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

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 28-10-2013 goed te 
keuren. 

 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 04-11-2013 conform vast te 
stellen. 

 
 
3. Vervolg Campagne Touch (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit t.b.v. campagnebudget k€ 450 te reserveren voor 2014. 
Hiervan wordt k€ 300 beschikbaar gesteld aan M&C voor de Touch-campagne. De overige  
k€ 150 zal, op voorstel van M&C, worden ingezet voor aanvullende campagnedoeleinden. 

 
 
4. Vaststelling Promovendibeleid UT (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit, onder voorbehoud van instemming van het OPUT voor wat 
betreft de rechtspositionele aspecten (m.b.t. individuele medewerkers) en de decanen en 
wetenschappelijk directeuren met de bepaling van de Tuiton Fee: 
1. het promovendibeleid van de UT vast te stellen en in te voeren per 1 januari 2014; 
2. daarbij de eindnotitie van de Stuurgroep Promovendibeleid UT (4 april 2013 

(TGS13O400I/CP) tot uitgangspunt van het beleid te nemen; 
3. daarbij in afwijking van de eindnotitie NIET te kiezen voor een knip in het contract (dat is 

een dienstverband bij werknemers of een promotieovereenkomst bij niet-werknemers) na 
15 maanden; 

4. een deeluitwerking van dit aldus bepaalde beleid -te weten het Promovendistatuut - vast te 
stellen en in te voeren per 1-1-2014; 

5. een voorgenomen besluit te nemen t.a.v. een deeluitwerking van dit aldus bepaalde beleid 
te weten de bepaling van de Tuiton Fee zoals uitgewerkt door de Stuurgroep in de brief 
van 4 april 2013 (TGS 1304001/CP). 

 
 
5. Aanpak evaluatie en doorontwikkeling verdeelmodel Tom-Onderwijs (i.a.v. Wessel) 

(agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit het Plan van Aanpak en bijbehorende planning vast te stellen 
en voor te leggen aan het CvB Decanen-overleg van 20 november. Decanen zullen hierbij 
worden verzocht akkoord te gaan met de bemensing van de stuurgroep en daarnaast twee 
leden van de UCO en twee controllers aan te wijzen als leden van de werkgroep. 


