
 

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 17-09-2018 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
1. Verslag CvB-vergadering d.d. 10-09-2018  (agendapunt 2) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 10-09- 
2018 goed te keuren. 
 
(Besluit 1)  
 

2. Gemandateerde besluiten   (agendapunt 3) 
Correctie benoeming Prof. J. Schraagen 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van Prof. Schraagen te verlengen 
en tevens om te zetten naar een bezoldigde benoeming voor 0,4 fte.  
Vaststellen Kritische Reflectie Civil Engineering, Civil Engineering & 
Management en Construction Management and Engineering 
Het College van Bestuur besluit de Kritische Reflectie van Civil Engineering (BSc), 
Civil Engineering & Management (MSc) en Construction Management and 
Engineering (MSc) vast te stellen.  
 
(Besluit 2) 
 

3. Plan van aanpak wetenschappelijke integriteit  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit het plan van aanpak wetenschappelijke integriteit  
ter advisering aan te bieden aan het CvB-D. Het College verzoekt Marketing & 
Communicatie te starten met de voorbereiding en uitvoering van 
communicatieactiviteiten rondom de lancering van de nieuwe Nederlandse 
gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
Na bespreking in het CvB-D zal het CvB het Plan van Aanpak definitief vaststellen, 
waarna het plan ter informatie zal worden toegezonden aan de UR en de RvT.  
 
(Besluit 3) 
 

4. Goedkeuring twee overeenkomsten met USTC, China  (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit tot tekening van de Memorandum of 
Understanding en Agreement Between University of Science and Technology of 
China, People’s Republic of China And University of Twente On Student Exchange 
en verzoekt de decaan van de faculteit TNW zorg te dragen voor de verdere 
implementatie van de plannen.  
 
(Besluit 4)  
 

7. RDM-beleid en actieplan  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit tot vaststellen van het RDM-beleid en vraagt de 
facultaire management teams het beleid vóór 1 januari 2019 binnen de eigen 
faculteit geïmplementeerd te hebben. Het college stemt tevens in met het concept 
actieprogramma om het beleid te implementeren. Het college verzoekt om door 
LISA geïnformeerd te worden over de status en voortgang van het 
actieprogramma. 
 
(Besluit 7)  
 

 


