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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 5 november 2012 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 29-10-2012 goed te 
keuren. 
 
 

2. Aanschaf digitaal systeem RI&E Laboratoria (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de aanschaf van het digitale systeem voor 
de uitvoering van Rl&E laboratoria, te weten RIE manager.  
HR zal worden verzocht i.s.m. ICTS conform het voorstel te zoeken naar aansluiting bij het 
identity management systeem. Wanneer de kosten hiervan onevenredig hoog blijken te zijn, 
zal de aanschaf opnieuw ter besluitvorming aan het CvB worden aangeboden. 

 

3. Eindrapport taskforce AAP (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit het eindrapport van de taskforce AAP vast te stellen en neemt 
de voorgestelde additionele adviezen over. Het College besluit: 
1). Admission Office is eigenaar is van het toelatingsproces. De opleiding is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor toelating. 
2). De landenlijst met minimale CGPA scores per land toe te passen voor alle UT-
masteropleidingen. Is de CGPA van de kandidaat lager, dan wordt de kandidaat door 
Admission Office, namens de opleiding, afgewezen. 
3). Een doorlooptijd van een week bij Admission Office en twee weken in de faculteit te 
hanteren per 1 januari 2013. Per 1 januari 2014 moet de totale doorlooptijd (AO én faculteit) 
teruggebracht zijn tot twee weken. 
4). Het bewijs van voldoende Engelse taalvaardigheid als blokkerende stap tijdens de 
aanmelding te hanteren in ieder geval voor studenten met een nationaliteit van buiten de EER 
en Zwitserland, wat inhoudt dat de aanvraag zonder dit bewijs niet in behandeling wordt 
genomen.  
Het voorstel wordt nader besproken met de Decanen. 
 
 

4. Wijziging regeling FOBOS (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit de aangepaste regeling Financiële Ondersteuning Bijzondere 
omstandigheden Studenten (FOBOS) vast te stellen en te bespreken met de 
Universiteitsraad. 
 
 

5. Overbruggingskrediet Stichting TPRC (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur stemt in met het verzoek van de stichting TPRC en besluit om een 
overbruggingsfinanciering toe te kennen ter grootte van K€ 800 voor de duur van 5 jaar. 
 
 
 


