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

 
 
 
 
4. Conceptbegroting 2017-2020 (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit, na verwerking van de gemaakte tekstuele 
opmerkingen, tot vaststelling van de Conceptbegroting 2017-2020 en goedkeuring 
van de bijgevoegde agendaformulieren voor de RvT en de UR. 
 

5. TOM kwartaalrapportage Q4 2015-2016 (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur neemt kennis van de conceptversie van de TOM-
kwartaalrapportage kwartiel 4 academisch jaar 2015-2016 en besluit deze rapportage 
te agenderen voor de vergadering van het CvB-Decanen op 16 november en ter 
informatie te versturen aan de UR.  
 

6. Concept jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017 (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur bespreekt voor de eerste maal het concept jaarplan 
Ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017. 
Het concept jaarplan wordt behandeld in de UCB-vergadering van 8 november a.s. 
en in het CvB-D op 16 november a.s. Vervolgens gaat het stuk via het CvB naar de 
UR. 
 

8. Verslag CvB vergadering d.d. 31-10-2016  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 31-10-
2016 goed te keuren.  
 

9. Aanpassing notitie en presentatie UT-flex na 1 juli 2016  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit de aangepaste notitie “UT-flex vanaf 1 juli 2016” 
(CvB UIT-2220) vast te stellen en ter informatie aan de UR voor te leggen.  
 

10. Open Access beleid Universiteit Twente   (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur is voornemens het in de notitie ‘’Open Access aan de UT’’ 
omschreven beleid voor de stimulering en ondersteuning van Open Access vast te 
stellen en uit te voeren. Onderdelen hiervan zijn een verplichte aanlevering van de 
full text versie(s) van publicaties aan de UT-repository, en het beschikbaar stellen 
van een UT-open access budget van k€ 25 in 2017 en k€ 60 in 2018 ter vergoeding 
van Article Processing Charges. Na bespreking in het CvB-Decanenoverleg neemt 
het college een definitief besluit en legt het beleidsplan ter informatie voor aan de 
UR.  
 

11. Regeling Selectie en Plaatsing t.b.v. instroom 2017 – 2018 voor TG  
(agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit de voorliggende Regeling Selectie en Plaatsing UT 
t.b.v. instroom 2017 – 2018 voor TG vast te stellen, deze ter advies voor te leggen 
aan de Universiteitsraad en vervolgens onderdeel te laten zijn van de 
inschrijfregeling.  
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