Faculteitsraad CTW, 130ste interne vergadering d.d. 20 oktober 2009
Aanwezig:

Blom, Damgrave, Hoftijzer, Horstman, Langerwerf , Masen (vz.), Peeters, Stoffels (not.),
Verschoof, Willems,

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda
Masen opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Correspondentie
De correspondentie komt nog steeds bij Masen i.p.v. bij Hoftijzer. Masen heeft weer een flink pak ontvangen
n.a.v. de UR vergadering van 8 oktober.. Er zit onder andere een stuk bij over het “Hooglerarenbeleid”. Dit zou
weleens interessant kunnen zijn. Op de faculteit is geen leerstoelenbeleid, wellicht kan dit stuk dienen ter
inspiratie. Stoffels zal het stuk scannen en rondmailen.
5. Mededelingen
Geen mededelingen
6. Notulen interne vergadering d.d. 6 oktober 2009
Niemand is naar de bijeenkomst van de werkgroep Berger geweest. Masen heeft ons afgemeld maar gezegd dat we
wel geïnteresseerd zijn in de notulen. Tot nu toe niets meer gehoord over de notulen. Masen vraagt er nog een keer
naar. Het rapport van de werkgroep Berger zou klaar moeten zijn bij het strategisch overleg CvB op 29 oktober.
Onduidelijk is of wij het ook te zien krijgen.
Vrijdag 10 oktober hebben we een mondelinge toelichting van de decaan gehad op het structuurrapport voor de
hoogleraarpositie Cradle to Cradle. Het gesprek was positief, de positie zou volledig extern gefinancierd worden.
Hoe alles verder ingevuld wordt was nog onduidelijk. De FR heeft een positief advies gegeven onder de
voorwaarde dat het de faculteit geen geld mag kosten en dat er ook geen extra onderwijslast bijkomt bij de
docenten.
7. Notulen externe vergadering d.d. 15 september 2009
De notulen van de externe vergadering staan voor de tweede keer op de agenda omdat er veel onduidelijkheden
over zijn. Voor de volledigheid zijn opmerkingen die de vorige keer aan de orde zijn geweest zijn, schuin gedrukt
nogmaals in deze notulen opgenomen, nieuwe opmerkingen over de externe notulen staan rechtgedrukt.
Peeters: regel 33: het klopt niet dat de cijferoverzichten nu vier keer per jaar verstuurd worden, dat kan dus niet
gecontroleerd zijn. R 59: “nieuwe huisstijl” en “investeringen nieuwe huisstijl” is een en hetzelfde punt. R 52:
meneer De Peris/ De Persis, hoe heet deze man nu?
Blom: r 68: is DISC aan bod geweest? Niemand kan uitleggen waar het voor staat, dus waarschijnlijk niet.
Peeters: r 66: er is geen nieuw voorstel ingediend. Regel 73: is wat we willen zijn wel beter? Stoffels: de normale
visitatie is op basis van de publicaties die je doet. Omdat CTW weinig publiceert is het beeld verstoort. Daarvoor
ERIC gestart. Peeters: Maar is anders wel beter? Stoffels: er komen wel veel studenten naar Enschede voor de
link met het bedrijfsleven.
Verschoof: punt 5: de begroting is mij niet duidelijk. Stoffels: hier krijgen we nog toelichting over.
Peeters: r 109: gaat de Waaier niet ook open voor colleges?
Stoffels: r 99: hoe is het met het gat in de OH? Willems: het is open maar een deprimerende bedoening.
Willems: r 126/127: deze regels schrappen, het was geen serieuze opmerking.
Masen: r 46/47: Wat is een design review, daar is in de vergadering niet over gesproken.
r. 67: Er staat ‘Ruijter is projectleider van de schools’. Hier is wat onduidelijkheid over, is hij nu projectleider en
waar dan precies van? (Opmerking achteraf van Stoffels nav een bericht in de UT NieuwsMail voor medewerkers:
Ruijter is inderdaad projectleider van de Schools. "In de projectgroep ‘Schools’ ligt de vraag op tafel hoe in de
masteropleidingen de voorbereiding op posities buiten de academische wereld, zoals in het bedrijfsleven, bij de
overheid of non-profit organisaties, kan worden verbeterd." Schools lijkt dus iets anders te zijn dan de Graduate
school.
8. Jaarplan
Het jaarplan is een lijvig verhaal met veel onduidelijkheden en soms ook tegenstrijdigheden erin. Er worden
streefcijfers of doelen genoemd, maar vaak is niet duidelijk hoe de doelen bereikt moeten gaan worden..
Het financiële gedeelte is voor iedereen niet duidelijk, ook de excelsheet met financiële gegevens is abracadabra.
Beloofd is dat Coby van houten daarop een toelichting zal geven in de volgende externe vergadering. De FR heeft
de volgende vragen of opmerkingen op het jaarplan.
Managementsamenvatting: Deze lijkt positiever dan de rest van het verslag. Waarom zijn Bachelors geen product
van de faculteit CTW en Masters en PhD wel? CTW heeft groeipotentieel (meer eerstejaars). Is er plek om deze te
huisvesten en is er genoeg personeel voor begeleiding en onderwijs?
Pagina 1 & 2: Punt 1 Profilering. Het is allemaal wat vaag, 35% beste opleidingen? Van wat? Aantal spin-offs
