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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 4 maart 2013 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 27-02-2012 vast te 
stellen. 

 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 04-03-2012 vast te stellen. 
 

Voortzetting bijzondere leerstoel Psychometrische Aspecten van Examinering 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van prof.dr.ir. T.H.J.M. Eggen als bijzonder hoogleraar 
op de leerstoel Psychometrische Aspecten van Examinering te verlengen voor de periode van 1 maart 
2013 tot 1 maart 2018. 
De omvang van de leerstoel blijft gehandhaafd op 0,2 fte. 
 
Goedkeuring verlenging benoeming 
Het College van Bestuur keurt de verlenging van de benoeming van prof.dr. M.C. Elwenspoek als 
opleidingsdirecteur voor het Honours Programma goed. 
De verlenging van de benoeming geldt vanaf 1 februari 2013 tot aan de datum van pensionering van 
prof.dr. Elwenspoek in 2014, en heeft een omvang van 0,2 fte. 

 
 

3. Oprichting ENACTUS afdeling (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit:  
-  de missie van ENACTUS te onderschrijven; 
-  het oprichten van een lokale afdeling (in de vorm van een stichting) te ondersteunen; 
-  Jan van Benthem aan te wijzen als University Advisor; 
- de licentieovereenkomst met ENACTUS te ondertekenen, nadat zij de statuten van de 

op te richten stichting heeft goedgekeurd. 
 
 

4. Eindevaluatie pilot BSA 2009-2012 (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de eindevaluatie pilot BSA 2009-2012 vast te stellen en met 
een enkele wijziging in de aanbiedingsbrief ter informatie aan de UR te sturen. 
 
 

5. Nota B&A 3.0 (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur is positief over deze nota en besluit de directeur van B&A op te 
dragen de voorgestelde organisatieverandering van B&A conform de reorganisatiecode 
Universiteit Twente uit te werken in een reorganisatieplan en personeelsplan en vervolgens uit 
te voeren. 
 


