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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 27 september 2010 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 20-09-2010 wordt vastgesteld. 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

De gemandateerde besluiten CvB d.d. 27-09-2010 worden vastgesteld. 
 
Benoeming hoogleraar Biomedical Photonic Imaging. 
Het College van Bestuur besluit de heer dr. W. Steenbergen te benoemen tot hoogleraar Biomedical 
Photonic Imaging. 
Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte, ingaande 1 juni 2010 voor een periode van drie jaar met 
het voornemen tot een vaste benoeming over te gaan na positieve evaluatie. 
 
Verlenging benoeming 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van prof.dr.ir. N.J.J. Verdonschot als hoogleraar 
Implantaat Biomechanica te verlengen voor de periode van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2013. 
De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,2 fte. 
 
3. Heraccreditatie PSTS (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit de rector te mandateren om de pro forma 
heraccreditatie van de master PSTS aan te vragen. 

 
4. Onderzoeksvisitatierapport ITC (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de onderzoeksbeoordeling “Assessment report ITC 
research and graduate programme Geo-information science and earth observation”, 
te aanvaarden. 

 
5. Huisvestingsontwikkeling en Campusontwikkeling (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit deze nota ter informatie voor te leggen aan de UR op 
de overlegvergadering van 10 november 2010 en de definitieve aangepaste versie ter 
instemming voor te leggen aan de UR op 15 december 2010. 

 
6. Stimulering thema energie (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van de Energienotitie van Apers c.s. 
De aangedragen subthema’s spreken het College aan. Voor eind 2010 ziet het 
College een stevig(-er) voorstel tegemoet. Afhankelijk van het plan is het College 
bereid om k€500 uit USoZ beschikbaar te stellen. Het CvB houdt een tweede k€ 500 
voor 2012 in beraad, afhankelijk van het voorstel, waarbij tevens goede nota is 
genomen van de bereidheid van de instituten samen een eigen bijdrage van k€ 500 
te betalen. 
Het College vraagt de werkgroep om een inhoudelijk plan in te dienen vóór het eind 
van 2010. 

 
7. BBR 2010 (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur stelt het BBR 2010 vast voor bespreking in november met 
de URaad. 

 


