
 

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 05-11-2018 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
1. Verslag CvB-vergadering d.d. 29-10-2018  (agendapunt 2) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 29-10- 
2018 goed te keuren. 
Tekstuele aanpassing: besluit 3 niet publiceren op de website. 
 

2. Gemandateerde besluiten d.d. 05-11-2018  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 
05-11-2018 conform vast te stellen. Het betreft: 
- Verlenging benoeming van prof.dr. R. Ranasinghe van 1-10-2018 tot 1-10-2023 
op de leerstoel Climate Change impacts of Coastal Risk (0,2 fte, ET). 
- Besluit tot vaststelling van het zelfevaluatierapport van de bacheloropleiding 
Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS).  
- Besluit tot vaststelling van de Kritische Reflectie van de bachelor en 
masteropleiding biomedical technology. 
 

4. Inschrijvingsregeling UT 2019-2020  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit de Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2019-
2020 vast te stellen en ter instemming aan te bieden aan de UR. 
 

5.  Vaststelling UT plan kwaliteitsafspraken   (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit het UT plan voor 
kwaliteitsafspraken vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de 
universiteitsraad.  
 

6.  Notitie evaluatie instellingsactieplan studeren met een functiebeperking  
(agendapunt 8) 
Het CvB heeft kennis genomen van de inhoud van de evaluatie en de 
voorgenomen uitgangspunten voor het instellingsactieplan 2019-2022. Het CvB 
besluit deze evaluatie naar de UR te zenden ter informatie en advisering.  
 

10. Conceptbegroting 2019-2022   (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit: 
- De concept-begroting 2019 goed te keuren; 
- De agendaformulieren voor de UR en RvT vast te stellen; 
- De presentatie mbt de begroting 2019 vast te stellen. 
 
De conceptbegroting zal ter advisering worden voorgelegd aan het UCB, CvB-D en 
RvT, en ter instemming aan de UR. 
 

11. Vaststelling TOM evaluatie  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur neemt het besluit tot vaststelling van de TOM evaluatie en 
deze evaluatie ter informatie voor te leggen aan de UR. 
 

13. Jaarplan 2019 SU en managementsamenvatting begroting  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur stelt het jaarplan en de begroting 2019 van de Student 
Union vast. Palstra heeft voorafgaand aan deze vergadering enkele aanpassingen 
voorgesteld en doorgenomen met Letteboer. Het verzoek is deze te laten 
doorvoeren alvorens het plan aan te bieden aan de UR. 
 

14. Screeningsbeleid  (agendapunt 16) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het geactualiseerde 
screeningsbeleid. 
 

 


