Faculteitsraad CTW, 144ste interne vergadering d.d. 15 juni 2010
Aanwezig:

Blom, Damgrave (not.), Hoftijzer, Langerwerf, Peeters (vz.), Stoffels, Verschoof, Willems

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Peeters opent de vergadering en bij punt 12 wordt de mobiliteitsenquête toegevoegd.
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen interne vergadering (143e)
7. Notulen externe vergadering ( 56e)
8. Onderwijs
- Blackboard
- Vooraanmeldingscijfers
- OER
- ...
9. Onderzoek
- ...
10. Uitgebreide CvB-rapportage t/m maart 2010
11. Communicatie
- Verkiezingen (--> wanneer leden uitnodigen?)
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
4. Correspondentie
5. Mededelingen
-
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6. Notulen intern
Peeters moet worden toegevoegd aan de aanwezigheidslijst
Er is nog niets gehoord van Erik Horstman over zijn actiepunt
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7. Notulen extern
We hebben nog geen stukken ontvangen over het jaarplan, dit moeten we even aankaarten bij de externe
vergadering.
Er is onduidelijkheid over het Cradle2Cradle curriculum, is dit allemaal klaar?
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8. Onderwijs
Blackboard:
Er zijn de laatste weken geen klachten over de bereikbaarheid van Blackboard binnengekomen.
Vooraanmeldingscijfers:
De vooraanmeldingscijfers blijven opvallend laag voor de opleidingen CiT en WB.
OER:
De voortgang van de OER blijft onduidelijk, de olc WB heeft komende week veel tijd ingepland om een besluit te
nemen, de olc CiT is al akkoord en de olc IO heeft enkele voorwaarden gesteld om akkoord te gaan.
De FR CTW ontvangt graag de volgende stukken:
- Algemene bachelor deel OER
- Opleidingsspecifieke delen CiT, WB, IO
- Masterdelen (CEM, CME, IDE, ME, SET)
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9. Onderzoek
De visitatie van onderzoek IO is volgende week dinsdag en woensdag (22 en 23 juni)
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10. Uitgebreide CvB-rapportage t/m maart 2010
De rapportage ziet er goed uit, en we hebben hier geen vragen over
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11. Communicatie
De nieuwe studentleden van de FR moeten we even uitnodigen voor de volgende vergadering, de huidige
studentleden nodigen de nieuwe leden uit.
Tevens moeten we even aan Erik Horstman vragen of hij al een ‘meekijker’ weet.
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12. W.v.t.t.k.
Onduidelijkheid waarom er vorige week een mobiliteitsenquete is gehouden. Hierin werd gesuggereerd dat er in
de nabije toekomst betaald moet worden voor het parkeren op de UT campus. De FR ziet hier het nut niet van in,
en begrijpt niet waarom deze enquête is gehouden, er zijn bij ons geen problemen m.b.t. de mobiliteit bekend.
Daarnaast is het de vraag of het doel geld verdienen is of het bevorderen van het fietsgebruik?
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13. Rondvraag
Hoftijzer: studenten hebben de e-mail over evacuatieoefening niet gehad
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14. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 6 juli (12.45).
15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
UITNODIGEN CiT MEDEWERKER
1.
Stukken OER vragen aan Joke
2.

FR-CTW

Deadline

Datum

Wie
Horstman
Masen
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