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Verslag 93e interne FR CTW vergadering d.d. 06 november 2007
Aanwezig:
Gasten:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), Masen (notulist), Plegt, Van Rij, Ruiter, Stoffels, Thomas.
Jos de lange en Thierry Cheval (IDC Junior) en Bert Boxem (Bibliotheek)
De Beurs, Bulsink, Lutters.

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwers opent de interne vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. IDC Junior
Jos de Lange en Thierry Cheval geven een korte introductie op IDC Junior. IDC-Junior is een stichting,
momenteel bestaande uit 2 studenten IO die een intermediar proberen te zijn tussen studenten en bedrijven. Zij
doen de werving en selectie van studenten voor opdrachten voor bedrijven. Er wordt niet gedetacheerd. Het
initiatief bevindt zich nog in de opstart fase, de eerste opdracht loopt nog en is een succes, de tweede opdracht
begint binnenkort. Typische duur van een opdracht is 40 uur over 2 a 2.5 maand, waarbij de werkzaamheden in
'balans' met de studie kunnen worden uitgevoerd. Een opdracht van 40 uur per week in een tentamenperiode is
dus niet de bedoeling en de deelnemende bedrijven weten dit. De vergoeding voor een student is ongeveer 10€
per uur, maar dit is in principe een zaak tussen bedrijf en student. Doelstelling voor dit jaar is het werven en
selecteren voor 8 opdrachten. Termijn-plannen zijn ondermeer detacheren, uitbreiding naar HBO en richting
werktuigbouwkunde. IDC Junior is gebaseerd op IDC (Industrial Design Centre): een stichting die zich bezig
houdt met werven van BSC en MSc opdrachten. Om iets soortgelijks op te starten voor CiT en WB is een
netwerk nodig, dat loopt het best via de docenten. Meer informatie: info@juniordesigners.nl en
www.juniordesigners.nl . Bert Boxem merkt op dat de Wetenschapswinkel ook interessant kan zijn in dit aspect.
5. Bibliotheek/Media.
Bert Boxem licht het beleid van de faculteit toe. De afgelopen jaren heeft de faculteit niet of nauwelijks
geinvesteerd in boeken. Inmiddels is er weer een budget, 10k€ per jaar. Dit is normaal gesproken voldoende, het
bedrag is vergelijkbaar met wat andere faculteiten besteden. Dat dit budget er is, is niet bekend bij studenten en
docenten, en als gevolg zijn er afgelopen jaar slechts 2 boeken besteld. Bert geeft aan dat hij e.e.a. niet naar de
faculteit/medewerkers mag communiceren. Tijdschriften zijn niet de verantwoordelijkheid van de faculteit, maar
worden centraal geregeld. Hiermee zijn dus ook geen problemen.
6. Correspondentie.
Geen
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7. Mededelingen.
Eric is afwezig want hij heeft knie-problemen.
Dennis heeft zich afgemeld
Rik komt later in verband met een Concept bestuurs bijeenkomst
Het is niet zo'n goed idee om 2 gasten te hebben tijdens een FRvergadering, dit maakt de vergadering erg druk,
en door tijdsnood worden andere punten vervolgens niet besproken
8. Notulen.
De 92e notulen van 23 oktober 2007 worden goedgekeurd.
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N.a.v.: Tyrone Klaver is de nieuwe ARBO medewerker. We nodigen hem op een later rijdstip dan vermeld in de
notulen uit. Eerst moet het document dat Ray Klumpert geschreven heeft bestudeerd worden, Mieke stuurt dit
bestand rond. Evt. nodigen we Ray uit om e.e.a. toe te lichten.
Het oude bestuur is niet uitgenodigd, dat moet dus een volgende keer.
Bij de actiepunten moet een 'start-datum' vermeld worden
9. 'Studentenactivisme'
Tom heeft het punt besproken met collega's, zie daarvoor zijn email van 5 November (Bijgevoegd). Ineke heeft
een lijst van activiteiten in Eindhoven om de zesjes cultuur aan te pakken. Deze stuurt ze op. Mieke geeft aan dat
er donderdag een brainstorm sessie wordt gehouden over onderwijs. Ureka houdt binnenkort een brainstorm voor
studenten m.b.t. de faciliteiten in de horst.
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10. Communicatie
De communicatiemedewerker van de faculteit, Eduard Pupupin, zal in de vergadering met de decaan een
toelichting geven.
55
11. Aandachtspunten Faculteitsraad.
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

60

Agendapunten 12, 13, 14 en 15 worden i.v.m. tijdgebrek niet behandeld en doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Teun geeft nog aan het voorstel voor tv-schermen in de horst-hallen te willen bespreken in de
vergadering met de decaan.
16. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Nieuwe arbo mederwerker t.z.t. uitnodigen
1
Afspraak maken met het oude bestuur van de FR om
2
een soort van overdracht te doen, voorstel di 6
november half 4, na overleg met de decaan
Nieuwsbrief o.i.d. ontwikkelen om achterban te
3
bereiken
Lijst met activiteiten tegen 6jes cultuur Eindhoven
4
doorsturen
Rondsturen ARBO rapport Ray
5

