
(Besluiten College van Bestuur vergadering d.d. 9 mei 2011; kenmerk 393.945) 1 

Kenmerk: 393.945 
 
 
 
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 9 mei 2011 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 26-04-2011 wordt vastgesteld. 

 
 
2.  Gemandateerde besluiten  (agendapunt 2b) 

Het gemandateerde CvB-besluit d.d. 09-05-2011 wordt vastgesteld. 
 
Benoeming 
Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr.ir. E.M.A. Smaling te benoemen tot hoogleraar 
Sustainable Agriculture bij de faculteit ITC met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van drie 
jaar. De omvang van de onbezoldigde benoeming is vastgesteld op 0,0 fte. 

 
3. Gezamenlijke kerstpakketten (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit dat: 
• Vanaf 2011 alle faculteiten, instituten en diensten binnen de Universiteit Twente 

een gezamenlijke kerstpakket schenken aan al haar medewerkers; 
• In 2011 elke medewerker een cadeaukaart ter waarde van € 50 ontvang; 
• Inkoop verantwoordelijk wordt voor het verzorgen van een gezamenlijk 

kerstpakket. 
 
 

4. Ruimtetype-indeling nieuwe gebouwen (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de indeling naar ruimtetype voor de gebouwen Carre, 
Nanolab en Ravelijn dat door FB is vastgesteld op te volgen 

 
 

5. Inschrijvingsregeling 2011-2012 (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur is voornemens: 
1. De Inschrijvingsregeling 2011-2012 volgens de bijlage bij dit agendaformulier vast 

te stellen. 
2. Dit voornemen voor advies voor te leggen aan de UCO en aan de 

Universiteitsraad 
3. Na een positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2011-

2012 definitief vast te stellen en op te nemen in het Studentenstatuut UT. 
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6. Vaststelling (agendapunt 6) 
a) Wettelijke collegegelden 2011-2012 
b) Instellingscollegegeldtarieven 2012-2013 

 
a). Het College van Bestuur besluit de wettelijke collegegelden 2011-2012 en afgeleiden daarvan als 
volgt vast te stellen: 
 

 2011-2012 2010-2011  2009-2010 
Wettelijk tarief voltijdse inschrijving € 1713 (€ 1672)  (€ 1620) 
Deeltijdse inschrijving  € 1253 (€ 1223)  (€ 1179) 
Extraneus  € 1044 (€ 1019)  (€   979) 
    

  
 

b). Het College van Bestuur besluit de instellingscollegegeldtarieven 2012-2013 als volgt vast te stellen: 
 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 
Instellingstarief B1: 
inschrijving bachelor  
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal) 

€ 8096 (€ 8000) (€ 5311) 

Instellingstarief B2:  
inschrijving bachelor  
niet EER alfa/gamma (voltijd, 
deeltijd, duaal) 

€ 7084  
(€ 7000) 

 
(€ 4040) 

Instellingstarief M1 :  
inschrijving master  
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, 
duaal),  

 
€ 12650 

 
(€ 12500) 

 
(€ 8818) 

Instellingstarief M2 
inschrijving master 
niet EER alfa/gamma (voltijd deeltijd, 
duaal) 
 

 
€ 10120 

 
(€ 10000)  
 

 
(€ 6713) 
 

Instellingstarief P1 
Inschrijving in de premaster  
 

Ter hoogte 
van het 
wettelijk 
tarief  
2012-2013 

(€ 1713)  

 en deze na een positief advies van de UR op te nemen in het Studentenstatuut UT. 
 
 

 


