Kenmerk: 393.669

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 11 april 2011
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1.

Verslagen en besluiten (agendapunt 3a)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 04-04-2011 wordt vastgesteld.

2.

Gemandateerde besluiten (agendapunt 3b)
De gemandateerde CvB-besluiten d.d. 11-04-2011 worden vastgesteld:

Benoeming hoogleraar Regenerative Medicine and Entrepreneurship
Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr. J.D. de Bruijn te benoemen tot hoogleraar
Regenerative Medicine and Entrepreneurship met ingang van 1 april 2011 voor een periode van vijf
jaar. De omvang is vastgesteld op 0,2 fte.
Benoeming hoogleraar Physics of Interfaces and Nanometerials (PIN)
Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr.ir. B. Poelsema te benoemen tot hoogleraar bij de
groep Physics of Interfaces and Nanomaterials (PIN).
De benoeming betreft de volgende periode:
van 1 maart 2011 tot 1 maart 2012 voor 0,8 fte
van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013 voor 0,6 fte
van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 voor 0,4 fte
van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 voor 0,2 fte
Benoeming hoogleraar Mechatronisch Ontwerpen, faculteit CTW
Het College van Bestuur besluit de heer prof.ir. H.M.J.R. Soemers te benoemen tot hoogleraar
Mechatronisch Ontwerpen bij de faculteit CTW voor de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012.
De omvang is vastgesteld op 1 dag per maand.
Verlenging benoeming
Het College van Bestuur besluit de benoeming van de heer prof.dr. L. Kuipers tot onbezoldigd
hoogleraar bij de faculteit TNW te verlengen voor de periode van 1 mei 2011 tot 1 mei 2016.
De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,2 fte.

3.

Eindrapport BAO (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit:
•
Het eindrapport van het project BAO vast te stellen en ter informatie voor te
leggen aan de Uraad.
•
Het BAO-model z.s.m. te presenteren in de UCO.
•
Het BAO-model te laten invullen door alle huidige bachelor-opleidingen. FEZ/CC
heeft hierin de coördinatie en zal de bevindingen eind juni 2011 rapporteren aan
de stuurgroep BAO.
•
De (hoofd-)bevindingen t.a.v. bedrijfseconomische aspecten van de opleidingen
(eind juni) te presenteren in het CvB-D overleg en het UMT.

4.

Deelname opleidingen Psychologie en Onderwijskunde aan pilot BSA
(agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit met ingang van het studiejaar 2011-2012 voor de
Bacheloropleidingen Psychologie en Onderwijskunde van de Universiteit Twente dat
aan het studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b van de Wet Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW), een afwijzing als bedoeld in het derde lid van
dat artikel kan worden verbonden.
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Een dergelijke afwijzing wordt verder een Bindend Studieadvies (BSA) genoemd. Een
BSA wordt gegeven indien aan het eind van het eerste jaar van inschrijving voor de
propedeutische fase minder dan 35 EC zijn behaald.
5.

Naming Rights (agendapunt 7)
The Executive Board decides to approve in principle the offering of naming rights
linked to university facilities (i.e. classrooms, lecture halls, computer labs, etc) to
private firms and other external organizations for purposes related to relationship
development and fundraising,
and to agree to the attached policy framework in this area which establishes the
Executive Board as the approving authority for all agreements containing naming
rights provisions pertaining to UT facilities,
and to sanction a naming rights pilot using the above framework by the School of
Management and Governance (MB) encompassing spaces within the Ravelijn
building.

6.

Verbetering financiële beheersing instellingssystemen (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit de in de notitie voorgestelde:
- werkzaamheden, die de lopende en toekomstige projecten rond
instellingsystemen (uitgezet in tijd en geld) geprioriteerd in beeld brengen en die
tijdig worden aangeleverd voor de kaderstelling, zodat in het begrotingsproces
duidelijk is welke middelen gereserveerd moeten worden;
- omschrijving van de begrippen ‘projectkosten’ en ‘structurele kosten’ en de manier
waarop administratief hiermee moet worden omgegaan;
- manier om de versnippering van de financiële bewaking en verantwoording van de
instellingssystemen op te lossen;
- verantwoordelijkheden, die binnen de (financiële) planning, bewaking en
verantwoording van de instellingssystemen, worden onderscheiden;
vast te stellen.
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