Faculteitsraad CTW, 124e interne vergadering d.d. 12 mei 2009
Aanwezig:
Afwezig:

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

1, 2 & 3 Opening, aanwezigen en Vaststellen Agenda
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen geaccepteerd.
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4. Overleg contactpersoon U-raad
- Om als faculteitsraad te horen wat er speelt binnen de U-raad wat voor ons belangrijk is is Ronald Kuin
aanwezig. Het is de bedoeling dat Ronald vanaf nu eens in de drie maanden bij een vergadering aanwezig is
zodat we de nieuwe dingen door kunnen spreken. Daarnaast kan hij ons op de hoogte houden wat er aan voor
ons interessante zaken zich afspelen in de U-raad.
- Wat er oa nu speelt in de U-raad is de graduate school. Daarbij wordt aangegeven dat het als faculteit aan te
raden is om wel een paar leerstoelen binnen de graduate school te hebben, want anders ben je een van de
weinigen die dat niet heeft. Het aanmelden voor de graduate school gebeurt op initiatief van de vakgroepen en
gaat verder buiten de FR om. Van Rij zal bij dhr Eising navragen of er vanuit CTW voorstellen zijn
opgestuurd.
- Daarnaast is de UR op dit moment bezig met de begroting, acties tegen richtlijnen en de 3TU.
- Vanuit de FR wordt aangegeven dat het grootste probleem op dit moment de capaciteit in de horst is.
5. Correspondentie
- TIV wijziging procedure verkenning nieuwe opleidingen
- Verslag van de OLC-IO
6. Mededelingen
- De volgende interne en externe vergadering zal door de afwezigheid van een groot aantal leden niet door
gaan. De eerst volgende vergadering is dus de interne van 2 juni.
7. Notulen interne vergadering d.d. 21 april 2009
- Actiepunten: De mailinglist is goedgekeurd. De leden moeten alleen nog aan de lijst toegevoegt worden. De
andere actiepunten zijn gedaan.
8. Notulen externe vergadering d.d. 21 april 2009
- De notulen zijn nog niet binnen.
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10. Onderzoek
- Door de uitleg van Coby weet als het goed is iedereen nu hoe de financiering van een onderzoeksproject werkt.
11. W.v.t.t.k
-
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12. Rondvraag
- Het eten in de kantine schijnt vaak om 6 uur al op te zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat ze nog niet precies
weten op hoeveel mensen ze elke avond moeten rekenen
- De personen die in een OLC zitten zullen daar doorgeven dat voor het instemmen met het OER vanuit de FR
de mening van het OLC erg belangrijk is. Zodat zij een wel overwogen besluit nemen voor het advies over het
OER.
- De nieuwe leden zullen eind augustus worden uitgenodigt om met de oude leden samen te vergaderen en te
zorgen dat alle informatie wordt overgedragen.
- De vergaderingen beginnen vanaf nu om 12.40 dit ivm met colleges. Daarnaast zullen Langerwerf en Stoffels
de lunch regelen.
- De waaier zal waarschijnlijk in September geopent worden, Dit zal nog niet met de opening van het
academisch jaar zijn. De Ravelijn wordt waarschijnlijk in december geopent.
13. Sluiting
Van der Bijl-Brouwer sluit de vergadering om 13.15 uur.
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Faculteitsraad CTW, 124e interne vergadering d.d. 12 mei 2009
14. Actiepunten
Nr
1

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken

Deadline
21 april

Datum
7 april

2
3
4

OLC IO mailen over het OER
Navragen aanvragen voor de graduate school
Kennisoverdracht aan de nieuwe leden

2 juni
2 juni
30 augustus

12 mei
12 mei
12 mei

FR-CTW

Wie
Giskes / Van
Rij
Van Rij
Van Rij
FR
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