Notulen FR vergadering 6-9-2011
Aanwezig:
Guido ten Thij
Diana van Asdonk
Ivo ten Brinck
Marc Masen
Roel Brouwer: Notulist
Roy Damgrave
Jan Willem Hoftijzer
Na het voorstelrondje wordt gezegd dat de notulist elke week rouleert. Verder zijn er 3 taken:
voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. Van de secretaris is het handig dat het een medewerker is, dit
ivm de post. De voorzitter zal volgende week gekozen worden als Paul Breteler weer aanwezig is. De
keuze zal waarschijnlijk gemaakt worden tussen Paul, Marc of Roy.
Er moet een lunchlijst komen waarop iedereen zijn voorkeur aangeeft wat betreft de lunch. Dit moet
worden gemaild naar Marc.
We krijgen binnenkort zowel een jaarplan als het reorganisatieplan. In het reorganisatieplan zoals dat er
nu ligt, staat dat er 10 mensen uitvliegen. Ook staat er vrij letterlijk al wie dit zijn als er goed tussen de
regeltjes doorgelezen wordt. Rikus Eising is het hier dan ook absoluut niet mee eens aangezien de
plannen nog niet zijn goedgekeurd, noch doorgevoerd.
Binnen de FR blijven namen altijd vertrouwelijk. Mocht er een kwestie zijn waarbij namen vallen, dan
worden deze niet genotuleerd. Alles wordt via de URaad of de decaan gespeeld.
AP voor iedereen: Uitzoeken of er iemand van CTW in de URaad zit
Mochten vrijdag de reorganisatieplannen er nog niet zijn dan gaat er niet vergaderd worden op 13
september. Mochten ze er wel zijn, dan zal er wel vergaderd worden, maar besluitvorming zal niet
gebeuren tot 27 september.
De FR heeft 3 rechten.
Instemmingsrecht: Hierbij moet er goedkeuring gegeven worden door de FR voordat er plannen
doorgevoerd mogen worden.
Adviesrecht: Hierbij mag de FR advies uitbrengen maar dit hoeft niet gevolgd te worden. Wordt er voor
gekozen om dit niet te doen dan heeft de FR geen poot om op te staan.
Inbrengrecht: Op het moment dat de FR een gedegen probleem aankaart dan moet hier wat mee
gedaan worden.
Op ctw.utwente.nl/fr staat alles over de rechten en plichten.
*discussie over het nieuwe onderwijsmodel*
De volgende vergadering is op 13 of 27 september, afhankelijk van het reorganisatieplan.