Deadline
Geen
Direct

Datum
23 okt
23 okt

Wie
Mieke
Eric

01 sept

Allen

Direct

6 nov

Ineke

Direct

6 nov

Mieke
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Bijlage: email Tom over studentenactivisme
Beste mensen,
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Helaas kon ik er vorige vergadering niet bij zijn. Naar aanleiding van het
stuk over studentenmotivatie heb ik echter wel gepolst hoe men hier bij de
vakgroep tegenover de plannen stond. Ik wil de samenvatting van die
discussie graag met jullie delen, omdat we moeten voorkomen dat we onszelf
voorbijlopen. Ik zou het daarom ook graag in de vergadering willen brengen.
Wat betreft het idee om studenten korte stages te laten lopen bij bedrijven
of overheidsinstanties. Daar staat men in het algemeen positief tegenover.
Dit is bij ons ook goed mogelijk, omdat verschillende medewerkers deeltijd
bij een (semi-)commerciele instantie werken. Bovendien hebben we goede
contacten met adviesbureaus die studenten voor klusjes inhuren.
Wat betreft het organiseren van prijsvragen en challenges. Hier was men
minder positief over. Ten eerste suggereert het feit dat studenten hierdoor
gemotiveerd moeten worden dat er een probleem is. Als dat zo is dan is het
wellicht verstandiger om de colleges te verbeteren of om na te gaan of de
ongemotiveerde student wel het goede profiel voor de studie heeft. Wel is
het zo dat heel goede studenten misschien ‘verveeld’ raken. Deze studenten
zou je door extra opdrachten (bijv. genoemd onder bovenstaande punt) kunnen
motiveren. Ten tweede kost het veel tijd voor de medewerkers die het moeten
organiseren en is het de vraag of die tijd er wel is. Ook vond men het een
beetje ‘gekunsteld’ om een gezamelijke challenge voor de hele faculteit te
organiseren. Indien er iets voorbijkomt (zoals auto van de toekomst) waarin
meerdere vakgroepen kunnen samenwerken dan is dat uiteraard prima. Ook is
het heel positief als studenten in hun eigen tijd challenges organiseren,
zoals het spaghettibouwen in Delft. Dit soort initiatieven zouden zeker
gestimuleerd kunnen worden door faciliteiten beschikbaar te stellen, maar
het zou wel buiten de studie moeten vallen, is de mening. Verder is het
goed als we meedoen met grotere challenges zoals de zonneauto challenge.
Maar dan is dat met een heel ander doel; namelijk het werven van nieuwe
studenten. En niet alleen nieuwe studenten, maar ook de meest getalenteerde
studenten. Het feit dat Delft de zonne-challenge wint en dat Wubbo Ockels
zo een prominente rol daarin speelt, zorgt natuurlijk voor een heel
positieve uitstraling van deze universiteit, maar ook voor techniek in het
algemeen. Dat is positief en van hun aanpak kunnen we ook iets leren.
In onze vakgroep is er daarom zeker animo om aan een betere uitstraling
naar buiten toe te werken. Daartoe helpt misschien ook een eenduidig
profiel van de faculteit, dat duidelijk onderscheidend is van soortgelijke
faculteiten op andere universiteiten. Het profiel dat in onze discussie een
beetje naar voren kwam, kan door drie trefwoorden samengevat worden.
Ondernemend, duurzaam en technisch. Ondernemend staat al in de
universiteitsslogan. Niet alleen zou de nadruk gelegd moeten worden op het
oplossen van technische problemen in de opleiding. Juist de vertaling naar
de markt en het zelf ondernemen, hoort bij deze faculteit thuis. Duurzaam
is hot, maar past ook bij deze universiteit. Daarbij moeten we ons
misschien niet richten op detailontwerp (waar Delft juist goed in is), maar
meer op het vinden van integrale oplossingen voor maatschappelijke
problemen. Daarbij is techniek wel een uitgangspunt, omdat we technische
problemen willen oplossen. Dat betekent dat de studenten ook echt een betaachtergrond moeten hebben, maar wel met een duidelijke affiniteit voor de
maatschappij.
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Wellicht dat deze meningen door slechts een klein deel van de faculteit
gedeeld worden. Maar het lijkt me wel goed om er kennis van te nemen. Ik
zou ook graag met meer mensen van de andere twee vakgroepen binnen civiele
techniek willen praten om een beter beeld omtrent dit onderwerp te krijgen.
Groetjes,
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Tom
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