Kenmerk: 396.793

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 27 februari 2012
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergaderingen d.d. 20-02-2012 vast
te stellen.

2. BKO/certificering docenten (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit op basis van de reeds vastgestelde notitie „Stimulering
Docentprofessionalisering 3.0‟ (mei 2011) in te stemmen met de aanpak van implementatie en
bijbehorende verantwoordelijkheden:
De focus ligt op de BKO certificering van de zittende staf (minder dan 20 jaar
werkervaring) middels een zgn. „slanke‟ procedure.
Voor nieuw aangestelde docenten blijft de verplichting gelden binnen 3 jaar na
aanstelling het BKO-certificaat te behalen.
Senior-docenten met meer dan 20 jaar onderwijservaring hoeven geen BKOcertificaat te halen. Wel zal inzichtelijk worden gemaakt welke mensen dit betreft,
teneinde een compleet overzicht te kunnen genereren (o.m. t.b.v. de
prestatieafspraken).
De primaire verantwoordelijkheid voor uitvoering van het “certificeringsbeleid” (BKO)
loopt via de (hiërarchische) lijn: decanen-leidinggevenden/leerstoelhouders.
Het onderwerp BKO-certificering is jaarlijks bespreekpunt tijdens VOJO‟s en NAJO‟s.
De UCO heeft een adviserende functie in de verdere uitwerking van dit beleid.
De concerndirectie HR fungeert als ambtelijk trekker van dit dossier.
De in het oorspronkelijke voorstel opgenomen begroting wordt opgeschoven.
Budget wordt vooralsnog voorzien uit 3TU-middelen, tenzij er aanleiding is om hierop
terug te komen.
Ultimo 2014 wordt door HR in overleg met S&O een evaluatie opgesteld; t.b.v. de
VOJO‟s 2012 volgt uiterlijk 15 april een vervolgrapportage met de stavaza.

3. Google Apps (incl. email) voor studenten via SURFconext (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit tot deelname van de Universiteit Twente aan het door SURF
geïnitieerde project om Google Apps (inclusief email) via SURFconext voor studenten
beschikbaar te maken binnen HO-instellingen. Studenten moet een opt-out mogelijkheid
geboden worden om geen gebruik te maken van de Google email-voorziening.

4. Deelname Polymer Science Park (agendapunt 5f)
Het College besluit Kees Eijkel te vragen namens de UT zitting te nemen in het bestuur van
Stichting Polymer Science park, met Mirjam Luizink als mogelijke vervanger. Van Ast neemt
contact op met Eijkel.
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