Faculteitsraad CTW, 92e interne vergadering d.d. 23 oktober 2007
Verslag 92e interne FR CTW vergadering d.d. 23 oktober 2007
Aanwezig:
Afwezig:

De Beurs, Brouwer, Bulsink, Lutters (voorzitter), Masen, Plegt, Van Rij, Ruiter, Stoffels
(notulist).
Thomas

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Lutters opent de interne vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie.
Alle post lijkt in het postvak van de studenten te belanden. Marc heeft niets gehad. De secretaris van het oude
bestuur zou dit regelen.
Er is een agenda van de U raad en op het eerste gezeicht staat daar niets bijzonders op.
Er is nog informatie gekomen over een tweetal curcussen die we als leden van de faculteitsraad kunnen volgen.
Deze zijn echter totaal niet interessant en/of veel te prijzig.
5. Mededelingen.
Mieke merkt op dat het oude bestuur van de faculteitsraad wel behoefte heeft aan een soort van overdracht.
Normaal gebeurt dit ook en regelt Joke dit voor de eerste vergadering, maar omdat dat een begrotingsvergadering
was is dat erbij ingeschoten. We gaan nu zelf wat regelen en willen voorstellen dit te doen op dinsdag
6 november om half 4 na de overlegvergadering met de decaan (doet Eric dit?)
6. Notulen.
De 91e notulen van 2 oktober 2007 worden goedgekeurd.
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Teun heeft een opmerking nav pagina 2 van de notulen betreffende de ICT voorzieningen. Iedere student heeft
een prachtige laptop. Toch zijn er programma’s die enkel draaien op de verouderde vaste pc’s. Waarom worden
de laptops niet ten volle benut en moeten de studenten werken op de vaste verouderde pc’s die altijd bezet zijn in
tijden dat het desbetreffende programma gebruikt moet worden voor onderwijs doeleinden? Hoeveel en welke
programma’s betreft dit en kan daar niet iets voor geregeld worden voor de laptops? Heeft dat met licenties te
maken?
De vraag rees toen, wie is er nu verantwoordelijk voor de licenties, wie kan ons daar iets over vertellen.
Onmiddellijk heeft Eric Hans Bezemer erbij gehaald om dit te bespreken.
Hans Bezemer: Voor de licenties is het ICTS (ICT servicecentrum) verantwoordelijk, daarbinnen zijn diverse
werkprocessen met meerdere personen die verantwoordelijk zijn, voor licenties is dit Carel Nelissen.
Hans zal onmiddellijk uitzoeken welke programma’s nu enkel op de vaste pc’s draaien en komt ons nog voor het
einde van de vergadering het volgende mededelen.
Voor WB draait op dit moment de zware versie van ANSYS op de vaste pc’s (er is ook een lichte versie met
maximaal 1000 knooppunten die wel op de laptops kan draaien). De zware versie is nodig voor project F. Voor
de zware versie zijn slechts 20 licenties beschikbaar (flow licenties, er kunnen dus maximaal 20 mensen tegelijk
met ANSYS werken). In het vervolg zal het als volgt geregeld worden. De zware versie kan gedownload worden
op de laptop alleen kunnen er niet meer dan 20 mensen tegelijk werken met het porgramma ivm de licenties. Dus
als alles vol is moet er gewacht worden. (Een licentie is erg duur en daarom kunnen er niet meer aangeschaft
worden.)
Voor CiT daait op dit moment in ieder geval SOLBEK op een vaste pc (een rekenintensief programma waar
maar weinig licenties van beschikbaar zijn). Dit mag van de leveranciers niet op een notebook draaien, maar hier
wordt nog over overlegt want dit is natuurlijk onzin. Verder wil de docent graag dat het op een vaste pc draait
omdat ze graag willen dat de hele groep op 1 pc werkt (bij een laptop zou een student weg kunnen lopen).
Er schijnen bij CiT overigens nog meer programma’s te zijn op een vaste pc maar dat is op dit moment niet
helemaam duidelijk. (Moet dit nog uitgezocht worden.)
Ter zijde: SIMAPRO is een verhaal apart, daar zijn er met name problemen met het wireless draaien, waar het
aan ligt is onduidelijk, niet aan wireless (want de rest werkt wel), dus waarschijnlijk ligt het toch aan de software.
Hier is een oplossing voor bedacht die nog steeds door de ICT mensen in de Horst ondersteund wordt.
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Betreffende de boeken/bibliotheek. Het is onduidelijk hoe het nu zit met het bestellen van boeken. Volgens Eric
is het heel eenvoudig, je vraagt het aan de bibliothecais en dan komt het goed maar niet iedereen weet dat en is
dat wel zo. Hoe zit het met de betaling, vakgroep of centrale bieb? Wat is de rol van Bert Boxem?
Besloten wordt hem bij de volgende interne vergadering, gelijk om half 1 voor het overleg met de decaan,
(dinsdag 6 november) uit te nodigen. Dan kan hij het ons uitleggen. Marc zal hem uit nodigen.
Actiepunten:
1. Datum nieuwe afspraak met de Decaan: is geworden dinsdag 6 november van 14.00u tot 17.00 u.
2. Resultaat overleg studentleden is doorgestuurd (Teun nog even doorsturen aan Eric)
3. Dennis is bezig met de website en zal onze namen erop zetten, gewoon voor en achternaam zonder
titels. Ook de notulen komen erop, Eric zal Genie het stramien sturen (zoals jullie zien is dit actiepunt al
afgewerkt ;-)).
