Faculteitsraad CTW, 118e interne vergadering d.d. 13 januari 2009
Aanwezig:
Afwezig:

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

1 & 2 Opening, aanwezigen
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering om 12.35 uur.
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3. Vaststellen agenda
De brief over de voordracht van de nieuwe OLD CiT zal worden besproken onder punt 7 in plaats van “Notulen
externe vergadering d.d. 16 december 2008”.
4. Correspondentie
Ticheler heeft de notulen van de externe vergadering d.d. 16 december 2008, de brieven van het studieadvies, de
correspondentie van Peter Müthing en een toelichting bij de voordracht van de OLD-CiT rondgestuurd. De
stukken waren helaas te laat binnen om nu al te behandelen.

15

5. Mededelingen
De eerstvolgende FR externe vergadering zal zijn op 10 februari. De eerstvolgende FR interne vergadering zal
eveneens zijn op 10 februari.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 1 december 2008
Regel 53: “nietmeer” wordt vervangen door “niet meer”.
Regel 64: “Die meoten afbesteld worden. Van Rij neemt dit op met Vn…” wordt “Die moeten afbesteld worden.
Van Rij neemt dit op met Van…”.
Actiepunt 1 (mailinglijst aanmaken), is niet gelukt. Dit actiepunt wordt overgedragen aan Van der Bijl – Brouwer.
Zij zal contact gaan opnemen met Van Slooten.
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De overige actiepunten zijn uitgevoerd.
7. Instemming voordracht OLD CiT
De faculteitraad stemt in met de voordracht van de nieuwe OLD CiT. Peeters stuurt een bevestiging naar Eising.
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8. Onderwijs
Kees Ruijter stuurt een reactie op de brief van Peter Müthing. Deze zal niet mede namens de FR zijn. De FR heeft
immers al een reactie gestuurd. Van der Bijl – Brouwer geeft dit door.
In de Oosthorst is inmiddels begonnen met het gat in de vloer. Er zal op worden gelet dat dit geen hinder oplevert
bij colleges/tentamens.
De brieven over het studieadvies die worden verstuurd naar alle eerstejaars, zijn nog niet door iedereen
doorgenomen. Deze worden op 10 februari besproken. Eventuele vragen worden gesteld in de aansluitende externe
vergadering. Wat nu al duidelijk is, is dat de brieven van CiT verschillen van die van IO/WB. Verder is er bij CiT
geen brief voor mensen die 60 EC in 1 jaar halen en vervolgens worden gewezen op het honours-programma. Bij
CiT is er een onderscheid gemaakt door het toekennen van EC’s per brief, bij IO/WB ontbreekt dit. Er zal in ieder
geval worden voorgesteld om in geval van veranderingen, de brieven via de OLD aan de OLC voor te leggen.
9. Onderzoek
Er zijn geen punten.

45

50

10. W.v.t.t.k
Woensdag 14 januari is er een RoUTe14 bijeenkomst. Een deel van de FR zal hierbij aanwezig zijn. Punten waar
eventueel om toelichting zal worden gevraagd, zijn het 12-uurs rooster en de graduate school.
11. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
12. Sluiting
Van der Bijl-Brouwer sluit de vergadering om 13.00 uur.
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Faculteitsraad CTW, 118e interne vergadering d.d. 13 januari 2009
13. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
1
2

Instemming OLD CiT opsturen

3

Ticheler/Ruijter mailen dat de reactie van Ruijter naar
Peter Müthing niet mede namens de FR zal zijn
Veranderingen formulering 12-uurs rooster RoUTe14
uitzoeken
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FR-CTW

Deadline
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering

Datum
10-02-2009
10-02-2009
10-02-2009
10-02-2009

Wie
Van der BijlBrouwer
Peeters
Van der BijlBrouwer
Giskes
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