Faculteitsraad CTW, 157ste interne vergadering d.d. 1 maart 2011
Aanwezig: Damgrave (vz), van der Linden (not.), Teunissen, Platenkamp, Stoffels, Hoftijzer,
Verschoof, Slot.
Afwezig: M. Masen

Agenda
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Onderwijs
7. OER
8. Onderzoek
9. Verkiezingen
10. FRCommunicatie
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
Het puntje reorganisatie wordt toegevoegd aan de agenda.
Correspondentie
Vanuit de UR hebben we een onderzoeksrapport ontvangen over de inspraak van de
medezeggenschapsraden. Hierin staat niet echt een conclusie in, maar zwak geformuleerd staat dat
het medezeggenschap a) verbeterd moet worden en b) beter bekend moet worden. Het
onderzoeksrapport is alleen analoog. Een agendapunt voor een volgende interne vergadering, nadat
het bestand is gescand en doorgestuurd.
AP Æ Hoftijzer Æ Onderzoeksrapport medezeggenschapsraden scannen en doorsturen

Notulen
Nr
1.
2.
3.

4.
5.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda
Document onderzoek participatie
medezeggenschapsraden UT
aanvragen
Blackboard calamiteit rapport
doornemen
OER standpunten vormen

Datum

Wie
Masen

Stavaza
geen update

18‐01‐2011

Masen

geen update

01‐02‐2011

Hoftijzer voltooid

01‐02‐2011

Allen

nog niet voltooid

01‐02‐2011

Allen

voltooid
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6.
7.

OER standpunten OLC’s
verzamelen
Mogelijkheden voorkomen
studievertraging bedenken

01‐02‐2011

Masen

geen update

01‐02‐2011

Allen

voltooid

Hoftijzer geeft aan dat hij eigenlijk te laat pas de lijst van studievertraging heeft doorgekeken, maar
dat hij twijfels heeft aan de realisatie van meerdere malen vakken verzorgen. Van der Linden geeft
aan dat dit klopt, maar dit wel een mogelijke oplossing voor studievertraging zou zijn en dus ook
overwegen moet worden
In de notulen staat dat Thijs punten over de OER heeft ingebracht, maar dit is onjuist.

Reorganisatie:
In totaal is men voornamelijk ontevreden over de communicatie. De mail en de bijeenkomst zullen
voor vele mensen meer vragen oproepen dat ze beantwoorden.
Er is een bijeenkomst geweest voor medewerkers over de reorganisatieplannen. Er is nog niet veel
bekend, de mail zoals iedereen heeft ontvangen geeft het redelijk goed weer. De conclusie die
Stoffels en Damgrave hebben getrokken is dat het CvB voornamelijk de mail en de bijeenkomst
hebben georganiseerd om een balletje op te gooien.
De studenten vragen zich af hoe de promotie van de nieuwe bachelors zal gebeuren, kiest men IO of
Design Engineering. Hetzelfde geldt voor WB en IO. Antwoord hierop is dat men wel voor een
specifieke studie kiest (en dus ook zo gepromoot wordt), maar dat het eerste jaar meer vakken
gezamenlijk zullen worden gegeven. De gehele gedachte achter de reorganisatie is dat de
opleidingen te klein zijn (hierbij niet rekening houden met het onderscheidende karakter van kleine
studies). Het is onduidelijk waarom TG wel een aparte studie blijft.
Op de gehele universiteit willen ze tevens meer projectonderwijs invoeren. Doordat dit bij CiT, WB en
IO al het geval is, zal het voor de faculteit CTW niet veel veranderingen met zich meebrengen.
Tot slot een belangrijke mededeling dat het geheel geen bezuinigingen zal opleveren.
In het geheel worden er vragen gesteld aan het University College; wat zal de belangstelling hiervoor
zijn en wordt hier niet te veel aandacht aan besteed. En is dit in plaats van het Honours Programma?
We kunnen Kees of Marjolein benaderen over de reorganisatieplannen, want van inspraak is tot nu
toe geen sprake geweest. Hoftijzer heeft uitgezocht dat we wat betreft personeelszaken en
reorganisatie alleen advies mogen geven, maar we bij onderwijsplannen weldegelijk moeten
instemmen.
AP Æ Hoftijzer Æ Contact opnemen Thonie en Marjolein voor besprekingen over de
reorganisatieplannen
Reorganisatie met betrekking tot onderzoek. Alle leerstoelen zijn ingedeeld op donkergroen,
lichtgroen, geel en rood. Dit is niet openbaar, waarschijnlijk weten de hoogleraren het wel. De
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leerstoelen in rood zullen verder onderzocht worden. Tevens zullen leerstoelen waarbij hoogleraren
die vanwege natuurlijk verloop vertrekken mogelijk ook gevaar lopen. Waarschijnlijk gaat het om een
combinatie van deze twee.
Ze willen terug naar 4 faculteiten (3 nieuwe en ITC)
OER
Artikel 8: geen duidelijke definitie van modeltentamen. Worden hier alleen schriftelijke of ook
mondelinge tentamens of opdrachten mee bedoeld. Dit tweede zal namelijk erg lastig en niet
stimulerend zijn.
Voor de afhandeling van de OER is het voorlopig wachten op de terugkoppeling.
Verkiezingen
Geen nieuwe informatie. Stoffels overweegt om zich toch herkiesbaar te stellen.
FRCommunicatie
Misschien een oproep over de reorganisatieplannen. Dat mensen met klachten en/of vragen zich bij
ons kunnen melden.
Rondvraag
‐
Resume Actiepunten
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda
Blackboard calamiteit rapport
doornemen
OER standpunten OLC’s
verzamelen
Onderzoeksrapport
medezeggenschapsraden
scannen en doorsturen
Contact opnemen Thonie en
Marjolein voor besprekingen over
de reorganisatieplannen

Datum

Wie
Masen

18‐01‐2011

Masen

01‐02‐2011

Allen

01‐02‐2011

Masen

01‐03‐2011

Hoftijzer

01‐03‐2011

Hoftijzer

Stavaza

