
(Besluiten CvB vergadering d.d. 13  mei  2013; kenmerk 400.375) 

Kenmerk: 400.375 
 
  
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 13 mei 2013 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 06-05-2013 goed te 
keuren. 

 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit het gemandateerde besluit d.d. 13-05-2013 goed te keuren. 
 
Leerstoel Positieve Psychologie 
Het College van Bestuur besluit dr. J.A. Walburg te benoemen als hoogleraar op de leerstoel 
Positieve Psychologie met ingang van 1 mei 2013. De omvang van de onbezoldigde 
benoeming is vastgesteld op 0,2 fte en geldt voor een periode van 3 jaar. 
 
 

3. Gewijzigd Plan van Aanpak Medewerkers Onderzoek (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit het gewijzigde  Plan van Aanpak MO 2012 vast te stellen en 
ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad. Het PvA omvat drie organisatiebrede 
actie/verbeterpunten: Interne Communicatie, Klantgerichtheid en Ontwikkelingsmogelijkheden. 
 

4. Uniformering registratie resultaten en BSA (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit, onder voorbehoud van overleg van Brinksma met de staf 
m.b,t. het eerstgenoemde uitgangspunt, de volgende uitgangspunten vast te stellen: 
1. Het resultaat “Vrijstelling” krijgt bij ‘toetsen’ de vaste waarde VR en telt als een 6 mee 

in de weging. Bij ‘modules’ wordt een vrijstelling ook geregistreerd met een VR, maar 
dan (nog) zonder onderliggende numerieke waarde. 

2. De alfanumerieke resultaten voldaan (V) en niet voldaan (NVD) kennen geen 
numerieke waardes. 

3. Het hoogste cijfer telt, ook op toetsniveau. 
4. Elke opleiding maakt volledig gebruik van de BSA-module binnen Osiris. 
5. BSA-Adviezen worden gegeven op basis van moduleresultaten. Na afloop van module 

I  kan een positief, een negatief of een neutraal advies gegeven worden. 
6. Officieel gehanteerde adviesmomenten zijn het tussentijdse- en het eindadvies. 
7. De officiële adviezen worden afgegeven door de examencommissies. 
8. De adviesbrieven worden op basis van de richtlijn OER en deze besluiten ontworpen. 
9. BSA-adviesbrieven worden digitaal verstuurd. 
10. De ondertekening van de adviesbrieven gebeurt automatisch en digitaal. 
Bovengenoemde uitgangspunten worden in acht genomen bij de inrichting van OSIRIS t.b.v. 
TOM. 
 

5. Wijziging Regeling FOBOS, RAVIS en Topsport/Cultuur (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit de Regeling Financiële Ondersteuning Bijzondere 
omstandigheden Studenten (FOBOS) de Regeling Afstudeersteun Voor Internationale 
Studenten (RAVIS) en de Regeling Topsport / Topcultuur te wijzigen conform voorliggend 
voorstel en de aldus gewijzigde regelingen ter instemming aan de Universiteitsraad voor te 
leggen (vergadering juni 2013). 
 

6. Naamgeving TechYourFuture (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de naamgeving TechYourFuture, voor 
het Centre of Expertise Techniekonderwijs waarin Windesheim, Saxion Hogescholen en de 
Universiteit Twente de krachten bundelen. Het centrum staat voor het samen investeren in 
bedrijfsgerichte talentmaximalisatie op het gebied van techniek over de hele onderwijskolom 
vve-ho. 


