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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 5 juli  2013 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 05-07-2013, 
vertrouwelijk deel, vast te stellen.  

 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

De gemandateerde besluiten d.d.  05-07-2013 worden conform vastgesteld. 
 
Leerstoel 3D Magnetic Nanofabrication 
Het College van Bestuur besluit dr.ir. L. Abelmann met terugwerkende kracht per 1 juni te benoemen 
als hoogleraar op de leerstoel 3D Magnetic. 
De omvang van deze benoeming is vastgesteld op 0,2 fte en geldt voor een periode van drie jaar. 
 
  
Leerstoel Maintenance Engineering 
Het College van Bestuur besluit, conform uw voorstel, de benoeming van prof.dr.ir. L.A.M. van 
Dongen op de leerstoel Maintenance Engineering te verlengen van 1 juli 2013 tot 1 juli 2016. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte. 
 
 
Leerstoel Elastomer Tefchnology and Engineering 
Het College van Bestuur besluit de benoeming van prof.dr.ir. J.W.M. Noordermeer op de leerstoel 
Elastomer Technology and Engineering te verlengen van 27 juni 2013 tot 1 september 2013. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,4 fte. 
 
 
Leerstoel Modellering Waterbeheer en Klimaat 
Het College van Bestuur besluit dr. J.C.J. Kwadijk per 1 augustus 2013 te benoemen als hoogleraar 
op de leerstoel Modellering Waterbeheer en Klimaat. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,3 fte en geldt voor de periode van 3 jaar. 
 
 
Leerstoel Bouwprocesintegratie en ICT 
Het College van Bestuur besluit dr.ir. A.M. Adriaanse per 1 augustus 2013 te benoemen als 
hoogleraar op de leerstoel Bouwprocesintegratie en ICT. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte en geldt voor de periode van 3 jaar. 
 
3. Continuering samenwerking met agenten voor werving (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit een samenwerking met de agenten Edmundo/Educativa 
(Roemenië) en Edlanta (Bulgarije) op te starten op basis van 'no cure no pay'. Het College van 
Bestuur gaat er van uit dat de agenten zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid. 
Een bijgesteld doellandenbeleid zal na de zomervakantie in het CvB ter besluitvorming 
worden geagendeerd.  

 
 
4. EWI, Herhuisvesting INT en TW in Zilverling; vrijmaken Citadel (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit in het kader van de reorganisatie EWI een voorlopige 
voorziening te treffen van K€ 200 ten behoeve van verbouwing en verhuizing. 
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5. Verbouwing Glasinstrumentmakerij van TCO en inhuizing in Carré (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit conform het voorstel in te stemmen met de verbouwing van 
de voormalige NMR-ruimte in Carré ten behoeve van een glasinstrumentmakerij voor TCO en 
verhuizing van alle onderdelen van TCO naar Carré, om zo de werkplaatsen samen te voegen 
en een structurele besparing te realiseren voor TCO van M€ 0,1. 

 


