Faculteitsraad CTW, 158ste interne vergadering d.d. 22 maart 2011
Aanwezig: Masen (vz.), Teunissen (not.), Stoffels, Damgrave, Van der Linden, Platenkamp, Slot
Afwezig: Hoftijzer, Horstman, Verschoof

Agenda
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Onderwijs
OER
Reorganisatie
8. Onderzoek
Reorganisatie
9. Verkiezingen
10. FRCommunicatie
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
1. Opening
Masen opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Het puntje jaarverslag wordt aan de agenda toegevoegd.
3. Correspondentie
Niets.
4. Mededelingen
Geen.
5. Notulen interne vergadering
Stoffels merkt op dat de opmerking over de bijeenkomst bij het puntje reorganisatie over de
bijeenkomst van Rikus en niet van het CvB.
Actiepunten:
Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda

18‐01‐2011

Masen

Stavaza
Uitgesteld i.v.m. verkiezingen.
Mail van Dohmen‐Janssen naar 9
CiT’ers gestuurd.
Gemaild naar borrelcie.
Nadenken over opzet. Op een
woensdag/donderdagmiddag.
Promo SV’s, CTW nieuwsbrief en
Joke kan spammen.
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3.

Blackboard calamiteit rapport
doornemen

01‐02‐2011

4.

OER standpunten OLC’s
verzamelen
Onderzoeksrapport
medezeggenschapsraden
scannen en doorsturen
Contact opnemen Thonie en
Marjolein voor besprekingen over
de reorganisatieplannen

01‐02‐2011

5.

6.

01‐03‐2011

01‐03‐2011

Allen

Kan wel weg, wordt niks meer
mee gedaan. Reactie kunnen we
weinig mee.
Masen
Lisette heeft ze verzameld.
Reactie gehad, later bespreken.
Hoftijzer Onduidelijk, Hoftijzer is er niet.

Hoftijzer Is door Masen gedaan. OLD
aanwezig vanmiddag.

6. Notulen externe vergadering
Niet iedereen heeft de notulen al gelezen. Iedereen neemt het nog even door voor het begin van de
externe vergadering.
7. Jaarplan
Masen geeft aan dat het vooral een opsomming is van wat er afgelopen jaar gebeurd is. Teunissen
voegt hieraan toe dat de cijfers soms wat rooskleurig worden voorgedragen.
Platenkamp vraagt zich af hoe het zit met de begroting. Er is 1 miljoen euro verlies inbegroot en dit
was niet nodig. Masen antwoordt dat dit nu in het eigen vermogen zit en dat de faculteit daar nu niet
meer bij mag. Hij geeft hierbij aan dat hij hoopt dat het CvB meer het standpunt van Rikus zal
overnemen wat betreft het inverdienen in plaats van bezuinigen. De onderhandelingspositie zal in
ieder geval verbeteren hierdoor.
Damgrave komt binnen (13.05 uur) en geeft aan ook weinig aanmerkingen op het jaarverslag te
hebben.
8. Onderwijs
OER
De opmerkingen van de FR en de OLC’s zijn doorgestuurd naar S&C. Hierop hebben wij commentaar
gehad. Het proces omtrent het OER is hierdoor een stuk verbeterd. Bovendien is het meeste
commentaar overgenomen. Veel van de overige aanmerkingen moeten in het opleidingsspecifieke
deel komen, omdat andere opleidingen en faculteiten deze minder noodzakelijk vonden. Bovendien
wordt er aangegeven dat het studieplan voor ‘snelle’ studenten in principe niet meer nodig is.
Binnenkort volgt er waarschijnlijk een nieuwe versie van het OER.
Reorganisatie
Masen heeft gehoord dat hoogleraren die met pensioen gaan betekent dat de vakroep op rood gaat.
Er wordt verder opgemerkt dat de communicatie naar buiten toe erg onduidelijk is. Dit geldt ook
voor de voorlichtingsdagen, waarbij voor veel onduidelijk is wat er gezegd mag en moet worden. De
opleidingen blijven in principe gewoon bestaan. Het enige echte verschil is dat er meer vakken samen
met andere opleidingen gevolgd worden en dat de naam verandert. Uit de discussie blijkt dat de FR
een brede basis qua engineering niet onwenselijk vindt, maar dat hierover een stuk duidelijker
gecommuniceerd moet worden.
8. Onderzoek
Reorganisatie
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Het plan is om de verschillende vakgroepen weer uit elkaar te halen. Hierdoor blijven de
verschillende leerstoelen over en deze worden vervolgens weer opnieuw geclusterd. Dit moet er toe
leiden dat de samenwerking tussen de leerstoelen vergroot wordt. Hierover is ook nog veel
onduidelijkheid. De reorganisatie op Onderwijs en Onderzoek gebied is het straks het belangrijkste
overleg bij de vergadering met de decaan.
Slot komt binnen.
Er moet ook gevraagd worden naar de visitatie van IO. De geruchten gaan namelijk dat de visitatie
niet erg positief is geweest.
9. Verkiezingen
Bij de studenten zijn er voldoende kandidaten; IO heeft er 2, WB 3 en CiT 2. Bij de medewerkers is
het probleem om iemand van CiT te vinden, de overige medewerkers willen het namelijk nog wel een
keer doen. Voor de borrel met de FR is het belangrijk dat de kandidaten er ook bij zijn. De borrel
moet goed gecommuniceerd worden via Eduard en Joke.
10. FR Communicatie
Niets.
11. Overige FR aandachtspunten
Niets.
12. W.v.t.t.k.
Niets.
13. Rondvraag
Uit de rondvraag volgt een discussie over videocolleges. Platenkamp is enthousiast, de medewerkers
minder omdat hierdoor minder studenten op colleges komen.
14. Sluiting
Masen sluit de vergadering.

