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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 11-07-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

4. Voorstel Reïnventing UT News (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit om het voorstel van de redactie tot transformatie 
van het UT Nieuws te steunen. Het initiatief van de redactie om tot vernieuwing te 
komen wordt gewaardeerd.  
Ten opzichte van de opgestelde begroting van k€104 voor 2017 wordt het UT 
Nieuws gevraagd om een herprioritering in de begroting te maken om te bezien wat 
in 2017 eventueel uit eigen begroting opgevangen kan worden. Het College staat 
welwillend t.o.v. het eenmalig centraal bekostigen van dat deel van de 
transitiekosten die niet door het UT Nieuws zelf kunnen worden gedragen.  
 
 

 
 
 
 

8. Managementrapportage t/m mei 2016  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de managementrapportage 
t/m mei 2016, deze vast te stellen en de adviezen over te nemen.  
De managementrapportage kan ter bespreking worden geagendeerd in auditcie.-
RvT, CvB-D en UCB en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD’n, 
dienstdirecteuren, DBV’s en controllers.  
 
 

 
 
 
 
 

12. Verslag CvB vergadering d.d. 04-07-2016  (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 04-07-
2016 goed te keuren.  
 
 

 
 
 

13. Side letter Agreement for an integrated educational program for bachelor and 
master students between USTC and UT  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit om de volgende agreement te ondertekenen: Side 
letter to the Agreement of cooperation for an integrated educational program for 
bachelor and master of science students between the University of Science and 
Technology China and the University of Twente.  
 
 

 
 
 

14. Securityjaarverslag 2015 & SURFaudit 2015 (self assessment 
informatiebeveiliging)  (agendapunt 16) 
Het College van Bestuur neemt kennis van het securityjaarverslag 2015 en de 
SURFaudit 2015 en stemt in met de aangegeven wijze van opvolging van de 
actiepunten uit de SURFaudit. 
 
 

 
 

15. Vaststellen Kritische Reflectie BSc en MSc EE (agendapunt 17) 
Het College van Bestuur besluit, op voorwaarde dat EE de laatste verbeterpunten 
verwerkt, de kritische reflecties van de Bachelor en Master EE vast te stellen en te 
versturen aan Certiked.  
 
 

 
 

16. Reparatie wachtlijst PhD’s najaar 2016 (agendapunt 18) 
Het College van Bestuur besluit:  
- Tot goedkeuring van de reparatie wachtlijsten PhD’s (najaar 2016) conform 
scenario 2, dit betreft 24 extra trainingen, en kent voor 2016 bijbehorend 
budget(overschrijding) op CHRM niveau toe van € 50.500.  
- Tot het geven van de opdracht aan HR, CES en TGS voor het laten uitwerken van 
een structureel sluitende aanpak en begroting voor 2017 voor het behalen van de 
10 EC t.b.v. de academische vaardigheden van de PhD populatie op de UT.  
- Tot het geven van de opdracht voor het transparant monitoren van de wachtlijsten 
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en sturing op de inhoud en timing van het aanbod vanuit het gezamenlijk overleg 
van TGS, CES en HR (komt bijeen in het CTD). Dit voor zowel de reparatie in 2016 
als ook voor 2017 e.v.  
 
 

 
 

18. Besluitvorming LTSH en keuze voorkeursstrategie (agendapunt 20) 
Het College van Bestuur besluit:  
• Het LTSH-rapport dat nu voorligt definitief vast te stellen. (bijlage 1)  
• Het LTSH-rapport (na verwijdering van bedrijfsgevoelige informatie) beschikbaar 
te stellen vanwege WOB-verzoek.  
 
 

 
 

 


