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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 07-09-2015 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 07-09-2015 (agendapunt 2) 

Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 07-09-2015 
conform vast te stellen.  
Het betreft: 

 Benoeming dr. R. Passier per 1 september 2015 als hoogleraar op de leerstoel Applied 
Stem Cell Technology.  

 Opgave loting en decentrale selectie. 
Het CvB besluit:  
-    Voor het studiejaar 2016/2017 een (voorlopig) capaciteitsfixus in te stellen voor de 

bacheloropleidingen: Psychologie (n = 350) en Klinische Technologie (n = 130);  
- a. voor het studiejaar 2016/2017 een decentrale selectie in te stellen voor de 

bacheloropleiding Psychologie (voor 50%; n = 175) 
b. de criteria vast te stellen voor decentrale selectie (50%) bij de bacheloropleiding 
Psychologie en deze aan DUO te sturen. 

- c. voor het studiejaar 2016/2017 een decentrale selectie in te stellen voor de 
bacheloropleiding Klinische Technologie (voor 100%; n=130); 
d. de criteria vast te stellen voor decentrale selectie (100%) bij de bacheloropleiding 
Klinische Technologie en deze aan DUO te sturen.  

 Waarneming van de functie van directeur CES door de directeur FEZ, voor de periode van 
15 augustus 2015 tot 15 oktober 2015.  

 Waarneming van de functie van directeur FB door de directeur Eenheid Campus, voor de 
periode van 1 oktober 2015 tot 1 april 2016. 

 Aanstelling van de heer Hans Oeloff als directeur CES per 15 oktober 2015.  

 De positie van hoofd Eenheid Campus wordt voor een half jaar opengesteld voor 0,5 fte.  

 
 

4.   Verslagen en Besluiten  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 24-08-2015 goed te 
keuren. 
 
 

5.   Voorbereidingen Najaarsoverleg 2015  (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit de notitie Voorbereidingen Najaarsoverleg 2015 vast te 
stellen en de voorbereidingen op te starten.  
 
 

6.   Vaststelling regeling FOBOS (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit de aangepaste regeling FOBOS (Financiële Ondersteuning 
Bijzondere Omstandigheden Studenten) vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan 
de Universiteitsraad. 
 
 


