Faculteitsraad CTW, 173ste interne vergadering d.d. 21 februari 2012
Aanwezig:

Masen (vz), Damgrave, Hoftijzer, Horstman, Stoffels, van der Asdonk, Brouwer, ten Thij,
Breteler, Ten Brinck (not.),

1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen 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
Algemeen OER
Verkiezingen FR
4. Mededelingen
Breteler: ik ontvang geen mails van de FRCTW list meer.
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5. Notulen interne vergadering
Breteler: Opmerking Guido bij WVTTK: “Probleem is dat de CTW examencommissie soepel is en andere niet,
daardoor voelen CTWers zich benadeeld” Hoezo zijn CTWers dan benadeeld?
Antwoord komt neer op het feit dart CTW studenten bij andere faculteiten minder soepel tegemoet worden
getreden.
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Breteler: (pagina 1) waarom krijgt de hoogste schaal van activisme (SU, solar challenge, create tomorrow) €300,‐‐
per maand ipv een “afstudeermaand”? Brouwer: Dat is de voorgestelde nieuwe regeling. Is overzichtelijker.
Bovendien gaat de SU alle afstudeersteun verdelen (er wordt nog gesproken het OS toch nog zelf de verdeling te
laten doen, maar daar is het CvB vooralsnog tegen).
Masen: Wat houdt precies de controlecommissie CTW in?
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6. Notulen externe vergadering
Niet beschikbaar
7. Reorganisatieplan
Masen: Heeft een lang en goed gesprek gehad met een der ontslagenen. Hierbij zijn enkele onduidelijkheden uit
de wereld geholpen, maar deze hebben de betrokkene nog niet voldoende tevreden gesteld.
Breteler: De studentengroep die zich bezig zou gaan houden met reorganisatie is geplant. Echter is het niet het
plan dat deze gaat samenwerken met de opleidingsdirecteuren. Dat houdt in dat er straks twee groepen langs
elkaar heen gaan werken.
Hoftijzer: Structuur is haast niet te vinden in de reorganisatie; ls er geen draaiboek voor dit soort dingen?
Hoftijzer: In eerste instantie is dit alles ingezet met als doel een efficiëntieslag te behalen, wordt hier nog steeds
wel naar gestreefd? Het is niet zonder meer mogelijk allerlei opleidingen bij elkaar te plaatsen.
Stoffels: Verschillende opleidingen hebben verschillende behoeften.
8. Onderwijs
Hoftijzer over OER‐IO: er is weer een akkefietje tussen de tekenstaf en de opleiding. De opleidingsdirecteur heeft
namelijk studenten met een onvoldoende resultaat bij een voorgaand vak dat als voorkennis verondersteld
wordt voor Product presentatietekenen door laten gaan. Terwijl vorig jaar na eenzelfde akkefietje is besloten dit
niet meer te doen. De tekenstaf is dus genegeerd.
De studenten die het niveau niet weten te behalen houden de docent op en halen daardoor het niveau van het
vak omlaag.
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Wellicht is het een goed plan een overzichtscollege te geven aan het begin/eind van elk kwartiel waarbij duidelijk
wordt gemaakt welke vakken werkelijk noodzakelijk zijn voor doorstroming naar volgende vakken.
Ten Brinck: Is het na niet een afwijzend advies van de examencommissie nog wel mogelijk om het eerste jaar
opnieuw te beginnen? Damgrave: Nee dit is niet mogelijk Het is na een negatief BSA drie jaar lang niet mogelijk
om voor dezelfde bacheloropleiding op de UT in te schrijven. (dit is te vinden in het BSA handboek)
Van der Asdonk: betreffende artikel 6.a6. Desgevraagd krijgt de student een mondelinge toelichting op het advies
en/of informatie over de voortzetting binnen of buiten de faculteit en over eventuele andere
opleidingsmogelijkheden” Waar is dit punt goed voor?
Het zorgt ervoor dat de opleiding verplicht is meer te doen dan te zeggen dat een student niet meer
verder mag studeren, tekst en uitleg zijn nu altijd op te vragen.
Masen: Is 45 punten voor een BSA niet heel erg veel?
Ten Brinck: Ik denk dat 45 punten zeker haalbaar moet zijn voor studenten die hun best doen, echter zal het heel
erg afschrikken voor activisme. Ondanks het feit dat activisme en goede studieresultaten vaak hand in hand
gaan. Vooral eerstejaars studenten hebben dit vaak nog niet door.
Ten Thij: In het BSA handboek wordt vermeldt dat een student tot 1 februari nog met de studie kan stoppen
zonder hierbij een afwijzend studieadvies mee te krijgen. Deze datum is slecht gezien de resultaten van het
tweede kwartiel dan nog niet bekend zijn. De uiterste datum zou dus 20 werkdagen (maximale termijn voor
controle van schriftelijk werk) na 1 februari moeten liggen. Voor de BSA datum van 1 september geldt hetzelfde
probleem.
Masen: betreffende artikel 8.10. EWI laat studenten de tentamenzaal niet eens meer binnen wanneer zij zich niet
hebben ingeschreven voor het tentamen. Dit is beduidend strenger dan de norm die bij andere faculteiten wordt
gehanteerd.
Breteler: Inschrijven is verplicht en niet voor niets. Anders kan het een loophole zijn voor mensen die zonder
overleg met de examencommissie toch vaker dan twee keer een tentamen willen maken.
Breteler: Waar staat het SIS voor? Van der Asdonk: Studenten informatie systeem. Is het niet mogelijk om hier ten
behoeve van de overzichtelijkheid OSIRIS van te maken?
9. Onderzoek
‐
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10. Wvttk
Ten Thij: Er worden wel heel erg veel externe vergaderingen gecancelled.
Hoftijzer: In de externe vergadering willen we graag nog de afhandeling omtrent de ontslagen horen. Wellicht is
het mogelijk 6 maart na de interne vergadering een externe vergadering te plannen.
Ten Thij: Misschien kunnen we zelfs kijken of het eerder kan (Krokus).
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12. Rondvraag
‐
13. Sluiting
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Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
Nr
1.
2.

3.

Onderwerp
Emailadres paul veranderen naar
paulbreteler@gmail.com
Bij Maria langs met verzoek of er
eerder een externe vergadering
ingelast kan worden.
Vragen stellen over het OER mbt de
cutoff datum van 1 februari
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