Faculteitsraad CTW, 143ste interne vergadering d.d. 1 juni 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen interne vergadering
7. Notulen externe vergadering (?)
8. Onderwijs
- Blackboard
- Vooraanmeldingscijfers
- OER
9. Onderzoek
- structuurrapport Hgl TM
10. Communicatie
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
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4. Correspondentie
De Uraad is op de hoogte gesteld van de zorgen die de FR-CTW heeft t.a.v. de instituutsraden (samenstelling en
bevoegdheden, e.d.). Het antwoord dat daarop van Leone en Lagendijk (door JanWillem) is ontvangen is nog niet
toereikend. Er zal nog een uitgebreider antwoord op volgend, aldus Lagendijk (vz. UR).
De FR zal – als antwoord op een vraag (aan Ellen) namens UT duurzaam – voorlopig geen actie ondernemen in
die richting (weinig nieuws onder de zon).
De FR zal – nadat is gebleken dat Erik Horstman officieel niet mag worden vervangen tijdens zijn afwezigheid
Singapore – een medewerker van CiT uitnodigen om de vergaderingen van de FR bij te wonen. De FR laat Erik
een suggestie doen wat betreft de invulling hiervan. ACTIE ERIK
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5. Mededelingen
-
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6. Notulen intern
De actiepunten:
Punt 1: communiceren over de taken FR, JanWillem: gedaan
Punt 2: (brief aan CvB over de OER) (Marc): gedaan
Punt 3: Brief aan UT over IR: (JanWIllem) gedaan
Punt 3 (online zetten van notulen) wordt gedaan.
7. Notulen extern
8. Onderwijs
Blackboard:
Jansen zal door de FR worden gevraagd om de aanwezigheid van een BB-back-up bekend te maken.
Vooraanmeldingscijfers:
UT breed: 87%
CiT: 67%
IO: 104%
WB: 67 %
OER:
Er bestaat ontevredenheid over de situatie, scenario’s worden besproken: hoe geven we en signaal dat we als FR
het niet eens zijn met de procedure? De FR heeft de neiging om OER daarom niet goed te keuren, omdat t.a.v. de
procedure niet de juiste weg is gevolg. De tekst is echter wel verbeterd, volgens sommigen, dus de beslissing is
een moeilijke. Joke wordt gevraagd naar de OER stukken, op basis waarvan de FR een beslissing kan gaan nemen.
ACTIE MARC
9. Onderzoek
Structuurrapport Hgl TM:
Er wordt gediscussieerd over de vraag of de FR een voorkeur zou moeten uitspreken voor een intern aan te trekken
hoogleraar, bijvoorbeeld in het geval van TM.
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10. Communicatie
Afhankelijk van het aanbod aan geschikte onderwerpen zal FR wederom een reeks mededelingen verspreiden.
Ditmaal niet.
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 15 juni (12.45).
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14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
UITNODIGEN CiT MEDEWERKER
1.
Stukken OER vragen aan Joke
2.

FR-CTW

Deadline

Datum

Wie
Horstman
Masen
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