Actielijst:
1. Onze nieuwe Arbomedewerker zal uitgenodigd worden. Mieke doet dat voor de vergadering over
4 weken. (dinsdag 21 november.)
2. Nieuwsbrief: later over nadenken blijft actiepunt, we doen pas iets als de website op orde is.
3. Overleg decaan over bieb en boeken staat op de volgende agenda van overleg met decaan
(dinsdag 6 november).
4. Eric nodigt de organisatoren van IDC junior uit op de volgende interne vergadering (dinsdag
6 november).
5. Motivatie van studenten moet op de agenda van het volgende overleg met de decaan
(dinsdag 6 november).
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7. Studentenactivisme.
Punten die naar voren komen nav een tweede discussie over het item “how to motivate students”.
Ineke was in Eindhoven en heeft daar gesproken met het Eindhovense team van “formula student”. Het is een
hele organistatie, daar is een bestuur van 6 personen (3 management en 3 technisch) en een team van 30
personen. Meerendeel zijn werktuigbouwers en electrotechnici. Kunnen wij zoiets groots wel aan vanuit de
faculteit? Concurreren we dan niet teveel met het “Solar Challenge” team of kan het heel goed naast elkaar en
kunnen ze van elkaar leren. Er zijn twee mensen in de faculteit die wel willen helpen. We zouden voorzichtig
kunnen beginnen. Wel moet ook CiT er een rol in krijgen, die is minder voor de hand liggend dan WB en IO.
En andere vraag is of dit de studenten wel motiveert of dat het meer iets is voor de toch al gemotiveerde
studenten. Kom je met dit soort initiatieven van de 6jes cultuur af. Uiteraard is het een goede pr en is het erg leuk
voor studenten die lekker bezig zijn in hun studie, maar ze moeten er wel tijd voor hebben dus je komt wel
automatisch bij de wat betere studenten. Studenten zullen hierdoor niet harder gaan werken. We moeten ook wat
doen voor studenten in het eerst jaar.
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Mieke merkt op dat ze in Leiden een pilot willen starten met een soort ranglijsten. Alle studenten worden in een
ranglijst gezet op volgorde van studieresultaten (de beste heeft nummer 1, de slechtste nummer laatst). De lijst is
niet openbaar maar iedere student krijgt wel zelf te horen waar die staat in de lijst. Voor een studeten moet het
beter zijn te horen dat hijop nummer 3 staat en niet op bv nummer 100 (als er maar 110 studenten zijn).
Eric merkt op dat een aantal mensen bij CTW hier wel voor willen zijn omdat er ook wel eens geopperd is het
systeem in te voeren waarbij alleen de beste 70% slaagt voor een tentamen. De faculteitsraad vindt dat laatste
trouwens niet een erg goed plan.
Marc merkt op dat ze in Groningen een soort toets doen met vragen uit alle vakken. Daar kunnen studenten een
bonus mee verdienen. Nadelen van iets dergelijks zijn, extra werk om een toets te maken, extra nakijk werk, een
hoop geregel om alles erin te krijgen.
Een ander idee dat nog geopperd wordt om studenten misschien mee te kunnen motiveren is dat (goede)
afstudeerders iets vertellen over hun afstudeerwerk. De studenten kunnen dan denken dat wil ik ook en daardoor
harder gaan werken. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit zal werken.
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Eric stipt nog even de basis aan waar het allemaal uiteindelijk om draait. De kwaliteit van het onderwijs zelf
(dwz inhoud vakken, kwaliteit docenten, kwaliteit hoor- en werkcolleges, praktica, praktijkvoorbeelden). Als een
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docent heel erg enthousiast is, goed college kan geven dan zullen studenten veel gemotiveerder zijn. Met de
vakevaluatie worden alle vakken en projecten geevalueerd. Dit gebeurt hier op een uitstekende manier en vaak
worden vakken ook verbeterd nav de evaluatie, er zijn echter altijd vakken waarbij dit om de een of andere reden
niet lukt.
Hoe gaan we nu verder? Op de eerstvolgende vergadering met de decaan laten we hem praten over zijn standpunt
en naar aanleiding daarvan bepalen we de strategie.
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8. Strategie omtrent overlegvergaderingen met de decaan.
De overlegvergaderingen met de decaan moeten zoveel mogelijk doorgaan. Indien de decaan afwezig is moet de
vergadering verzet worden (en niet afgelast. Indien mogelijk een vergadering in dezelfde week.
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9. Aandachtspunten Faculteitsraad.
Iedereen moet even nadenken hoe we het beste respons van uit de CTW gemeenschap kunnen krijgen. Welke
dingen leven er onder de CTW’ers en hoe komen wij dat te weten, hoe krijgen we ze zover dat ze dat aan ons
vertellen.
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10. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Deadline
Wie
Bert Boxem uitnodigen voor di 6 november 12.30 u
Direct
Marc
1
Nieuwe arbo mederwerker uitnodigen voor di 21 november
Direct
Mieke
2
12.30 u
Organisatoren IDC Junior uitnodigen voor di 6 november
Direct
Eric
3
12.30 u
Afspraak maken met het oude bestuur van de FR om een soort
Direct
Eric
4
van overdracht te doen, voorstel di 6 november half 4, na
overleg met de decaan
Nieuwsbrief o.i.d. ontwikkelen om achterban te bereiken
allen
5
Ps. ik weet niet wat de strategie voor de nummering was, als die er was dan is het handig als we weten hoe die is
en dan wil ik met alle plezier dit aanpassen. Ik ben nu weer gewoon bij nummer 1 begonnen!
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