellectuele Eigendom en deze ter instemming voor te leggen aan de 
Universiteitsraad.  
 
 

10. Concept definitief inhoudelijk jaarverslag UT 2015 (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit: 
1. Het concept-definitief jaarverslag 2015 een laatste maal te voorzien van feedback, voordat 
het naar de RvT gestuurd wordt. 
2. De portefeuillehouder (Bult-Spiering) voor zover nodig te mandateren om de finale versie, 
waarin de opmerkingen van het college zijn verwerkt, vast te stellen. 
3. Wijzigingen die in het jaarverslag 2015 doorgevoerd moeten worden ná de RvT 
vergadering dd. 29 juni 2016 via een erratum te verwerken i.v.m. de deadline van OCW (1 juli 
2016). 
Daarnaast maakt het CvB een keuze voor de cover van het jaarverslag.  
 

 
11. Notitie Living Smart Campus programma  (agendapunt 13) 

Het College van Bestuur besluit een Living Smart Campus programma in te stellen conform 
het voorstel van de stuurgroep in de notitie Living Smart Campus programma. 
Op basis van het voorstel van de stuurgroep kan het College geen besluit nemen over de 
inrichting van de ondersteuningsorganisatie, er zijn meer vraagstukken die bij dit besluit 
betrokken moeten worden, zoals huisvesting. Het College besluit de aanbevelingen van de 
stuurgroep met betrekking tot de inrichting van de organisatie hierin mee te nemen.  
Het College besluit om de interim posities van hoofd Eenheid Campus en directeur Facilitair 
Bedrijf tot en met december 2016 aan te houden.  
 
 
 


