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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 19-10-2015
(formulering ter vergadering vastgesteld)

2.

Gemandateerde besluiten CvB vergadering 19-10-2015 (agendapunt 2b)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 19-10-2015
conform vast te stellen.
Het betreft:
- Benoeming van prof.dr. I.A.M.J. Broeders met terugwerkende kracht te verlengen van 1
september 2015 tot 1 september 2018 op de leerstoel “Robotica en minimale invasieve
chirurgie”.
- Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2015 dr. R. Ranasinghe te benoemen als
hoogleraar op de leerstoel Climate Change impacts of Coastal Risk.
- Benoeming Jan Verberne met ingang van 1 november 2015 als nieuw lid van de
Bezwarencommissie personele aangelegenheden UT voor de periode van 1 november 2015
tot 1 november 2017. Voorts de benoeming van Jan Verberne met ingang van 1 november
2015 als nieuw plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie UT voor de periode van 1
november 2015 tot 1 november 2019.
- Benoeming van prof.dr. C. von Birgelen te verlengen op de leerstoel “Cardiologie, i.h.b. de
toepassing van invasieve technieken” en tevens om te zetten van een bijzondere leerstoel
naar een reguliere leerstoel.

4.

Samenwerkingsovereenkomst Saxion en UT op het gebied van de micro- en
nanotechnologie (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit tot een samenwerkingsovereenkomst met Saxion op het
gebied van de micro- en nanotechnologie. De invulling en voorwaarden van de samenwerking
zullen worden uitgewerkt in een gezamenlijk op te stellen actieplan.

6.

Aanbesteding Learning Management Systeem (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit tot het voor 1 november aanmelden van de UT voor
deelname aan de gezamenlijke SURF-aanbesteding voor een Learning Management
Systeem (LMS). Dit onder het voorbehoud van de definitieve uitwerking van het Programma
van Eisen, waarvan nog geen definitieve versie door SURF is opgeleverd. Het college acht
het van belang om als UT een actieve bijdrage te leveren aan dit PvE en ziet hierin naast de
technische eisen ook graag uitgewerkt hoe een dergelijk LMS ondersteunend zal zijn aan het
onderwijs van de UT (m.n. TOM). Bult stemt e.e.a. af met Jo van Ham (TU/e) en Lasonder
(ICTS).

Afstempunt - Extended Buddy Program (agendapunt 7)
Het college bespreekt het voorstel van de Student Union voor het Extended Buddy Program
i.h.k.v. de Vluchtenlingenactie. Het college ziet hiervoor graag een programma met actieplan
opgesteld.
Afstempunt - Oproep ondertekenen LERU Statement on Open Access (agendapunt 7)
Het college staat positief tegenover het verzoek om het LERU Statement on Open Acces te
ondertekenen. Brinksma stelt Carel Stolker hiervan op de hoogte.
Afstempunt - Portefeuilleverdeling CvB per 1 oktober 2015 (agendapunt 7)
Het college bespreekt de portefeuilleverdeling en stemt hiermee in. In de CvB-vergadering
van 26 oktober wordt een definitief besluit genomen over de invulling van de valorisatie
portefeuille (m.n. de verantwoordelijkheid rondom de gelieerde instellingen).
Afstempunt - Master Business Intelligence and Smart Services (agendapunt 7)

(Besluiten CvB vergadering d.d. 19 oktober 2015; kenmerk 403.145)

Brinksma deelt mee dat Maastricht University start met een eenjarige master Business
Intelligence and Smart Services. De UT maakt hiertegen geen officieel bezwaar, maar
benadrukt dat de ontwikkeling van deze opleiding nauwgezet gevolgd dienen te worden.
Afstempunt - Audit Europese Commissie 7e kader programma (agendapunt 7)
Bult deelt mee dat de Europese Commissie een audit uit gaat voeren naar FP7.
Afstempunt - Onderzoek Algemene Rekenkamer naar vastgoedmanagement
(agendapunt 7)
Bult deelt mee dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen naar
vastgoedmanagement bij universiteiten. Bult benadrukt dat het relevant is om hierbij de UThistorie in kaart te brengen en aandacht te vragen voor de achterliggende reden waarom de
UT op deze wijze haar vastgoedbeleid heeft ingericht.

7.

Verslagen en Besluiten (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-10-2015 goed te
keuren.

8.

Plan van Aanpak voor de onderzoeksvisitatie Management of Innovation and
Entrepreneurship: A network perspective (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak voor de
onderzoeksvisitatie Management of Innovation and Entrepreneurship: A network perspective
(MIE)..
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