Faculteitsraad CTW, 110e interne vergadering d.d. 2 september 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), Stoffels, Thomas, van Rij (notulist), Giskes, Langerwerf, Peeters, Schoot
Uiterkamp
Lutters, Masen

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering. Als gast is aanwezig mevrouw Dierkes, zij zal zichzelf en de Uraad kort
voorstellen aan de Faculteitsraad.
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4. Correspondentie
Binnengekomen is de jaarplanning en de begroting van het CvB. Dit waarschijnlijk naar aanleiding van de vragen
om de stukken van de Faculteit. De begroting en de jaarplanning van de faculteit zijn dus nog niet binnen, ook is
niet duidelijk wanneer deze wel binnen komen.

10

5. Mededelingen
Stoffels is op vakantie vanaf vrijdag 5 september tot 30 september. Ook Thomas zal de externe vergadering missen
in verband met vakantie.
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6. Taakverdeling
Voorziter
Vice voorzitter
Secretaris
Studenten Secretaris
Website

Brouwer
van Rij
Masen (als die dit wil blijven doen, anders Stoffels)
Peeters
Stoffels
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7. Voorstellen Wilma Dierkes, Universiteitsraad
De Universiteitsraad is sinds gister van samenstelling gewisseld. Het nieuwe contactpersoon voor de faculteitsraad
CTW is Wilma Dierkes. Zij komt zich even kort voorstellen en vertellen waar de universiteitsraad op het moment
mee bezig is. De nieuwe voorzitter van de Universiteitsraad is Clemens Pauw en de contact persoon voor de
studenten is Ronald Kuin. De Uraad vergadert eens per maand op dinsdag intern en de woensdag erna met het
CvB. Een aantal punten waar zij zich op dit moment mee bezig houden zijn: Arbo (rookbeleid), financiën,
personeelsbeleid (interne overplaatsingen), Introductiecommissie (samenwerking met Saxion) en de
sportfaciliteiten van de Universiteit.
8. Scholingsdag
De scholingsdag vindt plaats op woensdag 10 september. Vanuit de raad zullen in ieder geval de nieuwe
studentleden en Brouwer aanwezig zijn. Stoffels en Thomas zijn dan op vakantie en van Rij komt als zij niet hoeft
te werken.
AP: Brouwer geeft door met hoeveel mensen de FR aanwezig is
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9. Jaarcirkel
Er is nog een jaarcirkel tot begin 2009. Voor het jaar 2009 moet er een nieuwe jaarcirkel komen.
AP: Brouwer stuurt de jaarcirkel door
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Daarnaast moet in de gaten gehouden worden of er ook echt wat gedaan wordt met de uitslagen van de enquête.
AP: van Rij opzoeken toezeggingen over de enquête en deze rondsturen
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10. Begroting en jaarplan
De begroting en het jaarplan zijn nog niet binnen. Als deze optijd binnen zijn kunnen ze nog worden besproken op
de volgende externe vergadering en anders is het helaas niet mogelijk om er in de externe vergadering iets over te
zeggen.
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11. Onderwijs
De drie opleidingen hebben dit jaar evenveel of meer eerstejaars studenten dan het jaar ervoor. De opleiding TOM
is dit jaar begonnen met 3 studenten. 1 dit CiT gaat doen en 2 die hebben gekozen voor WB.
Giskes geeft aan dat voor haar de werkplekken het komende jaar erg belangrijk zullen zijn. Er wordt in de faculteit
al wel gewerkt aan de werkplekken. Vanuit Communicatie hangen er schermen waarop staat aangegeven welke
zalen wanneer beschikbaar zijn. Verder is er bij IO nieuw meubilair aangeschaft en is er ook mee meubilair om in
de gangen te zetten. Er had al begonnen moeten zijn met de werkplekken in de kelder van de OH maar daar lijkt
nog niks aan gedaan te zijn. Verder is de FR het erover eens dat er nog steeds te weinig werkplekken zijn.
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Faculteitsraad CTW, 110e interne vergadering d.d. 2 september 2008
Giskes heeft 9 oktober overleg met het FB de decanen en een aantal studenten over de zaalbezetting op de hele
UT. Daarom is het handig als dit op de komende externe vergadering aan bod komt.
12. Onderzoek
De onderzoekvisitatie van WB is afgelopen jaar geweest. De definitieve uitkomsten zouden binnenkort bekend
moeten zijn.
13. W.v.t.t.k
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14. Rondvraag
AP Brouwer lijst met afkortingen en het regelement rondsturen
AP Thomas de nieuwe faculteitsraad voorstellen in de Nieuwsbrief
15. Actiepunten
Nr
1
2
3
4
5

Onderwerp
Opgeven FR voor de scholingsdag
Jaarcirkel doorsturen
Toezegging enquette doorsturen
Lijst met afkortingen en regelement rondsturen
Voorstellen nieuwe FR

Deadline
10 sept
9 sept
5 sept
9 sept
15 sept?

Datum
2 sept
2 sept
2 sept
2 sept
2 sept

Wie
Brouwer
Bouwer
Van Rij
Brouwer
Thomas
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Van de laatste vergadering voor de vakantie:
- Notulen extern checken of erop staar wat er met de ergernissen wordt gedaan en ook in de gaten houden
of dit gebeurt.
- Laptop verhaal aankaarten op de eerst volgende externe vergadering.
- Mentoraat aan de orde stellen, kan het anders, beter?
- Brieven die de studenten aan het einde van het eerste studiejaar krijgen aanpassen.
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