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1. Verslagen en Besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 23-06-2014 vast te 
stellen. 
 

2. Herontwikkeling Technohal-Structuuronderzoek (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit, met inachtneming van eerder vastgestelde financiële kaders, 
dat het structuuronderzoek Technohal is afgerond en de uitgangspunten voor het generiek 
ontwikkelen van de Technohal daarmee zijn vastgesteld.  
 

3. Extra tentamencapaciteit (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de tijdelijke voorziening ten behoeve van de 
tentamencapaciteit onder te brengen in het Capitool 40. 
 

4. Zichtbaarheid en Verfraaiing Campus (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit op basis van het voorstel "Zichtbaarheid en Verfraaiing 
Campus" tot het uitvoeren van de volgende deelprojecten: 
1. Het grote liggende woordmerk University of Twente in de vijver; 
2. Markering op de Horsttoren geen UT., maar uitgeschreven en meer high tech uitstraling*; 
3. Terreinmarkering bij de campus-ingangen niet met UT. op de grand, maar enkel 5 

hoofdingangen voorzien van grotere (high tech) markeringszuil o.i.d. en de rest met 
kleinere bebording; 

4. Extra led-schermen op Pinetum, Vrijhof en de Spiegel, de rest nader uit te werken; 
5. Verdere aankleding van Boulevard en Sportcentrum andere delen nader uit te werken. 

Nadere analyse m.b.t. vandalismebestendigheid van de diverse te plaatsen objecten is 
vereist.  
 

5. Declaratierichtlijn overige kosten (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de ‘declaratierichtlijn overige kosten’ en 
deze voor te leggen aan het OPUT. 
 

6.  Twente Summer School 2015 (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit een projectgroep in te richten (onder te brengen bij PLD) met 
als doel om een Summerschool te starten in 2015 op de profilerende onderzoeksthema’s van 
de UT, met inachtneming van de mogelijke uitkomsten van de herijking van het 
masteronderwijs en rekening houdend met de werkdruk in het primair proces vanwege TOM. 
 

7. Pilot Career Center (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit een pilot project te starten om binnen CES een Career Center 
in te richten, waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd voor het creëren van een breed 
draagvlak bij de relevante stakeholders binnen de organisatie. 
 

8. Evaluatie 3e Module TOM (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit om de in de ‘Rapportage UT-brede evaluatie module 3 2013-
2014’ vast te stellen en aan de medewerkers en studenten van de UT beschikbaar te stellen 
via de website Onderwijsvernieuwingen. 

(Besluiten CvB vergadering d.d. 30  juni  2014; kenmerk 402.473) 



Aanbevelingen zullen worden vertaald in acties, om vervolgens te worden gekoppeld aan de 
evaluaties over Q4 en over geheel B1. Een kort begeleidend schrijven zal worden opgesteld. 
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