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Kenmerk: 392.004 
 
 
 
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 8 november 2010 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 25-10-2010 wordt vastgesteld. 

 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

De gemandateerde besluiten CvB d.d. 08-11-2010 worden vastgesteld. 
 

Benoeming hoogleraar Global Business Process Sourcing 
Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr. K. Kumar te benoemen tot hoogleraar Global 
Business Process Sourcing bij de faculteit Management en Bestuur met ingang van 1 novermber 2010 
voor een periode van vijf jaar. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte. 
 
3. Tarief Campusnet (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit: 
Het maandelijks abonnementstarief voor CAMPUSnet:  
• Per 01-01-2011 te verhogen van € 10,00 incl. BTW naar € 12,50 incl. BTW 
• Per 01-01-2012 te verhogen van € 12,50 incl. BTW naar € 15,00 incl. BTW 
Het College verzoekt ICTS om De Veste en Acasa over dit besluit te informeren. 

 
4. Stimulering docentprofessionalisering (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de eerder in het CvB en CvB-D besproken notitie 
‘Stimulering docentprofessionalisering’ vast te stellen met enkele tekstuele correcties. 
Het College van Bestuur gaat ervan uit dat PA&O en de Onderwijskundige Dienst het 
plan van aanpak voortvarend in uitvoering nemen. 
Het in de notitie gedane voorstel maakt deel uit van de notitie 
InstellingsKwaliteitsZorgSysteem (IKS) en zal nu ter instemming worden voorgelegd 
aan de U-Raad. 

 
5. Toetsbeleid en toetskader (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de eerder besproken notities 
‘Structurele verbetering van de kwaliteitsborging toetsing en beoordeling’ en 
‘Toetsbeleid en Toetskader’ en gaat akkoord met het door de Onderwijskundige 
Dienst opgestelde ‘Plan van aanpak Toetsbeleid op de UT’ . 
Toetsbeleid is onderdeel van de notitie InstellingsKwaliteitsZorg en zal nu aan de UR 
ter instemming worden voorgelegd. 

 
6. Numerus fixus Psychologie (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit een numerus fixus te stellen voor de 
bacheloropleiding Psychologie. De numerus fixus wordt vastgesteld op 350 
inschrijvingen. 

 
7. Voorstel herziening plaatsing support unit ITC (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit de medewerkers van de support unit O&O onder te 
brengen bij de faculteit ITC en het daarmee gepaard gaande personeelsbudget weer 
over te hevelen naar het ITC per 1 januari 2011. Deze situatie zal na een jaar worden 
geëvalueerd. 
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8. Arbo- en milieujaarplan 2011 (agendapunt 9) 

Het College van Bestuur stemt in met het Arbo- en Milieujaarplan 2011. 
 
 
 
9. Verbetering Studielandschap Vrijhof (agendapunt 10) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de verbeterplannen voor het 
studielandschap Vrijhof en de dienst B&A structureel k€ 40 toe te kennen voor 
realisatie van deze plannen. 

 
10. Notitie studentenhuisvesting Universiteit Twente (agendapunt 12) 

Het College van Bestuur besluit de voorliggende notitie studentenhuisvesting 
Universiteit Twente vast te stellen. 

 


