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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 11 februari 2013 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 04-02-2013 goed te 
keuren. 

 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 11-02-2013 conform goed te 
keuren. 
 

Benoeming bijzonder hoogleraar “Psychologische besliskunde met bijzondere aandacht voor 
zelfredzaamheid”  
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van mevrouw dr. J.H. Kerstholt tot 
bijzonder hoogleraar “Psychologische besliskunde met bijzondere aandacht voor zelfredzaamheid bij 
de faculteit Gedragswetenschappen”. 
Het betreft een benoeming voor een periode van drie jaar. De omvang van de benoeming is  
0,2 fte. 
De Stichting LIFT is bevoegd verklaard tot vestiging van deze bijzondere leerstoel van 1 februari 2013 
tot 1 februari 2016. 
 
Leerstoel Separation Technology within Sustainable Process Technology 
Het College van Bestuur stemt in om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Separation 
Technology within Sustainable Process Technology (0,2) en verleent hierbij de gevraagde ontheffing 
van de advertentieplicht. 
 
Instellen bijzondere leerstoel Effectiviteit van systemen voor beroepsonderwijs, 
volwasseneducatie en leven lang leren 
Het College van Bestuur besluit de Stichting Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren   voor het 
instellen van de bijzondere leerstoel „Effectiviteit van systemen voor beroepsonderwijs, 
volwasseneducatie en leven lang leren‟ bij de faculteit GW. 
De omvang van de leerstoel is vastgesteld op 0,2 fte en geldt voor de periode van 3 jaar. 
 
3. Vervanging telefooncentrale (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit tot vervanging van de telefooncentrale, conform de notitie 
"Vervanging Telefooncentrale" (kenmerk SB/UIM/12/1123/khv/dbs). 
1.  Het College van Bestuur besluit k€ 394 aan ICTS ter beschikking te stellen voor een 

eenmalige investering, of een lager bedrag wanneer het mogelijk is blijkt over te 
stappen naar een groter aandeel mobiele telefonie. Dit bedrag wordt terugverdiend via 
lagere interne tarieven;  

2. Het CvB vraagt ICTS de vervanging van de telefooncentrale projectmatig aan te 
pakken en een stuurgroep in te stellen bestaande uit een DBV, de directeur ICTS en 
vertegenwoordigers van FB en HR. 

 


