Faculteitsraad CTW, 150ste interne vergadering d.d. 16 november 2010
Aanwezig:

Damgrave, Hoftijzer, van der Linden, Masen (vz.), Platenkamp, Slot, Stoffels (not.),
Teunissen,Verschoof

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering stipt om 12.35 uur. Er is niet veel tijd om onderling te vergaderen. De vergadering
met de decaan begint vandaag al om 13.00 uur.
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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
‐ Mastervakken
‐ Regeerakkoord (toegevoegd)
9. Onderzoek
10. FR Communicatie:
‐ stukje in CTWnieuwsbrief
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
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4. Correspondentie
Hoftijzer heeft een mailtje rond gestuurd met alle stukken die hij van de Uraad heeft ontvangen. Er zit niet
direct iets bij dat interessant is voor ons en niemand had interesse in de stukken.
5. Mededelingen
Geen
6. Notulen interne vergadering
N.a.v. de notulen ontstaat er alvast een korte discussie of de ‘brief over het regeerakkoord’. Wat willen we dat
Eising ermee gaat doen. We willen de universiteit ervan bewust maken dat er grote veranderingen op stapel staan
en vragen hoe ze hier op denken in te spelen. Ik de externe vergadering zal vast aangekondigd worden dat Eising
een brief van de FR kan verwachten over de zorgen die de FR heeft over de uitwerking van het regeerakkoord.
Het advies over de reorganisatie van de communicatie afdeling is klaar en opgestuurd.
Actiepunten:
- Masen moet nog steeds aan achter de permanente gast van CiT als vervanger voor Horstman.
- Masen heeft Arbo plan doorgestuurd ter informatie (is van vorig jaar, we hoeven er verder nu niets mee
te doen).
- Regels voor catering nog steeds onduidelijk.
- Brief over regeerakkoord komen we later op terug.
- Stukje voor de CTW nieuwsbrief moet nog gemaakt worden.
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7. Notulen externe vergadering
Bij punt 4.3 over de risicoanalyse van het jaarplan moet toegevoegd worden: De FR wil graag weten hoe het
staat met de risico’s en op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
Bij de rondvraag bij het punt van Verschoof: in moet worden voor.
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8. Onderwijs
Van der Linden uit haar zorgen over het feit dat in de Master bij IO sommige studenten sommige vakken erg
gemakkelijk kunnen halen. Met een klein beetje inspanning kan er een 6 gehaald worden. Daar in tegen moet je
heel erg veel moeite en inspanning leveren om een 8 te halen. Dit geldt met name voor vakken die afgesloten
worden met een verslag o.i.d. Het probleem lijkt wat minder te spelen bij WB en CiT omdat de vakken daar
minder vaak met een verslag worden afgesloten. (In de Bachelor komt het wel geregeld voor dat studenten een
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vak niet halen en mensen de niets doen uit een groep gezet worden. Dit is zowel zo voor IO, WB en CiT. Het is
dus een probleem van de Master en niet van de Bachelor.)
Er ontstaat een discussie over wat het slagingspercentage van Mastervakken is en zou moeten zijn. Voor
Mastervakken zouden studenten gemotiveerder moeten zijn en zou een student moeten werken voor een 8.
Een 8 is een mooi cijfer en zou eerder regel dan uitzondering moeten zijn bij dergelijke vakken. Studenten zijn
vaak te blij met een 8. Er is nog wat discussie met input van docenten en studenten over hoe dingen gaan of
zouden moeten gaan. Docenten sturen ook vaak onvoldoende beoordeeld werk terug om aan te vullen, soms
wel meerdere keren. Uiteindelijk haalt zo iemand dan een 6. Dit is niet terug te zien in de slagingspercentages
omdat niet wordt doorgegeven dat het eerst onvoldoende was. Er staat uiteindelijk gewoon een cijfer 6.
Uiteindelijk wordt besloten dat de FR hier weinig aan kan doen en het punt beter doorgespeeld kan worden
naar de OLC van IO.
Dan komt Rikus Eising binnen voor de externe vergadering. Besloten wordt de vergadering te stoppen. We zijn
net aangekomen bij het regeerakkoord, dan kunnen we het daar gelijk met Eising over hebben. De rest is op dit
moment niet zo belangrijk en komt de volgende keer wel weer aan de orde.
16. Actiepunten
Nr
1.
2.
5.
6.
7.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐medewerkerszetel uitnodigen
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar
Brief sturen met de zorgen over het regeerakkoord
Stukje voor de CTW nieuwsbrief
Meubilair van projectkamers met Jansen overleggen

Deadline

Datum
Sept. 2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010

Wie
Masen
Allen
Platenkamp
Masen
Verschoof
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