Faculteitsraad CTW, 168ste interne vergadering d.d. 1 november 2011
Aanwezig:
Damgrave (vvz), Breteler, Brouwer, Hoftijzer , Horstman, Ten Thij, Stoffels, Van der
Asdonk
Later binnengekomen: Masen

1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Damgrave opent de vergadering.
Van der Asdonk notuleert.
Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Jaarplan
8. Structuurrapport Bouwprocesintegratie en ICT
9. Reorganisatieplan
10. Onderwijs
Onderwijsherziening
11. Onderzoek
12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
14. Sluiting
3. Correspondentie
- geen
4. Mededelingen
- Damgrave meldt dat hij eerder weg moet, maar dit maakt niet uit vanwege de korte vergadering.
- De maillijst van de faculteitsraad werkt nu.
5. Notulen interne vergadering
Interne notulen zijn er nog niet, goedkeuring wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
AP: Er wordt uitgezocht waar de notulen van de vorige interne vergadering gebleven zijn en deze worden
vervolgens rondgestuurd.
Er was vandaag nog steeds geen volledige lunchlijst. Stoffels had die de vorige keer gemaakt, maar deze is nog
niet rondgestuurd.
AP: Stoffels zal deze lijst compleet maken en nogmaals rondsturen. Verder zal zij deze voortaan naar Sodexo
sturen zodat zij de lunch alvast klaar kunnen zetten.
6. Notulen externe vergadering
Deze zijn er nog niet.
7. Jaarplan
Hoftijzer meldt dat de hoeveelheid AIO’s per FTE zoals vermeld in het jaarplan veel is, zeker voor de vakgroepen
van IO. In de discussie daarop komen de volgende vragen op voor Rikus:
- Geldt deze hoeveelheid AIO’s per FTE per vakgroep, per persoon of per faculteit?
- Wat als deze hoeveelheid AIO’s per FTE niet behaald wordt?
- Tellen de FTE’s van personen die nog niet gepromoveerd zijn ook mee met de hoeveelheid FTE waarop
het verplichte aantal AIO’s gebaseerd wordt? Het jaarplan zegt hierover dat deze niet meetellen.
In het jaarplan staat verder dat alle vakgroephoofden akkoord zijn gegaan met deze aantallen AIO’s.
AP: Hoftijzer bespreekt dit punt met Artur.
Verder wordt de adviesbrief van de faculteitsraad over het jaarplan doorgestuurd aan Rikus door Damgrave.
AP: Eenieder die nog verbeterpunten heeft voor de adviesbrief over het jaarplan, reageert voor vrijdag 4 november
via de maillijst.
8. Structuurrapport Bouwprocesintegratie en ICT
Het advies aan Rikus over het structuurrapport Bouwprocesintegratie en ICT is opgesteld door Damgrave. Dit
wordt goedgekeurd.
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AP: Eenieder die nog verbeterpunten heeft voor de adviesbrief over het structuurrapport Bouwprocesintegratie en
ICT, reageert voor woensdag 2 november via de maillijst.
9. Reorganisatieplan
Op 28 november is hier in de pauze een bijeenkomst over in C101. Of hier nieuwe zaken gepresenteerd worden is
nog onzeker.
10. Onderwijs
Onderwijsherziening
Bij IO en WB is er niets meer gebeurd sinds de vorige vergadering. Op 8 november vindt de volgende bijeenkomst
plaats van Opleidings Directeuren. Waarschijnlijk zal hierna weer afgesproken worden met de
onderwijsherzieningsgroepen.
Verder wordt er besproken dat de wiskunde wordt gelijkgesteld van alle engineering opleidingen. Dit houdt in dat
CiT en IO meer wiskunde in hun opleiding moeten hebben. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit moet
gebeuren en of hier wel behoefte aan is bij IO/CiT.
AP: Damgrave zal bij Toni navragen om welke onderwerpen Wiskunde het gaat.
Verder zijn er al veranderingen ingevoerd bij BMT. Er moet in de gaten gehouden worden hoe dit loopt. Verder is
het nog steeds niet duidelijk of er een go-no go moment gaat komen in de plannen voor onderwijsvernieuwingen.
Dit moet er wel echt komen. Bij de onderwijsvernieuwingen is het belangrijk niet meteen de hakken in het zand te
zetten en actief mee te denken voor oplossingen. Hiervoor is het belangrijk dat de faculteitsraad vroeg in het
beslissingsmoment betrokken wordt, zodat zij nog mee kan denken en alvast inspraak kan hebben. Dit zorgt ervoor
dat we inspraak hebben voordat alles eigenlijk al beslist is.
11. Onderzoek
Hier is niets over te melden.
12. W.v.t.t.k
Niets.
13. Rondvraag
Van der Asdonk meldt dat zij het vierde kwartiel op bachelor eindopdracht onderzoek gaat. Dit houdt in dat zij de
vergaderingen in die periode niet kan bijwonen. Er wordt afgesproken dat ze haar opvolger kan sturen, dat ze
iemand kan machtigen in het geval van een stemming en ze kan reageren via de mail.
14. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten.

Resume actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
Nr
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Onderwerp
Lunchlijst up‐to‐date brengen en
vervolgens bij Sodexo brengen.
Uitzoeken waar de notulen van de
vorige interne vergadering zijn
gebleven en deze rondsturen.
Aantal AIO’s per FTE bespreken met
Artur
Verbeterpunten aandragen voor advies
FR over jaarplan
Verbeterpunten aandragen voor advies
FR over structuurrapport
bouwprocesintregratie en ICT
Navragen bij Toni om welke
onderwerpen binnen de wiskunde het
gaat bij de verplichte wiskunde in het
eerste jaar bij de
onderwijsvernieuwingen,
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Datum
z.s.m.

Wie
Stoffels

Volgende
vergadering

Hoftijzer

Hoftijzer
Vrijdag 4
november
Woensdag 2
november

Allen

Volgende
vergadering

Damgrave

Allen
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Belangrijke data
Datum
15 november
15 november
28 november

FR-CTW

Tijdstip
12.45-13.30
14.00- 17.00
12.45 – 13.30

Activiteit
Interne vergadering
Externe vergadering
Bijeenkomst over het
reorganisatieplan

Locatie
Zaal boven kantine
Zaal boven kantine
C101
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