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6. Verslagen en Besluiten (agendapunt 9a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 25-08-2014 vast te 
stellen. 
 

7. Gemandateerde besluiten (agendapunt 9b) 
Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 02-09-2014 conform vast te 
stellen.  
 

Herbenoeming Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit 
Twente en Klachtencommissie Universiteit Twente 
Het College van Bestuur besluit de heer mr. W.C.J. Beekman te herbenoemen als 
plaatsvervangend lid van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden 
Universiteit Twente voor de periode van 29 juni 2014 tot 29 juni 2016 en als lid van de 
Klachtencommissie Universiteit Twente voor de periode van 29 juni 2014 tot 29 juni 
2018. 
De heer Beekman is als (plaatsvervangend) lid voorgedragen door het OPUT. 
 
Herbenoeming Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit 
Twente en Klachtencommissie Universiteit Twente 
Het College van Bestuur besluit de heer mr.dr. M. Harmsen te herbenoemen als lid van 
de Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente voor de 
periode van 18 juni 2014 tot 18 juni 2016 en als plaatsvervangend lid van de 
Klachtencommissie Universiteit Twente voor de periode van 18 juni 2014 tot 18 juni 
2018. 
De heer Harmsen is als (plaatsvervangend) lid voorgedragen door het College van 
Bestuur. 
 
Herbenoeming Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit 
Twente  
Het College van Bestuur besluit de heer mr. L.J.M. Ketting te herbenoemen als lid van de 
Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente voor de periode 
van 29 juni 2014 tot 29 juni 2016. 
De heer Ketting is als lid voorgedragen door het OPUT. 
 
Herbenoeming Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit 
Twente en Klachtencommissie Universiteit Twente 
Het College van Bestuur besluit de heer mr.dr. M. Harmsen te herbenoemen als 
plaatsvervangend lid van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden 
Universiteit Twente voor de periode van 18 juni 2014 tot 18 juni 2016 en als 
plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie Universiteit Twente voor de periode van 
18 juni 2014 tot 18 juni 2018. 
De heer Harmsen is als (plaatsvervangend) lid voorgedragen door het College van 
Bestuur. 
 
Schakelpakketten in Kies op Maat 
Het College van Bestuur besluit met ingang van februari 2015 de schakelpakketten in 
Kies op Maat aan te bieden. Voor implementatie dienen de instellingsbrede eisen 
geëvalueerd te worden en waar nodig bijgesteld. Saxion blijft m.b.t. de schakelpakketten, 
ook bij aanbieding via Kies op Maat, onze preferred partner. 
 
Vaststellen Kritische Reflectie MSc + PM Geo-Information Science and Earth 
Observation 

(Besluiten CvB vergadering d.d. 2 september 2014; kenmerk 402.477) 



Het College van Bestuur besluit de kritische reflectie van zowel de MSc als de PM Geo-
Information Science and Earth Observation vast te stellen en het “bijzonder kenmerk 
internationalisering” te laten toetsen.  

 
8. Mandatering Horizon 2020 contracten (agendapunt 10) 

Het College van Bestuur besluit FEZ opdracht te geven om de mandaatbegrenzing zoals 
omschreven in de Regeling “Werk in opdracht van Derden” voor het Horizon 2020 programma 
van de Europese Unie aan te passen in de volgende versie van de Regeling tot: “de 
beheerder van de beheerseenheid meldt het project bij het CvB en de beheerder tekent het 
contract na goedkeuring van het CvB”. 
Het College van Bestuur besluit per direct deze werkwijze in te voeren voor Horizon 2020 
contracten die onder de huidige meldingsplicht vallen. 
 

9. Evaluatie 2-jarige pilot van de Prizes and Awardscommittee (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit: 

- tot het structureel instellen van de Prizes and Awardscommittee (PAC); 
- in het SB nogmaals te benadrukken dat de decanen primair verantwoordelijk zijn voor 

het identificeren van talent binnen hun faculteit en te bespreken hoe zij ondersteund 
worden bij het tot stand brengen van een meer proactief prijzen en voordrachtenbeleid 
teneinde talent binnen de eigen faculteit meer zichtbaar te maken.  
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