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3.  Conceptbegroting 2016-2018  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur stelt, na verwerking van de gemaakte opmerkingen door FEZ, de 
Conceptbegroting 2016-2018 vast en keurt de bijgevoegde agendaformulieren voor de RvT 
en de UR goed. 
 
 

4.  Vastgoedplan 2016  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit het voorliggende Vastgoedplan 2016 en bijbehorend 
investeringskostenoverzicht 2016, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, als concept 
voor te leggen aan de UCB, CvB-D, UR en RvT. 
 
 

5. Vaststellen programma en begroting Lustrum 2016  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit: 
a) Tot het thema van het 11e lustrum ‘University of Impact’ met als subtitel ‘Making a 

difference’. 
b) Het lustrumbudget te verhogen met 50k tot een maximum van 300k. 
c) ‘Dat de reguliere activiteiten met structureel budget georganiseerd worden en in een 

lustrum ‘brand’ jasje gepresenteerd worden. De smaakmakers worden groots 
georganiseerd. Er zijn extra lustrumactiviteiten opgenomen in de programmering. 

 
6. Nieuwe excellentieprogramma`s Bachelor  (agendapunt 7) 

Het CvB besluit om m.i.v. studiejaar 2015-2016 twee nieuwe excellentieprogramma`s in de 
Bachelor te starten. Naast de bestaande programma`s Science, Design & Math, starten in 
2015-2016 de programma`s Philosophy (Phil) en Processes of Change (PoC), als een pilot 
voor 2 jaar met jaarlijkse evaluatie. 
 

 
7.   Verslagen en Besluiten  (agendapunt 9) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 09-11-2015 goed te 
keuren. 
 
 

8. Plan van Aanpak TELT  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Plan van Aanpak TELT (Technology 
Enhanced Learning & Teaching) en de directeur ICTS te vragen de uitvoering van dit plan ter 
hand te nemen. De uitvoering zal in oktober 2017 geëvalueerd worden.. 
  
 

9.  Jaarcirkels: Vaststellen stramien en onderwijsevenementenkalender  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit om: 
1. De jaarcirkel 2016-2017 vast te stellen. 
2. Een werkgroep in te stellen voor de verdeling van de restcapaciteit op bijzondere dagen in 

2016-2017. 
3. Het stramien van “4x10 weken en week 30” vast te stellen voor de jaren 2017-2018 en 

verder, tot het moment waarop besluitvorming over dit stramien aan herziening toe is. 
4. M&C de opdracht te geven om een onderwijsevenementenkalender op te stellen, die 

jaarlijks in november ter besluitvorming aan de UCO wordt voorgelegd. 
5. Besluit 1 en 3 ter advies aan de Uraad voor te leggen. 
 
 


