
 

 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 05-03-2018 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

1. Verslag CvB-vergadering d.d. 26-02-2018  (agendapunt 2) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 26-02- 
2018 goed te keuren. 
 

2. Gemandateerde besluiten d.d. 05-03-2018  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 
05-03-2018 conform vast te stellen. Het betreft: 
- Benoeming prof.dr. I. Gibson tot hoogleraar op de leerstoel Design Engineering / 
wetenschappelijk directeur Fraunhofer Center (1 fte, faculteit ET).  
- Herbenoeming dr. J.B.W. Kok als OLD Sustainable Energy Technology (1-12-
2017 tot 1-12-2018).  
- Verlenging benoeming prof. M.N.M. van Lieshout op de leerstoel Spatial 
Stochastics van 1-2-2018 tot 1-2-2021 (0,2 fte, EWI).  
- Verlenging benoeming prof. M.J.G.J.A. Boogers op de leerstoel Innovation and 
Regional Governance van 1-10-2017 tot 1-10-2022 (0,4 fte, BMS). 
 

3. Begrotingswijziging maart 2018; EU-office en Campus  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de begroting 2018 te wijzigen in het verlengde van 
de verschuiving van het EU-office van S&B naar AZ (onderdeel SBD) en de 
eenheid Campus van AZ naar Campus & Housing (voorheen FB). De verschuiving 
is voor de betrokken diensten budgetneutraal en heeft geen invloed op het begrote 
UT-resultaat. 
 

4. Instellingstarieven  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit de UT instellingstarieven van 2019-2020 verder te 
verhogen tot B1: €10.500 , B2: €9.000 en M1: €15.750 en M2: €12.000. Voor de 
daarop volgende twee jaren (2020-2021 en 2021-2022) geldt de reeds bestaande 
afspraak met het CvB waarbij de tarieven jaarlijks worden verhoogd met +€125 
(bachelor) +€250 (master), tenzij marktontwikkelingen aanleiding geven de tarieven 
anderszins bij te stellen.  
Ieder volgend laatste jaar wordt besloten of aanpassing van de instellingstarieven 
wederom wenselijk is of dat de reguliere verhogingen worden aangehouden.  
 

5.  MoU met Korean Institute of Science and Technology (KIST)  (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit tot goedkeuring van de MoU met het Korean 
Institute of Science and Technology (KIST) en verzoekt de decaan van de faculteit 
EWI zorg te dragen voor de verdere invulling van deze overeenkomst. 
 

6.  Plan van aanpak UCT en inbedding UCT in ITC  (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit om als onderdeel van het totale plan van aanpak 
voor UCT deelbesluiten ten aanzien van de governance van UCT te nemen. 
-Dit (voorgenomen) besluit voorzien van een voorstel voor inbedding van UCT 
binnen ITC en het bredere plan van aanpak (zie bijlagen) met het oog op integratie 
UCT binnen de UT ter instemming voor te leggen aan de UR. 
 

7. Studententeams Twente  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit  
1. akkoord te gaan met het beleid zoals geformuleerd in het voorstel 
Studententeams Twente;  
2. de gereserveerde hiermee samenhangende sponsorbudgetten (k€ 50) aan M&C 
toe te kennen en na 1 jaar te evalueren waarbij een uitbreiding van het 
sponsorbudget kan worden overwogen;  
3. de ontwikkeling van de studentenwerkplaats en bijkomende overwegingen te 
integreren in het LTSH;  
4. een coördinator werkruimte te positioneren bij het FB zodra een 



 

gemeenschappelijke studentenwerkplaats is gerealiseerd. Op het moment dat de 
functie wordt ingevuld zal de manier van bekostigen worden vastgesteld.  
5. het college ziet met betrekking tot de voorgestelde HTHT minor het college een 
uitgewerkt voorstel tegemoet, voor nadere besluitvorming hieromtrent. 
 

8.  Inschrijvingsregeling UT 2018-2019  (agendapunt 9) 
Het college van bestuur besluit:  
1. De Inschrijvingsregeling UT 2018-2019 vast te stellen.  
2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.  
3. Na positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2017-
2018 onderdeel te laten uitmaken van het Studentenstatuut UT door deze regeling 
te vermelden en een verwijzing naar de link op de website in genoemd Statuut te 
plaatsen.  
 
 


