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14. Verslag CvB vergadering d.d. 06-11-2017  (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 06-11-
2017 goed te keuren.  
 

15. Naamswijziging Human Media Interaction  (agendapunt 15) 
Het verzoek van de Decaan EWI en het positieve advies van de Faculteitsraad EWI 
in acht nemend, besluit College van Bestuur om de naamswijziging van de 
masteropleiding Human Media Interaction in Interaction Technology aan te vragen 
bij de NVAO. 
Het verzoek van de Decaan EWI en het positieve advies van de Faculteitsraad EWI 
in acht nemend, neemt het College van Bestuur het voorgenomen besluit om, op 
voorwaarde dat de NVAO instemt met het verzoek tot naamswijziging, de naam 
van de masteropleiding Human Media Interaction te wijzigen in Interaction 
Technology en legt dit voorgenomen besluit ter instemming voor aan de URaad. 
 

16. THE European Teaching Excellence Rankings  (agendapunt 16) 
Het College van Bestuur besluit dit agendapunt terug te laten komen in haar 
vergadering van 20 november. 
  

17.  FOBOS  (agendapunt 17) 
- Het CvB stemt in met de voorgestelde berekeningssystematiek waarbij volgens 
het eerder vastgestelde paradigma van niet afgenomen diensten het door de 
student betaalde collegegeld wordt vergoed, zowel voor overmacht, topsport als 
bestuur/activisme.  

- Het College van Bestuur besluit de WAR de opdracht te geven een centrale 
regeling voor vergoeding medezeggenschap, zeggenschap en advisering door 
studenten uit te werken die, na goedkeuring door CvB en UR vanaf studiejaar 
2018-2019 onderdeel uit kan gaan maken van FOBOS.  

- Op grond van het advies van de WAR besluit het College van Bestuur de initiële 
vergoeding studentassessor van € 150 per maand te continueren en deze 
vergoeding vanaf 1 september 2018 op te nemen in de FOBOS-regeling.  

- Het CvB is van mening dat studenten met een studievisum voor aanvang van hun 
bestuursfunctie zekerheid moet worden gegeven over de erkenning van de 
bestuursactiviteit in het kader van de studievoortgangsnorm in de wet MoMi en 
stemt in met het door de WAR en Student Union opgesteld verrekeningsmodel van 
toegekende bestuursmaanden.  

- Het CvB stelt voor om de conceptregeling nog dusdanig aan te passen dat ook 
ITC studenten in een fulltime, geaccrediteerde niet-bekostigde master (Master 
Geoinformation Science and Earth Observation) vanaf het moment dat deze een 2- 
jarige duur heeft (vanaf sept. 2018) in aanmerking kunnen komen voor een 
vergoeding vanuit FOBOS wanneer ze aan de overige voorwaarden van de 
regeling voldoen. Het CvB besluit dat ITC studenten ingeschreven in een 
bekostigde opleiding, in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding vanuit 
FOBOS wanneer ze aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen.  

- Het CvB besluit voor de prestatieteams een aparte categorie binnen FOBOS in te 
stellen met een apart budget dat op basis van een nader uitgewerkt voorstel 
rondom prestatieteams (jaarlijks) zal worden vastgesteld. Voor het jaar 2018 is het 
CvB van mening dat de erkenning van de teams in categorie vier in lijn is met de 
voorgestelde criteria voor prestatieteams en de toekenning voor deze teams in lijn 
is met eerdere toezeggingen en vastgestelde beleidskaders.  
Het CvB is daarmee akkoord met voorgestelde veranderingen in de 
conceptregeling FOBOS en de bijbehorende begroting en besluit de 
conceptregeling inclusief toelichtende stukken ter instemming voor te leggen aan 
de Universiteitsraad. 
Het college besluit het FOBOS-budget in te richten conform het FEZ-advies.  
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