Kenmerk: 395.821

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 5 december 2011
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 28 november vast te
stellen.
2. Oprichten Prizes and Awardscommittee en de Jonge Akademie UT (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit:
tot de oprichting van een Prizes and Awards Committee (PAC) voor een pilot van twee
jaar, ten behoeve van een proactief prijzen,- en voordrachtenbeleid;
voor de oprichting van de PAC het reglement (bijlage IA) als uitgangspunt te nemen;
voor de pilotperiode als PAC-leden te benoemen: Prof. Julius Vansco, Prof. Peter
Apers, Prof. Peter-Paul Verbeek, Prof. Franciska de Jong en Prof. Detlef Lohse;
tot de oprichting van de Jonge Akademie van de Universiteit Twente (onder de
voorlopige werknaam JA@UT), naar het voorbeeld van de Jonge Akademie (DJA) van
de KNAW, voor een pilot van twee jaar ten behoeve van de erkenning en versterking
van jonge UT-talenten;
voor de oprichting van de JA@UT het reglement (bijlage IIA) als uitgangspunt te
nemen, waarin genoemd wordt dat de JA@UT over strategische kwesties binnen de
UT gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het CvB en UMT;
dat de JA@UT-werkgroep (bestaande uit Prof. Jennifer Herek, Prof. Hans Hilgenkamp
en Prof. Wilfred van der Wiel) - totdat een JA@UT-bestuur benoemd is - het mandaat
krijgt om JA@UT-leden aan te stellen;
een jaarlijks activiteitenbudget ter hoogte van € 20.000,- beschikbaar te stellen aan
het (te vormen) JA@UT-bestuur, gedurende de pilotperiode;
de pilotperiode voor zowel de PAC als de JA@UT in te laten gaan per 1 januari 2012;
beide initiatieven aan het einde van de pilotperiode te evalueren.
3. Implementatie UFO versie 5 (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het Implementatie UFO versie 5.
Informeren van de groep voor wie vooralsnog niets verandert (Secretaresse 2), wordt
uitgesteld tot nadere discussie.
4. Urennorm 2012 + systeemwijziging integrale tarieven (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit:
de urennorm met ingang van het jaar 2012 vast te stellen op 1600 uur per jaar en na 5
jaar de uren norm opnieuw te toetsen (op basis van de 2 daaraan voorafgaande
jaren);
met ingang van het jaar 2012 de mogelijkheid te openen loon- + overheadkosten van
het OBP separaat toe te rekenen aan de projecten “Werk in opdracht van Derden”
overeenkomstig de systematiek van het WP. Dit betreft OBP dat WP- gerelateerde
werkzaamheden uitvoert in het kader van het project.
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