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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 13-09-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
2. Vaststellen dossier Spatial Engineering t.b.v. NVAO  (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit het dossier Spatial Engineering bestaande uit de 
documenten voor de Toets Nieuwe Opleiding, de aanvraag “Certificate for Quality 
in internationalisation” en de aanvraag verlengde cursusduur vast te stellen en na 
vaststelling door decaan ITC te laten versturen. 
 

 

3. Twente Max Planck Center  (agendapunt 4) 
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’ ter advisering aan de UR voor te leggen. 
 

 
 

4. Werving directeur FEZ  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit, in verband met het vertrek van de huidige 
directeur, over te gaan tot de werving van een directeur Financiële en 
Economische Zaken. 
Vanwege de strategische positie van een directeur FEZ binnen de UT en de wens 
van het college om een externe geschiktheidstoets uit te voeren, zal de werving 
zowel intern als extern tegelijkertijd plaatsvinden.  
Er wordt gebruik gemaakt van het wervingsbureau The Executive Network (TEN). 
In de periode tussen vertrek en aantreden zal de heer Ron Mazier worden 
benoemd als interim directeur FEZ . 
Het CvB besluit het bestuur van HTT te verzoeken om dhr. Jan Laurens Lasonder 
te benoemen tot interim directeur van de Hogekamp B.V. in elk geval voor de 
periode tussen vertrek van Berger en aantreden van de nieuwe directeur FEZ. 
 

 

6. Organisatie-inrichting campus en huisvesting   (agendapunt 7) 
Het college van bestuur besluit het advies van de stuurgroep Integrale 
Ondersteuning Campus en Huisvesting, dat het advies van het onafhankelijk 
adviesbureau Turner volgt, over te nemen. 
Dit betreft het scenario (1B) waarbij er sprake is van een integrale 
campusorganisatie, maar zonder strategie. Dit scenario omvat alle voordelen van 
integraliteit, wendbaarheid en ketenbenadering. De regie op de strategische visie 
blijft bij het bestuur. Benadrukt wordt dat scenario 1 een wijze van werken betreft, 
en géén zgn. “harkje”.  
Het college van bestuur gaat tevens akkoord met het voorstel van de stuurgroep 
om, hoewel er nog geen sprake is van een concreet herinrichtingsvoorstel, over het 
beoogde eindbeeld van het integraal organiseren van campus en huisvesting 
advies te vragen aan UCB, SU, diensten AZ, FB, S&B, HR, M&C en FEZ en UR 
(november-cyclus) en vervolgens de concrete vertaling naar de gewenste 
organisatie inrichting en de consequenties daarvan voor de huidige organisatie 
nader te laten uitwerken inclusief het bijbehorende medezeggenschapstraject. 
 

 

7. Verslag CvB vergadering d.d. 06-09-2016  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 06-09-
2016 goed te keuren.  
 

 

8. Ondertekening MoU met Waseda University, Japan  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit om de ‘memorandum of understanding’ met 
Waseda University in Tokyo, Japan, te ondertekenen. 
 

 

9. Voorstel “Start-up package tenure track”  (agendapunt 11) 
Het college bespreekt dit onderwerp graag in haar vergadering op 19 september 
a.s.  
 

 

10. Herbevestiging continuering monitoring prestatieafspraken  (agendapunt 12)  
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Het college bespreekt dit onderwerp graag in haar vergadering op 19 september 
a.s.  
 

11. Stand van zaken Engelstaligheid bacheloropleidingen  (agendapunt 13) 
Het college bespreekt dit onderwerp graag in haar vergadering op 19 september 
a.s.  

 

 


