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12. Verslagen en Besluiten (agendapunt 13a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 08-12-2014 goed te 
keuren. 
 

13.  Te verlengen contracten met agenten voor werving (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit: 
1. De samenwerkingen met de agenten Edlanta (Bulgarije), Edmundo (Roemenië), IMTP 

(India), Wanji (China), EHEO, Atlas en Sun (Indonesië) met één jaar te verlengen tot 31 
december 2015. 

2. De vergoeding aan agenten voor academisch jaar 2015-2016 aan te passen op conform de 
verhoging van het collegegeld. De samenwerkingen zijn op basis van ‘no cure no pay’. 

3. De geplande evaluatie van eind 2015 te vervroegen en reeds uit te voeren Q1 2015. Op 
basis van deze evaluatie wordt naast de eventuele uitbreiding van het netwerk, tevens een 
targetsetting voor de agenten opgepakt, waarbij kwaliteit van de potentiële studenten 
voorop blijft staan. 

4. Op voorhand te starten met een search voor (een) passende agentschap(pen) voor Brazilië, 
vooruitlopend op de genoemde evaluatie. 

5. Buiten deze agentennetwerken, tevens een mogelijke eigen incentiveregeling voor 
Hoogleraren te onderzoeken t.b.v. MSc werving, in afstemming met Decanen, S&B en FEZ. 

 
14. Regeling UT functionaris voor de gegevensbescherming (agendapunt 15) 

Het College van Bestuur besluit  
- De ‘Regeling UT-functionaris voor de gegevensbescherming’ vast te stellen. 
- De functionaris voor de gegevensbescherming te plaatsen bij de eenheid Algemene Zaken. 
- De omvang van de functie uit te breiden tot 36 uur per week. Het bijbehorende budget, 
inclusief uitbreiding, wordt van B&A overgeheveld naar AZ. 
 

15. Beleidsrijke invulling extra rijksbijdrage CDO (agendapunt 16) 
Het College van Bestuur houdt een eerste bespreking over dit voorstel van de gezamenlijke 
diensten en zal dit in de komende portefeuille overleggen verder bespreken. Het college mist 
keuzemogelijkheden. In het aangepaste voorstel ziet het college graag een duidelijkere 
koppeling met Vision 2020 en onderwijs. Tenslotte ziet het college graag een nadere 
aanduiding van de genoemde procesoptimalisaties en op welke wijze deze bijdragen aan de 
doelstellingen van Vision 2020 (bijvoorbeeld cultuurverandering). 
 

16. BBR 2015 (agendapunt 17) 
Het College van Bestuur besluit het voorstel tot wijziging van het BBR ter instemming aan de 
UR voor te leggen. 
TNW stelt voor om de afkorting S&T (Faculty of Science and Technology) te gebruiken. Het 
college stemt hier mee in en vraagt Van der Zandt deze wijziging mee te nemen.  
 

17. Resultaten transparantiebenchmark 2014 (agendapunt 18) 
Het College van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de transparantiebenchmark 
2014, uitgevoerd over het instellingsjaarverslag 2013. 
 

18. Vaststellen programma Strategic business development (agendapunt 19) 
Het College van Bestuur stemt in met het programma strategic business development en 
besluit het hiermee vast te stellen. SBD zal samen met FEZ een voorstel maken voor de 
invulling en herkomst van de financiële middelen die nodig zijn om het programma te 
realiseren. Het document wordt ter informatie naar de Universiteitsraad gestuurd.  
 
 


