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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 13 januari 2014 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 16-12-2014 goed te 
keuren. 
 
 

2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 
Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 13-01-2014 conform vast te 
stellen.  

 
 
3. Regeling Studiekeuze check (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit de inschrijfregeling 2013-2014 aan te vullen met de 
voorliggende “regeling studiekeuzecheck” in verband met de wetswijziging ‘Kwaliteit in 
Verscheidenheid’, onderdeel: de studiekeuzecheck en vervroeging aanmelddatum (WHW 
artikel 7.31 e.v.) en deze ter advisering aan te bieden aan de studentgeleding van de UR. 

 
 
4. Jaarcirkels 2014-2015 (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit 
‐ Voor masteronderwijs in combinatie met niet-TOM bachelor onderwijs enerzijds en het 

TOM bacheloronderwijs anderzijds afzonderlijke jaarcirkels te hanteren, 
‐ De UT-jaarcirkels 2014-2015 conform bijlagen vast te stellen en 
‐ Deze voor advies aan de Universiteitsraad voor te leggen conform artikel 12.3.L van 

het Reglement Universiteitsraad UT 2010. 
‐ De Onderwijsdag in de UT-jaarcirkels 2014-2015 op te nemen en roostervrij te 

houden, 
‐ De studiekeuzeactiviteiten Open Dagen’, de ‘High Tech High Tea’ in de UT-jaarcirkels 

2014-2015 op te nemen, vrij van moduleonderwijs en colleges te roosteren zodat 
(voldoende) zalen beschikbaar zijn, passend bij de bezoekersaantallen van de 
opleidingen. 

‐ De UT-bijeenkomsten (Nieuwjaarsbijeenkomst, Opening Academisch Jaar en Dies) in 
de UT jaarcirkels 2014-2015 op te nemen, roostervrij te houden en de benodigde 
zalen hiervoor te reserveren. 

‐ Voorrang te verlenen aan alle voorgenoemde activiteiten als het gaat om het 
toekennen van zalen (of een keuze te maken in de prioritering van onderwijs in relatie 
tot voorgenoemde activiteiten) 

 
 
5. Resultaten transparantie benchmark 2013 (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de transparantiebenchmark 
2013, uitgevoerd over het instellingsjaarverslag 2012. 

 


