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Naar aanleiding van verslag CvB 21-09-2015: Een vrije dag voor een vluchteling
Een vrije dag voor een vluchteling: Van Ast heeft heeft melding gedaan van het initiatief in het
OPUT. Het voorstel is goed ontvangen. Het initiatief zal bij nadere invulling ervan opnieuw
aan het OPUT worden voorgelegd.

Afstempunt: Voorstel instemming UR op hoofdlijnen begrotingsbeleid (agendapunt 7)
Het college bespreekt het voorstel tot invulling van instemming op de hoofdlijnen van de
begroting van de Uraad. Benadrukt wordt dat het instemmingsrecht primair betrekking heeft
op de hoofdlijnen van de eerste geldstroommiddelen. 2016 ziet het College graag als een
pilotjaar.

Afstempunt: Elsevier “Beste Studies” (agendapunt 7)
Het college staat stil bij de resultaten van de Elsevier ‘Beste Studies’ voor de bachelor en
master 2015. Op alle aspecten liggen de scores hoger dan vorig jaar. De grootste stijging is
waar te nemen bij ‘faciliteiten’, ‘docenten’, en ‘organisatie & communicatie’. De UT heeft
dezelfde positie in de ranking als in 2014. Ook de totaalscore is hetzelfde. Brinksma spreekt
zijn waardering uit voor de gemaakte verbeterslag, maar geeft tegelijkertijd aan dat er nog
actiepunten zijn (o.a. op het gebied van Organisatie en Communicatie (betere inbedding
TOM)). Brinksma zal verdere woordvoering namens het CvB verzorgen.

Afstempunt: THE ranking (agendapunt 7)
De UT is 61 plaatsen gestegen in Times Higher Education ranking en is daarmee gestegen
van plek 12 naar plek 10. Het college is verheugd over deze stijging en hecht aan het goed
neerzetten naar de buitenwereld. Lankhaar heeft hierin de lead en stemt met M&C en S&B
het te volgen communicatieproces af.

6.

Jaarverslag 2014 Commissie Wetenschappelijke Integriteit en Jaarverslag 2014 van de
vertrouwenspersoon (voor de klager) (agendapunt 9)
Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2014 van de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit en het jaarverslag 2014 (t/m juli 2015) van de
vertrouwenspersoon (voor de klager) en accepteert beide jaarverslagen.

8.

Verslagen en Besluiten (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 21-09-2015 goed te
keuren.

9.

Reglement dienstraad FEZ, HR en S&B (agendapunt 10)
Het College van Bestuur heeft nog een vraag m.b.t. de relatie tussen de artikelen 7.1 en 9 van
het Reglement Dienstraad Financieel Economische Zaken, Human Resources en Strategie &
Beleid en ziet dit punt voorzien van een nader advies graag terug in de CvB-vergadering van
5 oktober a.s.

10.

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit de Toelageregeling Universiteit Twente 2015 vast te stellen.
Het College van Bestuur besluit dat de Toelageregeling Universiteit Twente 2015 in werking
treedt op 1 oktober 2015. Voorts besluit het College van Bestuur tot intrekking van het
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Toelagereglement 1998 en de Regeling Toeslagen BHV Universiteit Twente per 1 oktober
2015.
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