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1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 16-09-2013 goed te 
keuren. 

 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit het gemandateerd besluit d.d. 23-09-2013 conform vast te 
stellen. 

 
 
3. Midterm review prestatie afspraken UT-OC&W (i.a.v. Wessel) (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de eerste beoordeling van de scores op 
de prestatieafspraken (vrijwillige indicatoren). De ontwikkeling op deze scores zal worden 
gemonitord door S&B-Beleidsmonitoring. Over een maand zal het punt opnieuw worden 
geagendeerd, waarbij het college de monitoring van structuur en gemaakte afspraken zal 
bespreken. Tevens zal worden aangegeven op welke onderwerpen en tussenresultaten zal 
worden gestuurd. 

 
 
4. Aanpassing voorwaarden toekenning University Twente Scholarship (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit: 
-  de voorliggende aanbevelingen van de projectgroep ten aanzien van de excellentie 

criteria (punt 1), verdeling over de landen (punt 2), beursmodaliteiten (punt 3) en 
toekenning (punt 6) over te nemen en CES de opdracht te geven om de aanpassingen 
te verwerken in het huidige UTS reglement. 

- het advies om beurzen toe te wijzen aan een selecte groep masters (punt 4) 
vooralsnog niet over te nemen. 

- het Portefeuillehoudersoverleg Internationalisering te vragen de noodzaak en 
mogelijkheden verder te bespreken ten aanzien van beurzen voor bachelor 
opleidingen. 

- S&B de opdracht te geven om samen met FEZ een systeem van feewaivers te 
ontwikkelen voor de bekostiging van de UTS beurzen (punt 5). 

 
 
5. Voorstel proces en onderwerpen NAJO’s 2013 (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel voor het proces  
voor de komende NAJO’s. Daarbij verzoekt het college per eenheid slechts een beperkt aantal 
bespreekpunten te agenderen. Het gaat daarbij voornamelijk om de volgende onderwerpen: 
Onderwijs: stavaza invoering TOM, KPI’s en PKM 
Onderzoek: knelpunten oz-investeringen korte termijn (+ voor instituten eerste ideeën lange 
termijn) Financieel: begroting. 

 


