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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 05-12-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

2. Vaststelling Verslagen Najaarsoverleggen 2016  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur bespreekt de verslagen van de Najaarsoverleggen 2016 
en heeft daarover een aantal opmerkingen. Na verwerking van deze correcties stelt 
het college de verslagen vast en verzoekt deze integraal (alle verslagen) toe te 
sturen aan de decanen, WD’s, directeuren diensten en directeuren bedrijfsvoering.  
 

 
 
 
 

3. Managementrapportage t/m oktober 2016  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de managementrapportage 
t/m oktober 2016, deze vast te stellen en de adviezen over te nemen. De 
managementrapportage wordt geagendeerd voor de auditcie.-RvT, CvB-D en UCB 
en ter informatie gezonden aan UR, Decanen, WD’n, dienstdirecteuren, DBV’s en 
controllers. 
 

 
 

11. Verslag CvB vergadering d.d. 28-11-2016  (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 28-11-
2016 goed te keuren.  
  

 

12. Vernieuwde opleidingsaanbod & bekostiging PhD/PDEng 2017 e.v.  
(agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit:  
- In te stemmen met het voorgestelde structurele opleidingsaanbod Academische 
Vaardigheden (10 EC) voor PhD en PDEng. 
- Voor 2017 éénmalig k€ 83 als additioneel budget beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering en implementatie van het opleidingsaanbod en k€ 46 structureel vanaf 
2018. De hoogte van het budget is gebaseerd op het huidige aantal van 900 PhD’s 
in plaats van de in de notitie verwachte 1200 PhD’s voor eind 2017 (conform FEZ 
advies). 
- Indien het aantal PhD’s in 2017 alsnog meer is dan de huidige 900 zal het 
additionele budget worden bijgesteld.  
 

 

13. Double degree Mechanical Engineering CTW met KAIST (Zuid-Korea)  
(agendcapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit de overeenkomst in deze vorm niet te tekenen.  
De genoemde aandachtspunten dienen een plek te krijgen in de overeenkomst. 
FEZ en S&B worden verzocht de wettelijke randvoorwaarden te onderzoeken en te 
verwerken in de MoU.  
 

 

14. Vervanging parkeerplaats Faculty Club  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit middelen toe te kennen voor de renovatie van de 
parkeerplaats van de Faculty Club.  

 

 


