Faculteitsraad CTW, 167ste interne vergadering d.d. 18 oktober 2011
Aanwezig:

Damgrave (vvz) Breteler, Brouwer, Horstman, ten Thij, Stoffels, Van der Asdonk

1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Damgrave opent de vergadering.
Ten Brinck 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. Jaarplan
‐ Vragen voor externe vergadering
‐ Advies opstellen
8. Structuurrapport Bouwprocesintegratie en ICT
‐ Advies opstellen
9. Reorganisatieplan
‐ Correspondentie van de Uraad
10. Stavaza onderwijsherziening
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Sluiting
3. Correspondentie
‐ geen
4. Mededelingen
‐ Het wordt gewaardeerd als we de lunchlijst dinsdagochtend vast doorsturen naar Sodexo zodat de
lunch vast klaargelegd kan worden op een rustiger moment.
5. Notulen interne vergadering
Interne notulen zijn er nog niet, goedkeuring wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
6. Notulen externe vergadering
Opmerking bij punt 5: er is inmiddels een oplossing onderweg om het licht te kunnen dimmen onafhankelijk van
presentaties.
7. Jaarplan
Het jaarplan ligt al bij het CvB.
Er zijn een aantal vragen geformuleerd nav het jaarplan:
‐ Management samenvatting: 6e regel: er staat dat CTW heel veel heeft met de tweede en derde O.
Echter geeft de opsomming eronder vrijwel alleen de tweede O weer.
‐ Management samenvatting: regel 15. “We zullen moeten investeren in de motivatie van de
mensen”. Wat houdt deze zin precies in?
‐ Management samenvatting: tweede alinea laatste regel: “verbanden realiseren tussen CTW
onderwijs en ander Engineering onderwijs”. Welk ander engineering onderwijs, binnen UT of
daarbuiten? Binnen de de UT
‐ P 6&7: Hoeveel publicaties moeten er uiteindelijk zijn per AiO? Het is in de grafieken onduidelijk of
dat er 3 of 4 zijn.
‐ P9, 6e alinea: Voor wie is de cursus leiderschap en crisismanagement? Voor diegenen die in leidende
posities werken of komen te werken.
‐ P11, 1e alinea: De stijging huisvestingskosten is exhorbitant hoog. Er moet bijna 4 ton extra betaald
worden. Waarom moeten wij betalen voor leegstand op de campus terwijl wij zelf kampen met
ruimtegebrek? Door tegenvallende verzekeringspremies en andere zaken is huisvesting op de UT
veel duurder geworden, dit wordt ook doorberekend naar CTW. De kosten voor leegstand worden
over de gehele UT verspreid, daardoor betalen wij dus ook, deze ruimtes gebruiken zou veel meer
geld kosten omdat dan vol moet worden betaald ipv een klein deel.
‐ P11, 1e alinea: de huisvesting/ons gebouw is er niet beter op geworden, toch hoge stijging van de
kosten, waarom? M2prijs wordt niet berekend aan de hand van wel gebouw, maar aan de hand van
soort gebruiksdoel. Één prijs voor kantoorruimte, één prijs voor labaratoria etc...
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De vragen zijn allen naar tevredenheid beantwoordt, er zal zeer spoedig een adives worden opgesteld over het
jaarplan.
8. Structuurrapport Bouwprocesintegratie en ICT
De FR staat hier positief tegenover. Advies wordt zsm opgesteld.
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9. W.v.t.t.k
FR CTW list is blijkbaar niet up to date, studentleden hebben info van de URaad niet ontvangen.
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Info van URaad was een reactie op het reorganisatieplan. Heeft min of meer dezelfde strekking als de
bevindingen van de FR echter wat sterker verwoord. UR geeft een negatief advies.
10. Rondvraag
Geen vragen
11 Sluiting

Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
80
Nr
1.
2.

Onderwerp
FR CTW list updaten, zodat ook de
studentleden mail ontvangen
Lunchlijst up‐to‐date brengen en
vervolgens bij Sodexo brengen.
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Stoffels
Stoffels
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