Faculteitsraad CTW, 122e interne vergadering d.d. 7 april 2009
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (vz.), Giskes, Langerwerf, Lutters, Masen (not.), Peeters, Schoot
Uiterkamp, Stoffels, van Rij
Thomas

1, 2 & 3 Opening, aanwezigen en Vaststellen Agenda
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen geaccepteerd.

5

10

15

4. Correspondentie
- Post van de URaad:
agenda van UR verg. 7 april 2009, topsport- en topcultuurregeling, notulen van de vorige UR vergadering.
5. Mededelingen
- Er zijn 5 kandidaten voor de FR-medewerkersplekken voor volgend jaar.
- De contactpersoon CTW van de Uraad neemt zou contact opnemen, onder andere over personeelsbeleid. Dit is
nog niet gebeurd.
6. Notulen interne vergadering d.d. 17 maart 2009
- Regel 33: "Eising zou het meenemen in de volgende vergadering van het CVB" moet zijn "… vergadering van
de kamer van hoogleraren".
- m.b.t. De OER: de FR zal de mening van de betreffende OLC's over het opleidingsspecifieke deel vragen.
- Actiepunten:
AP1: Mailinglijst aanmaken: niet gedaan. Deze taak wordt overgenomen door Giskes & Van Rij.
AP7: Kosten AIO's: Masen heeft gesproken met v. Houten (FZ), zie bij agendapunt Onderzoek
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7. Notulen externe vergadering d.d. 17 maart 2009
- Pag. 1; Regel 35: Wat is het kapstokmodel?
- Regel 43: Wat is er tijdens de voorlichtingsdagen gedaan in het kader van Ondernemersschap?
- Regel 58: " Eising meldt dat vanaf 6 april 2009 het hele Horstcomplex, inclusief de toren, meander en kantine,
van 8.00 tot 21.00 uur geopend zullen zijn." Dit is niet gecommuniceerd naar de studenten. De afdeling
Communicatie zal gevraagd worden dit uit te voeren. Actiepunt Schoot-Uiterkamp
- Pag. 2; Regel 84; "Stoffels stuurt het lijstje nogmaals naar Eising". Dat heeft Stoffels reeds gedaan
8. Onderwijs
- Het gat in de Oosthorst: Het werk lijkt al enige tijd stil te liggen. Wat gebeurt er nu?
- Officiele mededeling van resultaten. Bij WB worden de cijfers 4x per jaar per post naar de studenten gestuurd.
Hoe zit dit bij CiT en IO?
9. Onderzoek
Masen heeft met Financiele zaken (Coby van Houten) gespoken over de kosten van AIO's. In tegenstelling tot
geruchten is er geen groot verschil tussen de kosten van een AIO tussen de drie "TU's". Het verschil is ongeveer
7%. In de praktijk varieren de (boekhoudkundige) kosten van een AIO per subsidievorm / -gever en soms heeft
één subsidiegever zelfs een aantal verschillende regels. In de boekhoudkundie kosten hebben de doorberekende
werkplek, overhead van de universiteit en begeleidingskosten een belangrijk aandeel.
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11. Rondvraag
Hoe zit het met de rechten m.b.t. cijferoverzichten na de invoering van Osiris?
12. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
1
2
3
4

Mededelen Openingstijden Horst – Contact met
Communicatie
Rechten m.b.t. cijferoverzichten bij Osiris?
Gat in de Oosthorst

FR-CTW

Deadline
21 april

Datum
7 april

21 april

7 april

Wie
Giskes / Van
Rij
Schoot
Uiterkamp
FR
FR
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