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1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 27-01-2014 goed te 
keuren. 

  
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 03-02-2014 conform vast te 
stellen.  

 
 
3. Profilerende MOOC’s voor de UT (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit tot het laten ontwikkelen van vier profilerende Massive Open 
Online Courses (MOOC’s), waarvan twee op korte termijn, en twee op een later moment, 
wanneer met de ervaringen van de eerste twee rekening kan worden gehouden.  
Onderwerpen van de MOOC’s zullen nader worden vastgesteld. Het college zet hierbij in op 
profilerende onderwerpen welke aansluiten bij het UT-profiel. Het primair proces is hierbij in de 
lead. 
Voor elk van de vier MOOC’s wordt een ontwikkelbudget van maximaal k€ 75 gereserveerd 
binnen het voor strategische ontwikkeling geoormerkte budget ‘extra Rijksbijdrage’. Bekeken 
wordt of eventueel aanspraak kan worden gedaan op middelen van OCW of 3TU (CEE). 

 
 
4. Vaststelling Kritische Reflectie LVHOM (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de Kritische Reflectie van de masteropleiding LVHO 
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen vast te stellen. De drie standaarden in het 
beoordelingskader van de NVAO worden op adequate en afdoende wijze geadresseerd. De 
opleiding stuurt de eindversie van de Kritische Reflectie, inclusief bijlagen tijdig naar QANU als 
evaluatiebureau. De site visit is voorzien voor 13 en 14 maart 2014. De vervaldatum voor 
accreditatie is 31 december 2015. 

 
 
5. Decharge programma directeur TOO (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit tot decharge van de heer A.G. (Ton) Wennink als 
programmadirecteur van het programma Top Ondersteuning Onderwijs (TOO). Wennink zal 
per brief (kenmerk SB/UIM/14/0120/EVS) hiervan onder dankzegging in kennis worden 
gesteld.  

 
 
6. Rapportage UT-brede evaluatie module 1, 2013-2014 (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit om de Rapportage UT-brede evaluatie module 1 2013-2014 
vast te stellen en aan de medewerkers en studenten van de UT beschikbaar te stellen op de 
website Onderwijsvernieuwingen. Daarnaast worden aan de UR de waarderingen ter 
beschikking gesteld die de studenten vanuit de Student Experience Questionnaire (SEQ) als 
algemene waardering voor de module hebben gegeven. 


