
(Besluiten CvB vergadering d.d. 27  mei  2013; kenmerk 400.379) 

Kenmerk: 400.379 
 
  
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 27 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. 13-05-2013   goed te 
keuren. 

 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 27-05-2013 conform vast te 
stellen. 
 
Verlenging benoeming bijzonder hoogleraar “Microwave Integration”, faculteit EWI 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de herbenoeming van prof.dr.ir. F.E. van 
Vliet als bijzonder hoogleraar “Microwave Integration” met terugwerkende kracht voor de 
periode van  
1 december 2012 tot 1 december 2017.  
De omvang van de benoeming is 0,2 fte. 
 
Leerstoel Ontwerpen van Biomedische Producten 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van prof.dr.ir. G.J. Verkerke op de leerstoel 
Ontwerpen van Biomedische Producten te verlengen van 1 juni 2013 tot 1 juni 2016. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte. 
 

3. Verlenging aanstelling leden Harde Knip Commissie (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de volgende personen aan te stellen als leden van de Harde 
Knip Commissie van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 
- Mw. drs. P.A. van Adrichem-Rotteveel (S&O, voorzitter t/m 31/08/2013).  
- Prof.dr.ir. A. de Boer (opleidingsdirecteur WB) 
- Mw. mr. J.A.H.C.V. Hennekens (studentendecaan) 
- Mw. M.A. Stehouwer, MA (studieadviseur AT/ST/ChE) 
- Mw. A.A. Colenbrander (student-lid) 
Samenstelling van de commissie is onder voorbehoud van wijziging in het kader van inrichting 
S&O 2.0. 
 

4. Uniformering registratie resultaten en BSA (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit (in navolging van zijn besluit d.d. 13/05/2013 m.b.t. uniforme 
registratie resultaten en BSA) 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 als ‘VR’, maar dan 
(vooralsnog) 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 

1 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 CER 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. 
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5. Opdracht tot formulering en uitvoering van onderzoeksdatabeleid (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit B&A opdracht te geven een voorstel op te stellen om te 
komen tot een uniform beleid t.a.v. onderzoeksdata als middel ter bevordering van zowel de 
voortgang van de wetenschap als de wetenschappelijke integriteit. Hoofdlijnen van dit beleid 
zullen worden vastgelegd in een lijst met algemene principes. 

 
 

6. Overdracht penvoerderschap NIG (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de overdracht van het penvoerderschap 
van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Government (NIG) naar de Universiteit 
Twente per 1 januari 2013. Tevens besluit het CvB in te stemmen met de samenstelling van 
het management team van het NIG, waarvoor prof.dr. Bas Denters als scientific director en 
drs. Maurits Sanders als executive director zijn voorgedragen. 
 

7. Werkbezoeken CvB aan faculteiten (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit de planning en aanpak voor werkbezoeken aan 
leersoelen/vakgroepen, servicecentra en concerndirecties vast te stellen. 
 

8. Concept-definitief jaarverslag UT 2012 (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit: 
1.  het concept-definitief jaarverslag 2012 een laatste maal te voorzien van feedback, 
 voordat het naar de RvT gestuurd wordt; 
2. wijzigingen die in het jaarverslag 2012 doorgevoerd moeten worden ná de RvT 
 vergadering dd. 19 juni 2013 via een erratum te verwerken i.v.m. de deadline van 

OCW (1 juli 2013). 
 


