Faculteitsraad CTW, 153ste interne vergadering d.d. 11 januari 2011
Aanwezig:

Masen (vz.), Damgrave, Hoftijzer, van der Linden, Slot, Stoffels, Teunissen, Verschoof (not.)

1 & 2 Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering, Verschoof notuleert
5

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening, aanwezigen
Vaststellen agenda & notulist
Correspondentie
Mededelingen
Notulen interne vergadering
Notulen externe vergadering (eventueel)
BlackBoard
Reorganisatieplannen / Bezuinigingen UT
Onderwijs
OER
10. Onderzoek
Indeling Wetenschappelijk/Toegepast/Onderwijs
Rol Instituten
11. FRCommunicatie:
12. Overige FR aandachtspunten
13. W.v.t.t.k
Klimaat binnen de Horst
Hooglerarendemostratie den Haag
14. Rondvraag
15. Sluiting
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3. Correspondentie
‐Hooglerarendemonstratie
Wordt besproken bij punt 13
‐ CTW Nieuwsbrief
Wordt besproken bij punt 5
4. Mededelingen
‐Geen

35
5. Notulen interne vergadering
Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Nadenken over aandachtspunten
voor dit FR‐jaar
Stukje voor de CTW nieuwsbrief

Sept. 2010

Allen

Stavaza
Niet voltooid
Wordt voor de volgende vergadering
gedaan.
Lopende, zie punt 8 en 12

02‐11‐
2010
02‐11‐
2010

Masen

Voltooid, zie punt 11

Verschoof

Voltooid, zie onderstaande
toelichting

3.
4.

Meubilair van projectkamers met
Jansen overleggen

‐
40

Mobulair projectkamers

Janssen: mobulair wordt ontvreemd en kapot gemaakt, dat is de reden dat mobulair niet perfect is.
Theunissen: Er worden soms wel, soms geen sleutels uitgedeeld voor de projectkamers
Verschoof: stoelen zijn vervelend voor mensen met een afwijkende lichaamsmaat.
Een idee zou zijn dat 2 groepen een sleutel krijgen, die (financieel) verantwoordelijk zijn voor de schade.
Dit kan volgende week worden besproken tijdens de externe vergadering
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6. Notulen externe vergadering (eventueel)
Zijn er nog niet

50

7. BlackBoard
Is aan gekaart bij de externe vergadering, Janssen was er echter niet. Aankaarten bij externe vergadering zal
beter helpen dan het persoonlijk aan Janssen zeggen. Blackboard wordt op de agenda gezet, en Janssen wordt
verzocht te komen. AP Masen – Janssen verzoeken om te komen
8. Reorganisatieplannen / Bezuinigingen UT

55
Er is weinig duidelijkheid en er zijn veel geruchten. Men is ongevreden over het gekozen tijdstip (vlak voor kerst)
om de plannen bekend te maken. Er zullen wss ca. 15 mensen onslagen worden binnen CTW. De slechtste 10%
van de vakgroepen moet weg. Eventueel worden andere (‘betere’) mensen aangenomen. Onduidelijk wat de
criteria voor de slechtste 10% zijn. Rond maart wordt bekend gemaakt welke groepen veilig zijn.
60

