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4.  Vaststellen Macrodoelmatigheids MEEM / van een postinitiële (onbekostigde) in een 
initiële (bekostigde) opleiding (agendapunt 5) 
Het CvB besluit om de macrodoelmatigheidstoets van de Master of Environmental and Energy 
Management (MEEM) vast te stellen en in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs en akkoord te gaan met de (beoogde) omzetting van een postinitiële naar een 
initiële masteropleiding. 
De URaad wordt tijdens de Overlegvergadering op 11 november a.s. geïnformeerd over deze 
macrodoelmatigheidstoets. 
 

6.  Instemmingsrecht hoofdlijnen begrotingsbeleid UR   (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit het voorstel aan de URaad inzake de invulling van het 
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting vast te stellen en te agenderen voor de 
URaad vergadering van 16 december 2015.  
 
 

7.  Samenwerking Stevens University   (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit de voorliggende letter of intent tussen Universiteit Twente en 
Stevens Institute of Technology goed te keuren en op 2 november door de rector 
gemandateerd te laten tekenen.  
Tevens besluit het college, met het oog op institutionalisering van de samenwerking, tot 
centrale ondersteuning van het samenwerkingsverband UT/Stevens. 
Het college merkt op dat na ondertekening van de LoI afspraken met Stevens moeten worden 
gemaakt over de financiële aspecten van de samenwerkingsactiviteiten 
 

 
8.   Verslagen en Besluiten  (agendapunt 10) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-10-2015 goed te 
keuren. 
 
 

9. Herfinanciering CELT  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur bespreekt de beschreven ontwikkeling van de afdeling CELT en stelt 
het voormalige budget van het programmaburo onderwijsvernieuwing ad k€ 365 structureel 
beschikbaar voor CELT. Dit budget wordt toegekend als voor onderwijsvernieuwing 
geoormerkt geld en dient ook in de toekomst herkenbaar en beschikbaar te blijven voor 
onderwijsvernieuwingsactiviteiten. 
De vernieuwingsactiviteiten in het kader van de implementatie van TOM worden aangestuurd 
door de decaan onderwijsvernieuwing. Tevens kent het College de claims met betrekking tot 
de onderfinanciering van CELT ad k€ 338 en de claim ad k€ 37 inzake internationalisering 
toe. Voor de claim van k€ 140 inzake digitalisering besluit het College de claim voor de helft 
toe te kennen. Omdat het verder een uitbreiding betreft voor het TELT plan wordt de andere 
helft aan gehouden. Nadat duidelijk is gebleken dat de ontwikkelingen zoals beschreven in het 
TELT plan ook daadwerkelijk door het onderwijsveld worden gedragen, zal het College 
hierover een besluit nemen. 
 
 

10.  Implementatie 2016 The Most Welcoming University  (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur vraagt FEZ te onderzoeken of er voor 2016 financiële ruimte in de 
ordegrootte van k€ 300 bestaat om het concept van The Most Welcoming University centraler 
en beleidsrijker uit te voeren, waarbij tevens voor 2017 toegegroeid wordt naar een model 
waarin de gebruiker betaalt 


