Faculteitsraad CTW, 142ste interne vergadering d.d. 18 mei 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering. Het punt communicatie wordt aan de agenda toegevoegd.
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
- FR nieuwe leden
6. Notulen interne vergadering
7. Notulen externe vergadering
8. Onderwijs
- Blackboard
- Vooraanmeldingscijfers
- OER
- OER brief aan Rikus
9. Onderzoek
- visitatie IO
10. Communicatie
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Sluiting
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4. Correspondentie
Email van Jarne Slot (Daedalus) dat Blackboard er weer uitligt (d.d. 9 mei 2010). Naar aanleiding hiervan gaan we
tijdens de externe vergadering terugkomen op het onderwerp Blackboard.
Reactie van OLC CiT op de brief aan de decaan.
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5. Mededelingen
Volgens Ticheler zijn er weinig punten voor de externe vergadering. Masen heeft gezegd dat de vergadering toch
doorgaat, hetzij kort.
Er zijn per opleiding 2 studentkandidaten voor de FR verkiezingen. Zodra die gekozen zijn moet er een lunch of
borrel met ze geregeld worden.
6. Notulen intern
N.a.v. punt 10: de visitatie is uitgesteld tot 22 en 23 juni.
N.a.v. de Uraad: Hoftijzer zegt dat er vragen zijn over de invulling van de Instituutsraad: zit je daar vanuit je eigen
mening of als afgevaardigde van je leerstoel? Moet de bestaande klankbordgroep IBR democratisch omgevormd
worden tot een instituutsraad? Als er verkiezingen komen is de kans groot dat de IO-afgevaardigde eruit ligt. Ook
de doelstellingen van de instituutsraden zijn onduidelijk. Hoftijzer stuurt een mailtje naar een medewerkerslid van
de Uraad. ACTIE JWH
De actiepunten:
Punt 1:Hoftijzer heeft zijn actiepunt (communiceren over de taken FR) nog niet gedaan, blijft staan. ACTIE JWH
Punt 2(brief aan CvB over de OER) wordt zo besproken.
Punt 3 (online zetten van notulen) wordt gedaan.
7. Notulen extern
Stoffels: (regel 44) is CvP een typfout? Masen: dat staat voor College van Promoties.
Peeters: (regel 46) er wordt niet ieder jaar een brief gestuurd, bovendien is het vreemd dat de brief naar Eising gaat
maar de terugkoppeling van het CvB moet komen.
Willems: (regel 99) actiepunt meubilair Aquarium, is dat al gedaan? Zo in de externe op terugkomen.
Damgrave: (regel 125): communicatie is nog steeds belabberd. Dit wordt nu echt aangepakt.
8. Onderwijs
Blackboard is al besproken bij punt 4.
Vooraanmeldcijfers van IO zijn weer wat minder volgens Hoftijzer. Masen vermeldt dat er vorig jaar bij WB ook
paniek was ontstaan die niet terecht bleek te zijn. Misschien moet meer naar het gemiddelde over de afgelopen
paar jaar gekeken worden.
OER: de OLC CiT had al een reactie gestuurd, van de andere twee is geen reactie gekomen. Masen heeft de brief
nog niet verstuurd maar dat gaat vandaag gebeuren. ACTIE MM
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Is het opleidingsspecifieke deel al langs gekomen? Misschien bij de OLC’s. De inhoudelijke kant moet 10 juni af
zijn. Verschoof: kan die OER niet een keer per twee jaar vastgesteld worden? Masen: dat is in principe wel het
doel, maar over het algemene deel wordt nog geruzied. Niet alle opleidingen zien heil in het studieplan. Het hoeft
niet zoveel extra bureaucratie op te leveren als dat beprekt blijft tot ‘rode’ studenten. Ligt er ook aan hoe OSIRIS
gaat werken. Ze willen graag dat de docenten zelf de cijfers gaan invoeren. Er gaat nu ook al veel mis met het
doorvoeren van de cijfers. Je bent verplicht fouten door te geven, maar hoe kom je daar achter?
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9. Onderzoek
Willems heeft in het verslag van de Diciplineraad van WB gelezen dat de Europese onderwijs visitatie voor WB
eraan komt.
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10. Communicatie
Hoftijzer, Masen en Damgrave gaan hier onderling mee verder.
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 1 juni (12.45).
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14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Communiceren over taken FR
1.
Brief sturen aan CvB over de OER
2.
Mailtje naar Uraad over instituutsraden
3.
Invulling geven aan Communicatie
4.
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Deadline

Datum

Wie
Hoftijzer
Masen
Hoftijzer
Hoftijzer,
Damgrave
en Masen
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