Faculteitsraad CTW, 164ste interne vergadering d.d. 7 juni 2011
Aanwezig:

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

1. & 2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
5

Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen ‐Verkiezingen
5. Reorganisatie – Nieuws – Overleg met UR
6. Notulen interne vergadering
7. Notulen externe vergadering (?)
8. Onderwijs ‐ OER
9. Onderzoek
10. FRCommunicatie
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Sluiting
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3. Correspondentie
Geen stukken. We hebben ook geen notulen van de laatste interne vergadering. Het is onbekend wie ze zou
maken.
Wel heeft Masen telefonisch overleg gehad met Flierman over het verlengen van de aanstellingstermijn van
Eising. De vijf jaar zijn verlopen en Eising is opnieuw aangesteld voor een periode van 2 jaar (tot 1 juni 2013).
De faculteitsraad moet gehoord worden over deze beslissing.
4. Mededelingen
De verkiezingen zijn geweest. Voor de medewerkers was er geen echte verkiezing aangezien er maar 4
kandidaten waren. Deze zijn daardoor automatisch verkozen. De vier medewerkers zijn allen nu ook al lid van de
FR en ons allen dus bekend. Er is nu geen afvaardiging van CiT medewerkers in de faculteitraad.
Voor de studenten zijn er wel verkiezingen geweest. WB heeft twee zetels, IO heeft twee zetels en CiT heeft een
zetel. Dit is de standaard verdeling de laatste jaren. Het enige verschil is dat de rest zetel dit jaar naar WB ging en
niet naar IO.
Ruben zal de nieuwe studenten‐leden uitnodigen voor de interne vergadering van 21 juni.
Bij aanvang van het nieuwe studiejaar (eind september/begin oktober) willen we een borrel organiseren om
meer bekendheid te krijgen en alvast mensen te interesseren zich kandidaat te stelen voor de verkiezingen
volgend jaar.

5. Reorganisatie
Het is verdacht stil.
Er is een vergadering geweest van de Uraad waar niemand van de Fr heen is geweest omdat het te laat bekend
was. Ruben is naar een bijeenkomst geweest van het CvB met vertegenwoordigers van alle besturen. Punten die
daar naar voren kwamen waren:
‐ Het CvB wil activisme in het curriculum laten passen. Je krijgt dus studiepunten voor bijvoorbeeld
bestuurstaken. Dit is lastig in te passen als iemand bv een heel jaar bestuur wil doen.
‐ Er zijn zorgen over de 15 ec per blok, kun je wel of niet een deel van een blok doen, wat als je een deel
niet haalt en de rest wel?
‐ Doelen van de reorganisatie en wat ze willen doen komen niet overeen. Het invoeren van
projectonderwijs is geen bezuiniging. Dit zou indirect echter wel tot een bezuiniging kunne leiden omdat
het op termijn tot een kortere studieduur met leiden.
‐ Verder waren er nog veel vragen en opmerkingen, de een nuttiger dan de ander.
Onze brief in inmiddels naar de Uraad gestuurd.
6. Notulen interne vergadering
Die zijn er dus niet
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7. Notulen externe vergadering
Die zijn er ook niet.
8. Onderwijs
De personeelsbezetting bij IO met betrekking tot het onderwijs blijft een aandachtpunt. Er zijn docenten
opgestapt. Ze mogen vervangen worden maar er moet eerst nog toestemming komen van het CvB voordat er
geworven kan worden. De vraag is of het lukt voor het nieuwe studiejaar nieuwe mensen aan te trekken.
OER
Tot nu toe is alleen de OER van IO binnen. Thonie van den Boomgaard heeft Masen gevraagd hoe de FR zijn
besluit mbt tot de instemming van de OER neemt. Er ligt een positief advies van de OLC van IO, maar er heerst
een heftige discussie binnen IO over het wel of niet verplicht stellen van voorkennis voor bepaalde vakken. De
meningen van de docenten van IO zijn verdeeld. In de FR ontstaat een discussie over verplichte of gewenst
voorkennis voor vakken en wat wel of niet gewenst is. Ook hier zijn de meningen verdeelt. Het ‘probleem’ speelt
op dit moment alleen bij IO. Bij WB zijn er alleen toelatingseisen voor de projecten en dat blijft zo.
De FR hoeft vandaag nog geen besluit te nemen. Over twee weken staat de OER op de agenda met de decaan.
Dan zullen ook de OERen van WB en CiT er moeten zijn, met een advies van de desbetreffende OLC’s. Wel wordt
besloten dat de FR, niet zonder meer zal instemmen en voorwaarden zal opstellen bij de instemming. De FR zal
pas een definitief besluit nemen op de laatste interne vergadering op 5 juli.
9. Onderzoek
10. FRCommunicatie
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
Door gebrek aan tijd gaan we door naar de rondvraag. Geen verdere vragen punten.
14. Sluiting
Actiepunten:
Nr
1.
2.

3.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Onderzoeksrapport
medezeggenschapsraden laten
rondgaan onder FR
Contact opnemen met de UR voor
meer duidelijkheid over de kleuren
van de vakgroepen

Datum

Wie
Masen

01‐03‐2011

Hoftijzer

03‐05‐2011

Masen

Stavaza
Opnieuw doen voor het komende
jaar
Momenteel aan het rondgaan (in
bezit van?)
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