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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 16-01-2012 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-12-2011 vast te 
stellen. 

 
 
2. Route 14+ reorganisatieplan (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit het reorganisatieplan RoUTe'14+ (versie 22-12-2011) 
definitief vast te stellen en de monitoring van de uitvoering daarvan over te dragen aan 
Concerndirectie HR. 

 
 
3. Naamswijziging Santar B.V. (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het verzoek van HumanCapitalCare B.V. 
om met ingang van 1 april 2012 de naam van Santar B.V. te wijzigen in HumanCapitalCare 
Arbozorg B.V. 

 
 
4. Faculteitsreglement faculteit ITC (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit, gezien  
- het faculteitsreglement  ITC van 19 december 2011, 
- de instemming van de faculteitsraad lTC,  

conform artikel 9.14 lid 4 WHW in te stemmen met het faculteitsreglement van de faculteit 
ITC. 

 
 
5. Structuurwijziging faculteit ITC (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit, gezien  
- de eerdere besprekingen in de collegevergadering van 10 oktober 2011, 
- het (aangepaste) voorstel tot structuurwijziging d.d. december 2011,  
- het instemmingsbesluit van de Faculteitsraad van de faculteit lTC,  

conform de reorganisatiecode goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot 
structuurwijziging van de faculteit ITC met ingang van 1 maart 2012. 

 
 
6. University College: documentatie NVAO toets nieuwe opleidingen (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit de documentatie van het University College ATLAS vast te 
stellen, ten behoeve van de Toets nieuwe opleiding en van het Bijzonder 
kenmerk Kleinschalig en Intensief onderwijs, en beide toetsen bij de NVAO aan te 
vragen. 

 
 
7. Instellingsbreed BSA (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur is voornemens te besluiten per september 2012 een instellingsbreed 
bindend studie advies (BSA) te hanteren ter hoogte van 45 EC. Opleidingen kunnen enkel op 
basis van inhoudelijke argumenten de invoering van het BSA uitstellen tot september 2013.  

 
 


