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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 10 december 2012 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 03-12-2012 goed te 
keuren.  

 
 

2. Gemandateerde CvB-besluiten (agendapunt 2b) 
Het College van Bestuur stelt de gemandateerde besluiten van 10 december 2012 vast. 

 
Leerstoel Chemical Bio Refining 
Het College van Bestuur besluit dr. J.P. de Lange met terugwerkende kracht per 1 oktober 
2012 te benoemen tot hoogleraar op de leerstoel Chemical Bio Refining. 
Het betreft een onbezoldigde benoeming. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte en geldt voor een periode van 5 jaar. 
 
 
Omzetting benoeming prof.dr.ing. A.H.J.M. Rijnders 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van de heer prof.dr.ing. A.H.J.M. Rijnders met 
terugwerkende kracht per 1 september 2012 om te zetten van een tijdelijke benoeming naar 
een benoeming voor onbepaalde tijd op de functionele leerstoel Nano-Electronic Materials. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 1,0 fte. 

 
 

3. Toepassing 30% regeling voor promovendi (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de 30% regeling in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 
vanaf 1 januari 2013 open te stellen voor promovendi die zijn geworven vanuit het 
buitenland en die op of na 1 januari 2012 in dienst zijn getreden van de UT. Woensdag a.s. 
wordt dit besluit meegedeeld aan de URaad tijdens de overlegvergadering. Met de faculteiten, 
vooral de individuele hoogleraren, dient dit besluit goed te worden gecommuniceerd.  

 
 

4. Aanvaarding onderzoeksvisitatie rapport Electrical Engineering 2011 (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de door de QANU aangeboden versie van de Research 
Review Electrical Engineering 2011 formeel te accepteren en af te zien van een reactie. De 
Rector bespreekt het rapport inhoudelijk met EWI zelf, i.v.m. zaken die van belang kunnen zijn 
in de structuuraanpak en reorganisatie van de faculteit.  

 
 

5. Uitgangspunten onderwijsondersteuning en protocol onderwijsplanning i.v.m. TOM 
(agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit om dit punt uit te stellen tot 17 december. De uitgangspunten 
en de vragen die er zijn bespreekt de rector nader in de werkoverleggen om zaken verder uit 
te laten werken. De vragen die er zijn over ‘wat gebeurt er als men afwijkt van de data in het 
protocol en wie heeft de controlerende functie en wie bewaakt het’, moeten worden 
beantwoord. De punten b t/m g zijn centrale regelingen die voor iedereen gelden, gevraagd 
wordt om dit in het commentaar aanpassen. Hier en daar worden opleidingen vergeleken en 
op andere plekken cluster en opleidingen. Het College verzoekt om cluster als invalshoek te 
gebruiken.    

 
 

6. Intentieverklaring samenwerking met Open Universiteit (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de intentieverklaring gezamenlijke 
onderwijsontwikkeling met de Open Universiteit. Wordt als mededeling gegeven in de 
overlegvergadering met de URaad 19-12-2012. 


