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2.  Medewerkersonderzoek 2015  (agendapunt 3) 
Het college neemt kennis van de, door Effectory gepresenteerde, hoofdlijnen van de 
uitkomsten van het medewerkersonderzoek 2015.  
Op 25 november krijgen de leidinggevenden van de eenheden de resultaten van hun 
onderdeel gecommuniceerd met daarbij een oplegger. Hierin dient opgenomen te worden dat 
het college goed wil kijken naar de resultaten van het medewerkersonderzoek, maar dat al 
wel een aantal punten opvalt, te weten de mate van concretisering van Vision 2020, het 
verbeteren van de interne communicatie en samenwerking, en het verminderen van 
bureaucratisering (d.m.v. inzet lean management). Het college acht het van belang om de tijd 
te nemen, zodat ook de reflecties uit de organisaties meegenomen kunnen worden over 
zaken die zowel door het CvB als de eenheden opgepakt dienen te worden. 
 
 

10.  Samenwerkingsovereenkomst CBS en UT  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit tot een samenwerkingsovereenkomst met CBS op het gebied 
van onderzoek en onderzoeksmethoden in de data-analyse, management en veiligheid en 
vraagt M&C de communicatie hierover voor te bereiden. 
 
 

11. Verslagen en Besluiten  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 16-11-2015 goed te 
keuren. 
 
 

12. Afschaffen numerus fixus Psychologie  (agendapunt 14) 
Het College van Bestuur besluit voor het studiejaar 2016 / 2017 de (voorlopige) numerus fixus 
voor de bacheloropleiding Psychologie (n = 350) af te schaffen en DUO hiervan schriftelijk op 
de hoogte te brengen. 
  
 

13. Deelname Stichting Solar Team aan de World Solar Challenge 2017  (agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit indien de Stichting Solar Team opnieuw wenst deel te nemen 
aan de volgende editie van de World Solar Challenge 2017 dit wederom financieel en ‘in kind’ 
te ondersteunen. Het niveau van deze bijdragen zal nader worden bekeken. 
 


