Faculteitsraad CTW, 126e interne vergadering d.d. 16 juni 2009
Aanwezig:
Afwezig:

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

1, 2 & 3. Opening, aanwezigen en Vaststellen Agenda
12:40u Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen geaccepteerd. Masen en
Lutters zijn afwezig.
5

4. Correspondentie
Er zijn heel veel stukken met betrekking tot het OER.
5. Mededelingen
Geen mededelingen.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 2 juni 2009
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd.
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7. OER
Het OER is een onoverzichtelijk geheel, er zijn heel veel stukken (OERen en adviezen) en het is niet altijd
duidelijk wat, wat is en welke versie het is. Duidelijk is wel dat het niet volledig is en de FR geen beslissing kan
nemen. De FR besluit zich in eerste instantie niet te richten op de details in de OERen maar op de doorlopen
procedures, de grote lijnen en de (in)consistentie tussen de OERen van de verschillende CTW opleidingen. Het
idee is dat de OLC’s nauwkeurig naar hun eigen OER hebben gekeken en de FR zal in principe hun advies over
nemen indien er geen procedurele bezwaren zijn en de adviezen grondig zijn onderbouwd. Er volgt een discussie
over de verschillende OERen en adviezen van de OLC’s die er zijn. De belangrijkste punten uit de discussie
worden hier genoemd.
- De OERen voor de materopleidingen (ME, SET, IDE, CiT en CME) zijn nauwelijks aangepast en de
faculteitsraad zal instemmen met deze OERen. Er bestaan op dit moment soms enige discrepanties tussen de
master en de bachelor OERen maar omdat de master OERen komend jaar een grote aanpassing ondergaan (voor
alle opleidingen wordt een gezamenlijke master OER gemaakt net als nu voor de bachelor) wordt dit, voor dit
moment, geaccepteerd.
- Voor de bacheloropleidingen bestaat de OER uit een algemeen deel (vastgesteld door het college van bestuur en
voor alle opleidingen binnen de UT gelijk), een opleidingsspecifiek bijlage voor iedere opleiding en een
examencommissie reglement.
Het blijkt dat we binnen de faculteit CTW straks drie verschillende algemene delen hebben. CiT heeft
dingen aangepast in het algemene deel maar officieel kan dat niet (ook MB blijkt wijzigingen te hebben
aangebracht in het algemene deel). De vraag is of deze wijzigingen geldig zijn en wat er nu gebeurt als de FR
instemt met dit algemene deel, stemmen zij dan in met de versie van het CvB of met de nieuwe versie. Ook wordt
gezegd dat bij CiT twee versies zijn, één officiële en één die voor de studenten is, waar bv artikel 5 uitgehaald is
(over het studieplan, omdat dat volgend jaar nog niet geldig is). Welke is de versie waarmee ingestemd wordt?
- De OLC van CiT heeft wel een advies gegeven (positief mits een aantal dingen verandert worden) maar de vraag
is nu waarover dat advies is gegeven. De OLC van WB heeft het algemene deel afgekeurd en ook gemotiveerd
waarom. Het opleidingsspecifieke deel is wel goedgekeurd en er is ook een aangepaste versie nav de opmerkingen
van de OLC. De OLC van IO heeft geen advies gegeven omdat ze zegt dat ze geen advies mogen/hoeven te
geven. Dit is niet waar de OLC mag gevraagd en ongevraagd advies geven. Bovendien is er geen aangepaste versie
van de OER van IO nav de opmerkingen van OLC IO.
- De FR komt tot de conclusie dat het een zooitje is, één en dezelfde faculteit heeft verschillende versies en
layouts. Op de overleg vergadering met de decaan zal de FR zeggen dat ze nog geen besluit kunnen nemen omdat
de boel onvolledig is (niet alle aangepast OERen zijn er en niet alle OLC adviezen zijn er). Het voorstel van de FR
zal zijn om voor de gehele faculteit CTW één algemeen deel te hanteren (identiek aan de versie van het CvB want
aanpassen mag niet, dit deel kan uiteraard afgekeurd worden of goedgekeurd worden met opmerkingen erbij) en
per opleiding een opleidingsspecifieke bijlage en een examencommissie reglement. De verschillende opleidingen
zullen dus op korte termijn hun stukken moeten aanpassen (en op elkaar afstemmen) en de stukken volgens de
procedure opnieuw moeten voorleggen aan de verschillende OLC’s voor een nieuw advies. Wanneer de adviezen
van de OLC er zijn, zal de FR een besluit nemen over wel of niet instemmen met de OERen. Er wordt één besluit
genomen over de OERen van alle drie de opleidingen binnen de faculteit. De FR zal dus nog een keer
bijeenkomen om een besluit te nemen.
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8. Onderwijs overig
- Peeters vraagt hoe het zit met ‘Open Office’. Wordt dat nu ingevoerd bij CTW? Bij TNW wordt Open Office met
ingang van dit jaar gebruikt, CTW gebruikt dit jaar Open Office zeker nog niet. Binnen CTW zijn er student
assistenten bezig met het testen van Open Office. Zij moeten in kaart brengen welke problemen zich voordoen bij
de conversie van documenten van Open Office naar Microsoft en vice versa. CTW wacht de test resultaten van de
studenten af en de ervaringen van TNW alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet gaan gebruiken van
Open Office (de reden Open Office te gaan gebruiken is een geldkwestie, voor de licenties van Microsoft moet
betaald worden).
- Peeters vraagt of er al iets bekend is over de zalen, maar daar is nog niets over bekend.
9. Onderzoek
Visitatie IO, hoe staat het ermee? De visitatie is in september, er zijn mensen bezig met het rapport over de
zelfevaluatie.
10. W.v.t.t.k
Geen Wvttk’tjes
11. Rondvraag
Peeters vraagt zich af waarom alle stukken van het OER zo laat worden rondgestuurd en zo laat worden
behandeld. Alles moet nu snel nog af voor de vakantie. Dit is ieder jaar zo. De faculteitsraad klaagt al jaren dat het
OER altijd zo vlak voor de vakantie ‘er door gedrukt’ moet worden. Ook dit jaar heeft de FR haar best gedaan het
OER eerder op de agenda te krijgen maar is het toch weer niet gelukt en komt het weer aan op het laatst aan.
Volgend jaar zal de FR weer proberen de stukken eerder op de agenda te krijgen.
12. Sluiting
Van der Bijl-Brouwer sluit de vergadering om 13.30 uur. Dit was de laatste geplande officiële vergadering voor de
zomervakantie. Aangezien de besluitvorming rond de OER nog niet af is, zal er nog een vergadering plaatsvinden
op donderdag 3 juli om 13.30u.
14. Actiepunten
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Onderwerp
Borrel plannen tbv kennisoverdracht aan de nieuwe
leden,
Decaan informeren over het voorstel mbt de OERen
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Opstellen besluit tot instemming met de master OERen
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