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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 29-06-2015 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 29-06-2015 (agendapunt 2) 

Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten  
d.d. 29-06-2015 conform vast te stellen.  
Het betreft: 

 Herbenoeming mevr.drs. J.W.D. ter Hellen met terugwerkende kracht van 14 juni 2015 tot 
14 juni 2017 als Vertrouwenspersoon voor medewerkers van de Universiteit Twente. 

 Verlenging van de benoeming van Prof.dr. F. van der Velde van 30 juni 2015 tot 1 januari 
2018 op de leerstoel Technische Cognitie. 

 Verlenging van de benoeming van Prof.dr. M.A. Cohen van 30 juni 2015 tot 1 juni 2019 op 
de leerstoel Interfacial Physical Chemistry. 

 
3. Nationaal Innovatiecampussenfonds (agendapunt 4) 
 Het College van Bestuur besluit op basis van de status en ontwikkelingen van de huidige 

vastgoedprojecten en de praktische uitwerking van een gezamenlijk beleggingsfonds af te 
zien van een verdere verkenning van de opzet van een gezamenlijk 
innovatiecampussenfonds. 

 
4. Begrotingswijziging 2015 (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de extra middelen uit de tweede bekostigingsbrief 2015 
conform voorstel door te geven aan de faculteiten. 

 
5. Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2016-2018 (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit, gehoord de instemming van de UR en de goedkeuring van 
de RvT, de definitieve nota Kaderstelling 2016-2018 vast te stellen en bespreekt de 
bijbehorende aanbiedingsbrief. 

 
7. Verslagen en Besluiten (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 22-06-2015 goed te 
keuren. 
 
 

8. Onderzoeksdatabeleid Universiteit Twente (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit het beleid voor de omgang met UT-onderzoeksdata en het 
bijbehorende implementatieplan vast te stellen. Als onderdeel hiervan wordt binnen het 
budget van B&A eenmalig in totaal k€ 20 geoormerkt voor een tijdelijk stimuleringsfonds 
databeheer UT, dat samen met het bestaande fonds voor Open Access het budget voor Open 
Science vormt. In het SB zal aan de orde worden gesteld hoe de gestelde kaders nader 
kunnen worden geconcretiseerd in beleid op het niveau van instituten en faculteiten. 
 
 

9.  Stand van zaken en vervolg MOOCs@UT (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit: 
1.  Tot het beschikbaar stellen van 2x k€ 75 voor de ontwikkeling van de volgende twee 

MOOCs: Nanotechnology (TNW) en ”E-Health: integrating psychology and technology for 
health” (BMS) op voorwaarde dat deze starten in het najaar van 2016; 

2.  Tot een verruiming van de opdracht aan de stuurgroep MOOCs@UT onder 
voorzitterschap van de Decaan Onderwijsvernieuwing om de ontwikkeling van deze 
nieuwe MOOCs ook aan te sturen en te zorgen voor een kader waarbinnen ervaringen van 
alle op de UT ontwikkelde MOOCs goed kunnen worden gedeeld en de UT lessen kan 
trekken voor vervolgontwikkelingen van open en online onderwijs. 
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10. First Lego League open Europees kampioenschap 2016 op de campus van de 
Universiteit Twente (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het voornemen het First® Lego® Leagu 
OEC 2016 op de campus te organiseren en verleent toestemming om namens de Universiteit 
Twente sponsoren te gaan werven voor dit evenement. In september 2015 wordt op basis van 
de toegezegde sponsorbijdragen en de te verwachten eigen bijdrage een definitief besluit 
genomen of het evenement doorgang kan vinden. 
 
 

11. Regeling archiefbeheer UT 2015 (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit de regeling archiefbeheer 2015 en de toelichting daarop vast 
te stellen. 
 
 
 
 


