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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 7 februari 2011 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 31-01-2011 wordt vastgesteld. 

 
 

2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b)  
De gemandateerde CvB-besluiten d.d. 07-02-2011 worden vastgesteld. 

 
Voortzetting bijzondere leerstoel en verlenging benoeming 
Het College van Bestuur besluit de bevoegdverklaring tot vestiging van de bijzonder leerstoel 
Onderwijstoezicht vanwege de Inspectie van het Onderwijs voort te zetten voor de periode van  
1 september 2010 tot 1 september 2015. 
Het College van Bestuur besluit de benoeming de heer prof.dr. F.J.G. Janssens als bijzonder 
hoogleraar te continueren voor dezelfde periode. 
De omvang van de leerstoel blijft gehandhaafd op 0,3 fte. 
  
Benoeming hoogleraar 
Het College van Bestuut besluit de benoeming van de heer prof.dr.ir. J. Feijen als hoogleraar 
Polymeerchemie en Biomaterialen te verlengen voor de periode van 1 februari 2011 tot 1 augustus 
2011. 
De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,2 fte. 
 
Verlenging benoeming 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van de heer prof.dr.ir. H. van den Berg als hoogleraar 
Fabrieksontwerp te verlengen voor de periode van 1 februari 2011 tot 1 januari 2012. 
De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,3 fte. 
 
Verlenging benoeming 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van de heer prof.dr. W. Jonker als hoogleraar Data 
Management Technology & Applications te verlengen voor de periode van 1 maart 2011 tot 1 maart 
2016. 
De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,2 fte. 
 
Verlenging benoeming 
Het College van Bestuur besluit de onbezoldigde benoeming van de heer prof.dr. J.S. Rietman te 
verlengen als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en –technologie. 
Het betreft hier een detachering vanuit de Stichting Revalidatiecentrum Het Roessingh. 
De duur van de verlenging is vastgesteld op 5 jaar, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016 en de 
omvang op 13,5 uur per week. 
 


