Kenmerk: 403.136

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 14-09-2015
(formulering ter vergadering vastgesteld)

2.

Gemandateerde besluiten CvB vergadering 14-09-2015 (agendapunt 2)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 14-09-2015
conform vast te stellen.
Het betreft:
 Benoeming van prof.dr. G.J. Westerhof als opleidingsdirecteur voor de opleiding
Psychologie.

3.

Toekomst Stichting Powered By Twente (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit:
- Powered by Twente meer op afstand te zetten van Kennispark gezien de onvoldoende
onafhankelijke relatie tussen Powered by Twente en Kennispark;
- De bestuurder van Powered by Twente te verzoeken een statutenwijziging van deze
stichting voor te leggen aan het bestuur van Kennispark, waarbij de UT in plaats van
Kennispark de bevoegdheid krijgt het bestuur van Powered by Twente te benoemen,
schorsen en ontslaan;
- Het bestuur van Stichting Kennispark te verzoeken in te stemmen met de door het bestuur
van Powered by Twente voorgelegde statutenwijziging;
- Het minimum aantal bestuursleden aan te passen van drie naar tenminste één bij de
aankomende statutenwijziging;
- Na aanpassing van de statuten Dhr. Kees van Ast per 1 oktober 2015 te benoemen tot
statutair bestuurder van Powered by Twente;
- De personele inzet, huurlasten en eventuele vennootschapsbelasting met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2014 door te belasten vanuit de UT naar Powered by Twente.

5.

Herziening University Twente Scholarship en Collegegelddifferentiatie (agendapunt 5)
Het College van Bestuur neemt kennis van de notitie ‘Bevordering Internationale Instroom:
Herziening University Twente Scholarship en Collegegeld Differentiatie’ en besluit:
- Het University Twente Scholarship systeem met ingang van de instroom 2016-2017 te
wijzigen conform voorstel zoals verwoord in hoofdstuk 2 van bijgevoegde notitie;
- In 2016 eenmalig uit de centrale baten collegegeldinkomsten extra budget beschikbaar te
stellen bovenop het jaarlijkse budget van UTS, ter bekostiging van het tweede jaar van de
extra beurzen voor de instroom van september 2015;
- Het systeem van collegegelddifferentiatie voort te zetten in gewijzigde en uitgebreide vorm
conform het voorstel zoals verwoord in paragraaf 3.1;
- Het huidige master-verdeelmodel biedt onvoldoende financiële prikkels voor het aantrekken
van buitenlandse studenten. Nadat duidelijkheid is verkregen over de inhoud van de
mastervernieuwing moet hier een besluit over worden genomen. Aan FEZ wordt verzocht met
relevante andere partijen te onderzoeken op welke wijze het bekostigingssyteem kan worden
aangepast om voldoende financiële prikkels voor werving van internationale studenten te
realiseren.
- Opdracht te geven tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van het combineren
van collegegeld waivers c.q. halve beurzen met student assistentschappen, en van het geven
van beurzen in natura, zoals verwoord in paragraaf 3.3.
- Het college vraagt aandacht voor het beschikbaar stellen van beurzen van derden. Hierbij
dient o.a. een beperkt aantal “arrangementen” (contracten) te worden ontwikkeld die aan
bedrijven kunnen worden aangeboden.
Tenslotte acht het college het noodzakelijk dat met de decanen en directeuren nadere
afspraken worden gemaakt over de wijze van implementatie van de notitie. Er dient per
faculteit een nadere uitwerking op tactisch niveau ontwikkeld te worden. In deze uitwerking
kunnen de resultaten van de het traject ‘I-kolom 2020 proof’ meegenomen worden.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 14 september 2015; kenmerk 403.136)

De notitie wordt verstuurd aan de decanen en directeuren met de mededeling dat het
inhoudelijk besproken wordt met de decanen op 5 oktober a.s. en daaraan voorafgaand met
de UCB. Tevens wordt de UR geïnformeerd.

6.

Verslagen en Besluiten (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-09-2015 goed te
keuren.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 14 september 2015; kenmerk 403.136)

