Faculteitsraad CTW, 154ste interne vergadering d.d. 18 januari 2011
Aanwezig:

Masen (vz.), Hoftijzer, van der Linden, Teunissen, Platenkamp (not.)

1 & 2 Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering, Platenkamp notuleert
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Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Reorganisatieplannen / Bezuinigingen UT
8. Onderwijs
Blackboard
OER
9. Onderzoek
Indeling Wetenschappelijk/Toegepast/Onderwijs
Rol Instituten
10. FRCommunicatie:
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
3. Correspondentie
‐ Geen
4. Mededelingen
‐ Geen
5. Notulen interne vergadering
Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Janssen verzoeken om komende
externe vergadering aanwezig te zijn
FR foto naar Masen sturen

11‐01‐
2011
11‐01‐
2011
11‐01‐
2011

Masen

Stavaza
Maartje van Reedtdortland had
iemand voorgesteld, echter deze
zou nog maar een half jaar op de UT
zijn, dus ze gaat verder zoeken
Als het goed is komt hij

Stoffels

Check!

Iedereen

Goed stuk, nog bij verenigingen in
het onderwijsnieuws

3.
4.

CTW nieuwsbrief stukje van Masen
bekijken en becommentarieren

30
Klimaat Horst: Het enige wat hierover in de Arbo staat is dat je een anonieme visitatie kan aanvragen, en dan
wordt het gebouw waarschijnlijk afgekeurd. Dit is ook niet wenselijk. Volgens de arbo dient het tussen de 20‐23
graden te zijn.
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6. Notulen externe vergadering (eventueel)
Er zijn veel Actiepunten voor Maria.
R39. Fred van Houten heeft gezegd dat de 150 arbeidsplaatsen verdwijnen excl. Natuurlijk verloop. Eising heeft
vanochtend gemeld dat hier nog niets over bekend is en gaat hierover praten met het CvB. De onderste 10%
gaat eruit onder het kopje kwaliteitsverbetering.
R86. Onderzoeksvisitatie moet nog op de agenda van de FR vergadering
Internet: Masen: CTW betaald sowieso veel meer per aansluiting dan studenten, kunnen het straks vragen.
R38. Is de lunchlezing al geweest? Masen denkt van niet.

45

Onder agenda staat al een tijdje ‘tzt: Personeelsbeleid’ dit mag er wel een keer op.

FR‐CTW
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6.5 ARBO
Er is een ingekomen stuk van Michel Janssen. Het zijn vage actiepunten zonder echt concrete actiepunten. Ook
missen er vervolgacties op bijvoorbeeld het onderzoek naar de stankoverlast in het gebouw.
50
Onder punt 7, aankleden kelder oosthorst, daar hoort toch ook isolatie bij? Deze is nog niet aangebracht
volgens Brenda.
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We kunnen naar concrete Actiepunten vragen, maar beter kunnen we er 4 belangrijke punten uithalen:
‐
Oosthorst kelder
‐
Klimaatbeheersing
‐
Bewegwijzering gebouwen
‐
Deadlines stellen voor actiepunten
7. Reorganisatieplannen / Bezuinigingen UT
Geen nieuwe informatie hierover
8. Onderwijs
‐ Blackboard
Als Michel er is kunnen we hierover beginnen.
‐ Oer
Masen heeft vanochtend gesproken met Lisette Woud, de zware discussiepunten zoals studieplan en 2
pogingen voor tentamens kunnen wederom niet veranderd worden. Verder komt er een stuk in over de taal van
de opleidingen. Ook de bevoegdheden van de Examencommissie worden aangepast. Masen denkt dat er geen
schokkende dingen in komen te staan. Het algemene OER geldt ook voor Masteropleidingen.
Brenda merkt op dat studenten minder willen samenwerken met buitenlandse studenten, ze hebben meestal
niet het niveau van een student die hier heeft gestudeerd. Dat levert frictie op in projectgroepen met
buitenlandse studenten. Dit is waarschijnlijk iets voor OLC’s. Het kan ook straks aan Tonnie gevraagd worden of
er toelatingseisen zijn voor buitenlanders die hier komen studeren.
9. Onderzoek
Alleen straks vragen naar de onderzoeksvisitatie van IO.
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10. FRCommunicatie:
Het emailadres van de FR werkt, de mail komt binnen bij Genie.
Om input te krijgen van studenten kunnen we iets doen zoals de borrel met de rector, alleen dan de ‘borrel met
de FR’ . Dit gaan we volgende keer op agenda zetten en met de rest van de FR en dan met Rikus overleggen
ACTIE MM
12. Overige FR aandachtspunten
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13. Rondvraag
Jan‐Willem: Gaan we nog duidelijkheid vragen over de hervormingen?
Dat kunnen we zeker doen!
14. Sluiting
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Actiepunten
Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda

18‐01‐2011

Masen

FR‐CTW

Stavaza
Maartje van Reedtdortland had
iemand voorgesteld, echter deze
zou nog maar een half jaar op de UT
zijn, dus ze gaat verder zoeken
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