Kenmerk: 402.475

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 25-08-2014
(formulering ter vergadering vastgesteld)

6.

Verslagen en Besluiten (agendapunt 7a)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 30-06-2014 vast te
stellen.

7.

Tech4People voor de faculteit BMS (agendapunt 8)
Het College van Bestuur neemt kennis van het document Tech4people van de faculteit BMS
en van de adviezen van de diensten en houdt een eerste bespreking. Het College waardeert
de beweging die BMS heeft gemaakt positief. De kritische vragen zijn terecht, maar het is een
iteratief proces waar de faculteit in zit. De rector gaat het gesprek aan met de decaan a.i. In
het gesprek verdient het proces van implementeren, c.q. het transformatie proces vooral
aandacht om tot het gewenste effect van in te zetten middelen te komen.

8.

Beschikbare onderwijscapaciteit / decentrale selectie (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit om:
a. voor het studiejaar 2015 - 2016 een (voorlopige) capaciteitsfixus in te stellen voor de
bacheloropleidingen: Psychologie (n = 350) en Klinische Technologie (n = 130); Voor het jaar
daar op wordt de ambitie verhoogd tot n=150 voor Klinische Technologie. Aan de
Opleidingsdirecteur zal worden gevraagd welke additionele investeringen nodig zijn om dit
mogelijk te maken.
b. voor het studiejaar 2015! 2016 een decentrale selectie in te stellen voor de
bacheloropleiding Psychologie (voor 50%; n= 175);
c. de criteria vast te stellen voor decentrale selectie (50%) bij de bacheloropleiding
Psychologie en deze aan DUO te sturen.
d. conform de daartoe geboden wettelijke mogelijkheid voor de bacheloropleidingen CreaTe
en Electrical Engineering matchingsgesprekken in het kader van studiekeuzeadvies verplicht
te stellen.
Bij verplichte matching is het van belang de deadlijn van 1 mei in acht te nemen.
Deze voorlopige opgave wordt aan DUO doorgegeven. Een definitieve opgave volgt nog in
verband met de nog uit te zoeken rol van de medezeggenschap.

9.

Evaluatie 2-jarige pilot van de Prizes and Awardscommittee (agendapunt 10)
Dit agendapunt wordt in het volgend CvB geagendeerd.

10.

Voorbereidingen Najo’s 2014 (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit de notitie Voorbereidingen Najaarsoverleg 2014 vast te
stellen en de voorbereidingen op te starten.
Bijlage 3 stramien jaarplan: Het cursieve gedeelte is ongelukkig geformuleerd. Het College
verzoekt om een alternatieve formulering waarin het volgende op hoofdlijn wordt aangegeven:
Er is een aanscherping van de strategie vastgesteld en tijdens de Najo´s wordt de werkelijke
implementatie geborgd en geagendeerd. Het CvB verwacht van de eenheden een roadmap
waarin het proces naar 2020 wordt geschetst.
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