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1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-05-2012 goed te 
keuren. 

 
2. Gemandateerde besluit - Leerstoel Developmental Bio-Engineering (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de heer dr. H.B.J. Karperien met ingang van 1 mei 2012 te 
benoemen tot hoogleraar op de leerstoel Developmental Bio-Engineering. De omvang van de 
benoeming is vastgesteld op 1,0 fte en is voor onbepaalde tijd. 

 
3. Evaluatie van bachelorvakken: UT-brede periodieke rapportage (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit om het voorstel “Evaluatie van bachelorvakken: UT-brede 
periodieke rapportage” vast te stellen en ter informatie aan de URaad aan te bieden. Een UT-
brede rapportage zal twee maal per jaar plaats moeten vinden. Tevens zal worden getracht 
een koppeling te maken met de IKS.  

 
4. Jaarcirkel - Zomerperiode (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit de herkansingsperiode in augustus in te korten en alle 
hertentamens van het 4e kwartiel in studiejaar 2012-2013 te roosteren in de eerste en tweede 
week van augustus. 

 
5. Aanvraag Wetenschapsknooppunt KNAW (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met verzending van de aanvraag bij de KNAW 
(subsidieprogramma Wetenschapsknooppunten), opgesteld door Loket VO. 

 
6. Adviesnota kaderstelling projectenportfolio 2013-2016 (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van bijgevoegde Adviesnota kaderstelling 
projectenportfolio 2013-2016 (kenmerk SB/UIM/1 2/0417/JE). 

 
Totale projectkosten komen voor 2013 komen daarmee op circa k€ 900 (exclusief TOO). 
Daarnaast wordt het fonds instellingssystemen structureel verhoogd met k€ 100. Tevens gaat 
het College akkoord met het afwaarderen van oude apparatuur, resulterend in een éénmalig 
negatief resultaat á k€ 420 in 2012 bij ICTS. 

 
7. Losse waterkokers en koffiezetapparaten (agendapunt 7h) 

Het College van bestuur besluit, gezien de brandveiligheid en de functie van het 
koffiezetapparaat als ontmoetingsplek, het gebruik van koffiezetapparaten, waterkokers en 
dergelijke (eigen) apparatuur enkel toe te staan in pantry’s.    

 


