Faculteitsraad CTW, 106e interne vergadering d.d. 20 mei 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), Lutters, Masen (notulist), Plegt, Ruiter, van Rij,
Bulsink, de Beurs, Thomas, Stoffels

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
Plegt heeft een email ontvangen over deelname aan de Route14 discussies. Aan Eissing zal tijdens de externe
vergadering gevraagd worden om wat meer informatie.
5. Mededelingen
-
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6. Notulen intern
De notulen worden goedgekeurd.
N.a.v. de actiepunten:
• Thomas heeft de resultaten van de ergernissenpoll samengevat en een bericht voor in de ctw nieuwsbrief
opgesteld.
• Lisa Gommer heeft een interview opgesteld over het laptop-gebruik, geen vragenlijst. Deze interviews zouden
door een student-assistent uitgevoerd kunnen worden.
7. Notulen extern
De notulen waren wederom laat en erg beknopt. Toevoegingen: Over het structuurrapport is veel meer gezegd dan
is vastgelegd in de notulen, met name over de kwaliteit. Ook over de facultaire tabellen is lang gesproken,
bijvoorbeeld dat de getallen niet kloppen.
8. Ergernissenpoll
Thomas heeft de resultaten geanalyseerd en gegroepeerd. De uitkomsten moeten nog enigszins worden gefilterd,
zo moeten de 'onzinnige' opmerkingen eruit. Daarnaast kan een onderverdeling gemaakt worden voor de
verschillende ontvangers van de conclusies. Bijvoorbeeld een hoofdstuk 'gebouw' en een hoofdstuk 'onderwijs' etc.
De conclusies zullen vervolgens worden aangeboden aan het MT en besproken worden in een van de komende
externe vergaderingen.
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9. ARBO rapportage
De arbo rapportage is rondgestuurd. Het is een stuk met veel open punten en veel zal voor de meeste gebruikers
van de horst (medewerkers en studenten) onbekend zijn. Het is aan te raden dat e.e.a. via bijvoorbeeld de ctwnieuwsbrief gecommuniceerd wordt.
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10. Personeelsbeleid UT
Het personeelsbeleid wordt op dit moment herzien / aangepast. De medewerkers in de FR hebben een email
ontvangen over personeelsbeleid met daarin een aantal vrij lange rapporten en verslagen. We waren ook
uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar de uitnodiging bereikte ons te laat. In principe is dit een URaad
onderwerp.
11. Onderwijs
De geheimhouding van bachelor-opdrachten voor IO – en daarmee ook de mogelijkheid tot inzage voor studenten,
is een aandachtspunt. De meeste bedrijven willen meestal volledige geheimhouding wanneer het gevraagd wordt,
soms zonder een echt duidelijke reden. Voor de studenten en de opleiding is openbaarheid gewenst. Op die manier
kunnen de verslagen in de bibliotheek worden opgenomen en dienen als voorbeeld. Hierover is een discussie
gaande in de OLC.
12. Onderzoek
We wachten nog op de resultaten van de WB-visitatie en op de voorbereidingen van de IO visitatie.
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
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15. Actiepunten
Nr
39

Onderwerp
Uitslag van enquête filteren voor MT

Deadline
20 juni

Datum
20 mei

Wie
Thomas/Ruiter
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15. Agendapunten externe vergadering
• Deelname Route14
• Arbo-rapportage
• Enquete
• Visitaties

Agenda FR interne vergadering van dinsdag 3 juni 2008 om 12:30 in Z.109.
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1.

Opening

2.

Aanwezigen

3.

Vaststellen agenda

4.

Correspondentie

5.

Mededelingen

6.

Notulen intern dd 20 mei 2008 en actiepunten

7.

Notulen extern dd 20 mei 2008

8.

Laptoponderwijs vragenlijst (zie attachment)

9.

Bericht U-raad (zie mail Joke Ticheler van 20 mei)

10. Ergernisssenpoll, aangepaste versie (Josse, stuur jij die nog rond?)
11. Verkiezing studenten FR
12. Onderwijs
13. Onderzoek
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14. w.v.t.t.k.
15. rondvraag
16. actiepunten
17. agendapunten externe vergadering doornemen
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