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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 05-10-2015 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 05-10-2015  (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit om de opleiding Creative Technology toestemming te 
verlenen om de Studiekeuzecheck verplicht te stellen voor de instroom per september 2016. 
 
 

4.  Spatial Engineering  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit de MSc Spatial Engineering per 1 
september 2016 te starten en legt dit ter instemming voor aan de UR omdat het een wijziging 
van het BBR betreft. Tevens besluit het CvB dit voornemen op 7 oktober a.s. te bespreken 
met de Raad van Toezicht. 
 
 

5.  Managementrapportage t/m augustus 2015  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de managementrapportage t/m 
augustus 2015 en deze ter bespreking te agenderen in RvT en Strategisch Beraad en ter 
informatie te zenden aan UR, Decanen, WD’n, dienstdirecteuren, DBV’s en controllers. 
 
 
Afstempunt – Economic Board Zwolle  (agendapunt 6) 
Van der Chijs volgt Van Ast op als vertegenwoordiger van de UT in de Economic Board 
Zwolle. 
 

6.   Verslagen en Besluiten  (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 28-09-2015 goed te 
keuren. 
 
 

7. Mandaat aan IGS executive Director inzake ondertekening MoU “Cycling towards a 
Smart Curitiba”   (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit om in te stemmen met de voorliggende MoU van IGS met de 
stad Curitiba in Brazilië en Sjoerd van Tongeren eenmalig met terugwerkende kracht te 
authoriseren om de MoU namens de UT te ondertekenen. 
 
 

8.   Reglement dienstraad FEZ, HR en S&B  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur besluit: 

 het Reglement Dienstraad Financieel Economische Zaken, Human Resources en 
Strategie & beleid incl. het verkiezingsreglement Financieel Economische Zaken, Human 
Resources en Strategie & beleid voor één jaar vast te stellen 

 en de directeuren van FEZ, HR en S&B in deze periode samen met de leden van de 
dienstraad FEZ, HR en S&B te laten uitzoeken of een hanteerbaar alternatief op het 
adviesrecht uit artikel 7 en het instemmingsrecht uit artikel 9 mogelijk is. 

 


