Faculteitsraad CTW, 172ste interne vergadering d.d. 7 februari 2012
Aanwezig:

Damgrave (vz.), Horstman (not.), Stoffels, van der Asdonk, Brouwer, ten Thij

1. & 2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Damgrave opent de vergadering
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Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergaderingen
7. Reorganisatieplan
8. Onderwijs
9. Onderzoek
11. Wvttk
12. Rondvraag
13. Sluiting
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3. Correspondentie
Jan‐Willem heeft de stukken van de UR doorgestuurd, Diana en Roel hebben dit doorgenomen. De stukken zijn
vooral relevant voor studenten. Hoofdpunten zijn studentenactivisme, het bindend studie advies en de
reorganisatie:
‐ Bij activisme wordt onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën:
o <20 uur/wk; kan naast de studie, de student krijgt geen vergoeding
o >20 uur/wk, maar niet voor belang van de UT (o.a. besturen studieverenigingen); de student
krijgt deels een vaste compensatie en deel een compensatie op basis van de opgelopen
vertraging. Op dit moment worden de maanden voor de studieverenigingen verdeeld door het
Overleg Studieverenigingen. Dit levert een eerlijke verdeling op.
o >20 uur/wk, en relevant voor de UT (o.a. BATA, Solarteam, Unionbestuur); de student wordt
volledig gecompenseerd (12 maanden a 300 euro/maand).
Per jaar wordt opnieuw geïnventariseerd in welke categorie bepaalde activiteiten vallen. Opmerkelijk is
dat nu vooral de commissies dicht bij het centrale bestuur volledige vergoeding krijgen.
‐

Het bindend studie advies wordt bij de meeste opleidingen per het komende collegejaar ingevoerd, bij
WB beginnen ze er een jaar later mee (per 2013/2014). Bij IO geldt op dit moment al een BSA en
moeten studenten vervolgens ook per kwartiel 75% van de punten halen om door te kunnen stromen.
Dit systeem bevalt goed.

‐

M.b.t. de reorganisatie geeft het college aan dat er een beoordelingscommissie ingesteld wordt die van‐
werk‐naar‐werk‐trajecten beoordeelt voor medewerkers waarvan de functie wordt opgeheven en die
met ontslag bedreigd zijn.
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4. Mededelingen
Roel: tijdens het vervangen/rechtleggen van de plafondplaten hebben de studenten overlast ondervonden.
Bouwvakkers kwamen ongelegen (tijdens tentamenperiode) en waren niet bereidwillig. Michel Janssen vragen of
dit met de schilderwerkzaamheden wat coöperatiever kan.
5. Notulen interne vergadering
Volgende keer bespreken.
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6. Notulen externe vergadering
Volgende keer bespreken. Maria vragen of zij de notulen in het vervolg sneller na de vergadering wil opsturen.
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7. Reorganisatieplan
Genie heeft de afgelopen reorganisatiebijeenkomst bezocht. Weinig nieuws gemeld. Hoofdonderwerpen waren
de ontslagen en de BSc‐vernieuwing.
De volgende bijeenkomst is op 26 maart.
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8. Onderwijs
Andre de Boer wordt de OLD van WB. Hij gaat het vakgroepvoorzitterschap delen met Ton van den Boogaard
(adjunct VVZ).
Bij BOZ lijkt het tegenwoordig te ontbreken aan inzicht in tentamenzalen. Roy had tijdens de tentamenperiode
een projectmarkt in de Oosthorst terwijl in een aanliggende zaal een tentamen van CiT werd afgenomen (10
studenten in een grote collegezaal!). Daarnaast komt het ook voor dat tentamenzalen te krap zijn voor het aantal
deelnemende studenten en worden er in de sportzaal soms te weinig stoelen voor een tentamen gereserveerd.
Ook de afgelopen tentamens is er weer iemand door z’n stoel gezakt in de sportzaal. Wie ziet er toe op de
kwaliteit van dit materiaal?
Een terugkerend probleem lijkt het niet structureel reserveren van jaarzalen voor 1 jaargang studenten. Door
wisselend gebruik van de zalen is er voor de studenten niet altijd werkruimte beschikbaar.
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Ook voor de projectkamers wordt verwacht dat er in de loop van het kwartiel weer capaciteitsproblemen
optreden. Nu worden de beschikbare kamers gebruikt door drie groepen WB‐studenten. De eerstejaars krijgen
kamers toegewezen, verder is de verdeling aan de studenten. Roel gaat hierover in overleg met Mark.
9. Onderzoek
‐
10. Wvttk
Guido merkt op dat studenten door de verplichte inschrijving voor tentamens afhankelijk worden van de gratie
van de examencommissies. Het ‘probleem’ hierbij lijkt vooral dat de CTW examencommissies soepel zijn en onze
studenten zich daardoor benadeeld voelen als zij bij andere faculteiten vakken volgen en toelating tot de
tentamens daar wel volgens de regels gaat.
Erik meldt dat er weer verwarmingsproblemen zijn in de HR West. Kamers zijn te koud, aanvullende
verwarmingen zijn nodig om de temperaturen werkbaar te maken, maar zorgen er ook voor dat de stroom
uitvalt.
Roy meldt dat tijdens een projectpresentatie de ventilatie in de Oosthorst uitviel. Er is een mannetje bij gehaald,
maar die kon, ook na een half uur rondbellen, de problemen niet verhelpen.
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12. Rondvraag
‐
13. Sluiting
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Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
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