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1. Verslagen en Besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-05-2014 goed te 
keuren. 

 
 
2. Richtlijn OER Bachelor opleidingen (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit de Richtlijn Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor alle 
UT Bacheloropleidingen voor het Collegejaar 2014-2015 vast te stellen. 

 
3. Richtlijn OER Master opleidingen (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de artikelen als Richtlijn voor de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER) voor alle UT Masteropleidingen voor het Collegejaar 2014-2015 vast 
te stellen. 

 
4. Vaststelling studentenstatuut 2014-2015 (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit het studentenstatuut 2014-2015 vast te stellen en ter 
instemming voor te leggen aan de URaad. 

 
5. Vaststelling regeling FOBOS (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit de regeling FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere 
Omstandigheden Studenten) vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de URaad. 

 
6. Vaststelling regeling FISIS (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit de regeling FISIS (Financial Support International Students) 
vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de URaad. 

 
7. Vaststelling topsportregeling ROSTOP (agendapunt 9) 

Het College van Bestuur besluit de regeling ondersteuning topsporters (ROSTOP) vast te 
stellen en ter instemming voor te leggen aan de URaad. 

 
8. Bezoekerscentrum (agendapunt 10) 

N.a.v. eerdere overweging een bezoekerscentrum te realiseren besluit het CvB een 
werkgroep in te stellen die een advies uit zal brengen over de mogelijke opzet van een 
dergelijk bezoekerscentrum. Op basis van dit advies zal het CvB over het al dan niet inrichten 
van een bezoekerscentrum besluiten en zo ja, in welke vorm.  
Het CvB stelt een voorbereidingsbudget beschikbaar a K€ 25. De werkgroep rapporteert 
rechtstreeks aan de portefeuillehouder in het CvB.  
Er zal geen pilot in de Gallery worden gestart. 
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