65
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Bachelors wil men samenvoegen, masters kunnen verdwijnen en het aantal faculteiten wordt teruggebracht tot
drie. Cit en WB zouden samen kunnen gaan, net als IO en Create. Indien het aantal faculteiten wordt
teruggebracht, blijft CTW in haar huidige vorm niet bestaan. De bezuinigingen zouden in 2013 worden
doorgevoerd.
We moeten bedenken wat wij ermee gaan doen. De FR‐docenten moeten akkoord gaan met de reorganisatie..
Zelf een plan maken is een slecht idee, je past je uitgangspositie ten negatieve aan.
Kort samengevat – veel onduidelijkheid en geruchten.
Eising probeert meer geld binnen te krijgen, en houdt binnenkort een presentatie over wat de mogelijkheden
zijn van het inverdienen.
We moeten kijken wat er komt, al is het goed om nu al over de mogelijkheden na te denken. We gaan proberen
veel informatie te krijgen en zoveel mogelijk harde afspraken te maken.
De reorganistatieplannen komen volgende week tijdens de externe vergadering aan de orde.
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9. Onderwijs
OER
Binnenkort begint het vaststellen van de nieuwe OER. Er lijkt niet veel te gaan veranderen.. Tony heeft het
stokje overgedragen aan Lisette Woud. Rijkeboer verklaarde dat aan de pijnpunte (tentamenpogingen,
studieplan) niet echt worden aanpakgepakt.
Huidig aantal pogingen voor projecten en practica is 1 keer, voor de vakken 2, soms zelfs 3 keer.
Huidig beleid is dat de docent bepaald over het aantal pogingen, en de vorm waarop uitzonderingen mogelijk
zijn. Het zou fijn zijn als er eenduidig beleid in de OER zou staan, aldus de FR‐docenten.
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10. Onderzoek
Indeling Wetenschappelijk/Toegepast/Onderwijs
Wetenschappelijk onderzoek (Science) wordt op deze faculteit relatief weinig gedaan. Een mogelijk gevolg zou
kunnen zijn dat we niet in instituten komen, en dat er minder geld binnenkomt.
Enige oplossing is dat er meer projecten voor het bedrijfsleven worden gedaan.
Rol Instituten
De rol van de instituten wordt anders. Mogelijk verdwijnt Impact, al zijn er tegenstrijdige berichten over.

95
11. FRCommunicatie:
Er is een stukje geschreven door Masen, indien mogelijk kijkt iedereen er vandaag (11‐01‐’11) ernaar.

100

Acciepunten
‐
CTW Nieuwsbrief
Marc heeft een stuk geschreven, en vlak voor de vergadering rondgestuurd. AP Iedereen – stukje controleren
en via de mail verbeteren
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AP Genie – foto van FR naar Marc sturen
105
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12. Overige FR aandachtspunten
Nu hebben we een aantal grote zaken, te weten de kabinetsplannen, de bezuinigingen, Blackboard. Tot nader
order is er geen behoefte aan nieuwe aandachtspunten.
13. W.v.t.t.k
Klimaat
In verschillende kamers is het erg koud, dit is een zichzelf jaarlijks herhalend probleem. Nica Pariente is erover
gemaild door Hoftijzer. Hij zij dat er een groot probleem met Essent is. Het is dat de Horst aan het eind van de
stadsverwarmingleiding ligt, waardoor bij kou weinig energie over is.
Sommigge gangen en kamers zijn echter, zelfs in de winter erg warm.

115
Hoftijzer: ik kijk wat de regels zijn, en haal eventueel de arbo erbij.
Masen: wees wel voorzichtig, gezien de bezuinigingsmaatregelen.
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Hooglerarendemonstratie den Haag
Alle hoogleraren zijn uitgenodigd om in een grote hooglerarenoptocht mee te protesteren in Den Haag (in
toga...). Andere docenten zijn niet uitgenodigd.
Er is geen eenduidigheid over de collegevrijheid op 21 januari, wanneer er geprotesteerd wordt in Den Haag.
De tentamens zijn bij de meeste studies uitgesteld, waaronder Cit en WB. Bij IO zijn er nog wel activiteiten.
Deze activiteiten staan echter al lang vast, waaronder een project waar een bedrijf bij betrokken is.
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Als facuteitsraad gaan we niet gezamelijk naar de demonstratie in den Haag
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14. Rondvraag
Verschoof: Aangezien in een bestuursfunctie ga vervullen bij de Tsac, kan het zijn dat ik komend halfjaar minder
tijd heb voor de FR.
Stoffels: ik ben er volgende week niet
Damgrave: ik ben er volgende week niet.
15. Sluiting
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Actiepunten

Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Janssen verzoeken om komende
externe vergadering aanwezig te zijn
FR foto naar Masen sturen
CTW nieuwsbrief stukje van Masen
bekijken en becommentarieren

11‐01‐2011

Masen

11‐01‐2011
11‐01‐2011

Stoffels
Iedereen

3.
4.

Stavaza
Op 11‐01‐2011 niet voltooid
Wordt voor de volgende vergadering
gedaan.
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