
(Besluiten CvB vergadering d.d. 16 januari 2017) 

 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 16-01-2017 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

8. Implementatie aanbevelingen rapport visitatiecommissie Functioneel Beheer  (agendapunt 
8) 
Het College van Bestuur neemt kennis van de in de UCB-vergadering van 10 januari 2017 
vastgestelde aanpak om te komen tot implementatie van de geformuleerde aanbevelingen uit het 
rapport van de visitatiecommissie functioneel beheer. De UCB, zal - na consultatie van Maarten 
van Steen door Bult - inzake de aanpak van de uitwerking van het domein-overstijgend 
proceseigenaarschap c.q. regierol functioneel beheer, advies uitbrengen aan het CvB. Het 
faculteits-overstijgend proceseigenaarschap van onderwijsgerelateerde systemen wordt belegd bij 
de directeur CES. 
 
Het rapport zal met bovengenoemd besluit in een brief ter informatie aan de UR worden 
toegestuurd.  
 

12.a. Verslag CvB vergadering d.d. 10-01-2017  (agendapunt 12a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 10-01-2017 goed te 
keuren.  
 

12.b. Verslag CvB vergadering d.d. 12-01-2017  (agendapunt 12b) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-01-2017 goed te 
keuren.  
 

13. Onderwijsevenementenkalender 2017-2018  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit de onderwijsevenementenkalender 2017-2018 vast te stellen.  
 

14. MSc Double Degree Programme in Computer Science UII and Business Information 
Technology UT  (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit om de ondertekening van de ‘AGREEMENT on the 
Implementation of an MSc Double Degree Programme in Computer Science (Enterprise 
Information Systems specialisation) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia and 
Business Information Technology, University of Twente, Enschede’ aan te houden. 
 

15. Protocol for research assessments University of Twente 2015-2021  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit: 
- het Protocol for research assessments University of Twente 2015-2021 vast te stellen en te 
hanteren voor alle onderzoeksvisitaties onder het Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021; 
- het CvB-D op 18 januari 2017 te informeren over het Protocol for research assessments 
University of Twente 2015-2021 op hen erop te wijzen het protocol te hanteren bij toekomstige 
onderzoeksvisitaties. 
 

16. Jaarverslag en –rekening 2015  (agendapunt 16) 
Het College van Bestuur besluit: 
1. Kennis te nemen van de planning voor het jaarverslag en de –rekening 2016. 
2. Eventuele aanvullende aandachtspunten / thema’s vanuit het CvB welke expliciet in het 
jaarverslag dienen te worden opgenomen, door te geven aan betrokkenen.  
 

17. Jaarplan Student Union 2017  (agendapunt 17) 
Het College van Bestuur besluit het jaarplan 2017 van de SU goed te keuren. Tevens besluit het 
CvB het jaarplan ter informatie in te dienen bij de UR.  
Bij de bespreking in de overlegvergadering met de UR zal de SU worden uitgenodigd. 
 

 


