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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 26-09-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

3. Tijdelijke vertegenwoordiging HTT (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit 
- het voorstel van HTT voor tijdelijke vervanging van Kees Eijkel en Joyce Berger, 
zoals voorgesteld, vast te stellen. 
- HTT te vragen de juridische formaliteiten voor deze tijdelijke situatie in te regelen. 
 

 

4. Powered by Twente (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit in verband met zijn pensionering per 1 oktober dhr. 
Van Ast te ontslaan als statutair bestuurder van Powered by Twente en dhr. Van 
Keulen te benoemen als statutair bestuurder van Powered by Twente per 1 oktober 
2016. 
 

 

6. Visiedocument CES (agendapunt 7) 
Het CvB heeft, mede na de toelichting door dhr. Oeloff, met waardering kennis 
genomen van het visiedocument CES, en besloten de financiële claim aan te 
houden en mee te nemen in de totale beoordeling van alle claims tijdens het 
begrotingsproces 2017. 
  

 

7.  Bespreken rapportage keten studiebegeleiding (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit de voorliggende rapportage over de keten 
studiebegeleiding ter advies voor te leggen aan de UCO. 
 

 

8.  Beoordeling voorstellen inzake call for proposals ‘International Strategic 
Partnerships’ (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur bespreekt de proposals die zijn ingediend op de call 
‘International Strategic Partnerships 2016’. Als de proposals zich kwalificeren, is 
het CvB bereid het bedrag van k€ 100 te verhogen naar maximaal k€ 250. Het 
college verzoekt S&B de proposals in dit licht opnieuw te bekijken en neemt 
hierover een besluit in haar vergadering van 3 oktober a.s. 
 

 

9.  Verslag BO Internationale School Twente en reactie op brief Van Velthuizen 
en de Stichting Internationaal Onderwijs Twente  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit  
a. Om het verslag van het BO met de Internationale School Twente en Saxion vast 
te stellen. 
b. Een reactie voor te bereiden op de ingekomen brief van Onno van Velthuizen en 
de voorzitter van de Stichting Internationaal Onderwijs Twente (SIOT) dhr. J. 
Goudt, zoals beschreven in het voorstel: akkoord gaan met een eenmalige bijdrage 
van k€ 25 (verdeeld over drie jaar) mits daartoe een officieel verzoek wordt gedaan 
door de IST/SIOT. Het college benadrukt het belang van een kwalitatief goede 
internationale school voor het aantrekken van internationaal talent naar de UT. 
Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het bevorderen van de doorstroom 
van scholieren naar de UT en een korting voor UT-medewerkers op het lesgeld. 
 

 

11. Verslag CvB vergadering d.d. 19-09-2016  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-09-
2016 goed te keuren.  
 

 

12. Maatschappelijke valorisatie UT  (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de discussienotitie over de 
maatschappelijke valorisatie van het UT-onderzoek en –onderwijs. De notitie wordt 
ter advies voorgelegd aan het CCI en met de daaruit voortgekomen input 
besproken tijdens het Strategisch CvB op 5 en 6 oktober a.s. 
  

 



(Besluiten CvB vergadering d.d. 26 september 2016; kenmerk 403.716) 

13. Brochure Hoogleraren  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit de brochure Hoogleraren vast te stellen.  
Bult formuleert een tekstvoorstel voor paragraaf 8.1 ‘Nevenwerkzaamheden’ 
waarna de brochure definitief gedrukt en verspreid kan worden.  
 

 

14.  Technische wijziging regelingen dienstreizen en overige kosten 
(agendapunt 16) 
Het College van Bestuur besluit de gewijzigde regeling “Vergoedingsregeling 
dienstreizen UT” vast te stellen per 1 oktober 2016. De wijziging, als opvolging van 
het besluit van het College van Bestuur van 14 december 2015, betreft artikel 5, lid 
3 van voormelde regeling. De declaratietermijn is gewijzigd van 3 naar 6 maanden.  
Tevens besluit het College van Bestuur per 1 oktober 2016 het gewijzigde 
“Declaratievoorschrift overige kosten UT” vast te stellen. In artikel 5 is de 
declaratietermijn gewijzigd van 3 naar 6 maanden. Ook hierbij betreft het opvolging 
van het besluit van het College van Bestuur van 14 december 2015. 
 

 

 


