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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 14 februari 2011 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-02-2011 wordt vastgesteld. 

 
2. Gemandateerde bestluiten (agendapunt 2b) 

Het gemandateerde CvB-besluit d.d. 14-02-2011 wordt vastgesteld. 
 
Reglement dienstraad S&O 
Het College van Bestuur besluit het Reglement Dienstraad S&O vast te stellen 
Het reglement is in werking getreden op 1 januari 2011. 
 
3. Begeleidende brief bij Zelfevaluatierapport PSTS 2011 (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de begeleidende brief bij het 
Zelfevaluatierapport PSTS. Deze brief behoort bij een geüpdate versie van het ZER 
dat i.o.m. de rector is vastgesteld. 
Beide documenten kunnen aan Quanu worden aangeboden. 

 
4. Onderzoeksbeoordelingsrapport Industrial Design Engineering (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit het onderzoeksbeoordelingsrapport “Research 
review Industrial Design (Engineering) 2011”, zoals door de beoordelingscommissie 
in concept opgesteld formeel te aanvaarden. 

 
5. Onderzoeksbeoordelingsrapport TMPIE (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit het onderzoeksbeoordelingsrapport “research review 
Technology, Management, Policy & Industria Engineering”, zoals door de 
beoordelingscommissie in concept opgesteld, formeel te aanvaarden. 

 
6. Voorstel werkwijze Vojo’s 2011 (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit het voorstel ‘werkwijze voorjaarsoverleggen‘ 2011 
goed te keuren na het aanbrengen van een aantal wijzigingen: 
Afspraken hierbij zijn: 
-  Geen presentaties. 
-  Faculteiten, instituten en de servicecentra worden uitgenodigd. In de 

voorbereiding wordt nog nader per instituut beoordeeld of het plannen van dit 
gesprek zinvol is. Alle onderdelen (ook die waar geen gesprek gevoerd gaat 
worden), worden wel geacht hun jaarverslag aan te leveren. 

 
7. RoUTe’14 onderzoeksprogramma Energie (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het door een commissie van 
Wetenschappelijk Directeuren opgestelde voorstel voor het in 2011, 2012 en 2013 uit 
te voeren RoUTe’ 14 onderzoeksprogramma Energie, en hiervoor gespreid over de 
betreffende jaren in totaal k€ 500 uit USoz beschikbaar te stellen. De gezamenlijke 
instituten stellen eveneens k€ 500 beschikbaar. Besluitvorming over de 2e tranche 
van 500 vindt in het najaar van 2011 plaats, waarbij de ervaringen over de 1e tranche 
en alternatieve bestedingsdoelen onderwerp van gesprek zullen zijn. 

 
 


