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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 29-08-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
3. Integratie onderwijs-ondersteuning ITC-UT  (agendapunt 4) 

Het CvB besluit om de adviezen en voorstellen van de stuurgroep Integratie 
Onderwijsondersteuning ITC-CES zoals beschreven in bijgevoegde brief van de 
stuurgroep aan het College, over te nemen en de beoogde aanstellingen per 1-1-
2017 te realiseren.  
Het college benadrukt dat het medezeggenschapsproces goed belegd dient te 
worden.  
  

 
 

4. Twente Max Planck Center  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit het voornemen een strategische samenwerking aan 
te gaan met het Max Planck Gesellschaft in de vorm van een ‘Twente Max Planck 
Center’ voor advisering aan de UR voor te leggen. 
 

 
 

6. Verslag CvB vergadering d.d. 11-07-2016  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 11-07-
2016 goed te keuren.  
 

 
 
 

7. Vaststellen verplichte Studiekeuzecheck Psychologie  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit de studiekeuzecheck voor de Bacheloropleiding 
Psychologie (ISAT 56604) verplicht te stellen en dit besluit in de inschrijfregeling 
2016-2017 op te nemen. Het College van Bestuur verzoekt de decaan BMS om 
instemming van OLC en/of FR te regelen voorafgaand aan de kennisgeving aan de 
URaad.  
 

 

8. Aanpassingen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit   
(agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit de voorstelde aanpassingen in het 
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente te accepteren en 
per direct in te laten gaan. 
 

 
 

9. Melding aan NVAO tot voornemen verlenging instellingstoets 
(agendapunt 11) 
- Het CvB besluit tot het voornemen de huidige instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) 
te verlengen 
- en per formele brief de NVAO hiervan op de hoogte te stellen.  
 

 
 

10. Ondersteuningsaanvraag versnelling projecten ‘Professionalisering I-Keten’ 
(agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit: 
- De lasten (totaal K€ 220 (sal. + overhead) van de voor twee jaar aangestelde 
programmamanager internationalisering, waartoe eerder besloten, te dekken uit de 
Centrale Stimuleringsmiddelen. 
- De directeur CES opdracht te geven een versnelling aan te brengen in projecten 
in de I keten en hiervoor de benodigde middelen (k 170 inclusief btw) beschikbaar 
te stellen, eveneens t.l.v. de CS-middelen. 
 

 
 

11. Regeling FOBOS  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur heeft enkele correcties op de regeling FOBOS 2016-2017. 
Na verwerking van deze correcties kan de regeling ter instemming aan de URaad 
worden voorgelegd.  
 

 

12. Cultuurvisie SU   (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit de vaststelling van de Cultuurvisie uit te stellen tot 
de volgende vergadering.  
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