moet op UT niveau liggen. Hoe ligt dat nu? Instroom moet op gewenst UT niveau? Wat is het gewenste niveau.
Willen we aan iedere onderzoeksgroep dezelfde eis stellen m.b.t. AIO’s en publicaties? Voor het ene soort
onderzoek is het gemakkelijker geld te krijgen voor AIO’s dan voor een ander soort onderzoek. Ook is publiceren
niet voor ieder onderzoek even gemakkelijk.
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Pagina 2: TOM, op grond waarvan wordt de beslissing over TOM genomen? Is eind 2010 niet te vroeg, de nieuwe
studenten zijn dan net drie tot vier maanden bezig. Wat wordt het doel van TOM?
Honours College of Engineering: Wat is dat, wat is het doel ervan? Wat is de verwachtte instroom, kannibaliseert
het niet van onze huidige opleidingen?
3TU: Komt er nog een go/no go beslissing voor de 3TU master CME? Heeft 3TU CME master meerwaarde, het
lijkt hetzelfde te zijn als de huidige master voor CiT.
Pagina 3: Internationalisering: Er is een medewerker internationalisering. Is deze betrokken bij deze initiatieven?
In hoeverre zijn er dingen gerealiseerd en haalbaar?
Overige: Wat zijn de overige genoemd aandachtspunten?
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Pagina 2 & 3 Punt 2.2 onderwijs performance: Wat stellen de getallen voor? Aantallen, % ? Waarop is het
gebaseerd, wat is de meetdatum? Waar is 2008?
Bindend studieadvies IO: wordt het wel of niet ingevoerd? Wat is het voordeel, wat verwacht de opleiding, pag. 4:
geen hoger rendement maar wel betere doorstroming, hoe moet dat gezien worden?
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Pagina 4: Wat zijn de twee verschillende balkjes in de grafiek?
Derde alinea: Welke vacature voor studieadviseur is nog open? Alle drie de opleidingen hebben toch een
studieadviseur?
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Pagina 5: punt 2.4: Willen studenten dat wel, op dit moment is er bij WB maar 1 studente die het doet.
Punt 2.6 Studentbetrokkenheid: Hoeveel % van de studenten doet is, alleen de hele goede (dat is een relatief klein
percentage) of ook andere?
Punt 2.7: ICT voorop lopen? Student hebben wel een laptop en gebruiken hem ook maar er wordt niet echt
onderwijs gegeven via de pc op een interactieve manier. Het blijft erbij dat de laptop een gereedschap is voor het
maken van verslagen, tekenen, rekenen, modeleren (gamen, film kijken, downloaden) en dergelijke. De laptop is
niet geïntegreerd in het onderwijs.
Pagina 7: Octrooien zijn misschien geen doel op zich maar ze kunnen wel gezien worden als belangrijke output
van de faculteit, naast publicaties en dissertaties.
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Pagina 8 onderste twee regels: Hoeveel % van de studenten is uit het buitenland, en hoeveel % van de
medewerkers. Hoe maken wij ze bekend met onze omgangsvormen?
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Pagina 9 Bedrijfsvoering:
Wat doet CTW nog verder aan bezuinigen. Dat kan best nog meer als er gedacht wordt aan energie verspilling, alle
TV schermen, de verwarming is vaak heel warm en het raam open. Papier verspilling door onnodig stukken
verspreiden en enkelzijdig printen, veel kan per mail. Er kan veel meer nagedacht worden over efficiënt en
duurzaam gebruik. Waarom is er plastic bestek in de kantine?
Risico analyse, we willen meer studenten, zie o.a. samenvatting, maar tegelijkertijd is het grootste risico voor
CTW: ‘een te grote toename van het aantal studenten’.
Pagina 10 & 14: Huisvesting: Komt er nog nieuwe ruimte? Komen er 24 nieuwe kamers of blijft het bij de
constatering dat ze nodig zijn?
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Pagina 10 en verder: Financiën en Begroting 2010: Hoe zit het met alle getallen en hoe wordt alles verdeeld, er is
veel onduidelijkheid. Coby van Houten mag dit allemaal toelichten.
9. Rondvraag
Vanwege tijdgebrek vervallen de agendapunten onderwijs en onderzoek.
Blom: komt er nu nog een Noord/Westhorst of wat voor andere huisvestiging dan ook. De plannen daarvoor zijn
niet geheel bekend bij de leden van de FR. Iedereen heeft wel iets gehoord. Er zou naast een nieuw gebouw met
kantoren en/of onderwijs ook nog een nieuw laboratorium gebouw komen, gedeeltelijk over het lab van ThW.
Vragen op de externe vergadering omdat we nu weleens willen weten wat de stand van zaken is.
10. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Stuk over hooglerarenbeleid scannen en rondsturen
2

Deadline
gebeurd

Datum
20 okt 2009

Wie
Stoffels

11. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 3 november 2009 om 12:45 in z105. Daarop volgend is er een interne en
externe vergadering op 17 november.
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