Faculteitsraad CTW, 175ste interne vergadering d.d. 20 februari 2012
Aanwezig:

Hoftijzer (vz), Horstman, Stoffels, van der Asdonk (later), Brouwer, Breteler (notulist), Ten
Brinck

1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering

5

3. Correspondentie
Geen
4. Mededelingen
Over een maand pas weer een externe vergadering.
29 maart is de infolunch voor nieuwe leden.

10
5. Notulen interne vergadering
Komen eraan, Hoftijzer heeft ze vergeten te maken.

15

20

6. Notulen externe vergadering
Verbetering van vorige keer, stuk beter.
Over twee weken wordt het beoordeeld.
7. Jaarplan
We hebben geen jaarplan maar een jaarverslag.
Doorgeschoven naar volgende interne vergadering (over twee weken).

30

8. Reorganisatieplan/ onderwijs/ bachelor‐herziening
Discussiepunten BSA; ons punt over de data wordt gedeeld door de andere docenten. Het zou teveel werklast bij
de staf opleveren. Ook voor de studenten levert het problemen op met uit‐ en inschrijven.
De noodvoorstellen richting de studenten slaan de plank mis.
We moeten een standpunt maken met onze ideeën, en dat netjes voorleggen aan Marjolein (en Rikus en de UR).
Hierbij is het ook mogelijk om extra steun bij alle docenten te halen, maar vooral bij de OLC. Maar eerst bij
Marjolein beginnen. Mail naar haar met CCtje naar de OD’s en Rikus. Nu richten we ons nog op IO.
De bijeenkomst van Wessel wordt niet nuttig bevonden.
Ten Brinck heeft nog niks over de clusterwerkgroep gehoord.

35

9. Wisseling / verkiezingen
Brouwer wil wel blijven zitten, en ten Thij en Damgrave ook.
Voor komend jaar is een student als voorzitter handiger, die zitten objectiever in de faculteit.
Thijs Teunissen neemt voor van der Asdonk waar als ze weg is.

25

10. Onderwijs
12 april is de onderwijsdag, betreffende het NOM (nieuw onderwijs model)
WB en CiT hebben een jaar uitstel voor het BSA.
40

45

11. Onderzoek
‐
12. Wvttk
‐
13. Rondvraag
‐
14. Sluiting
Actiepunten:
Nr
1.
2.
3.

Onderwerp
Vragen naar het opleidingsspecifieke
deel van het OER
Mail opzetten betreft de BSA data
informeren bij Bart Koopman over
studieresultaten BMT.

Datum

Wie
Hoftijzer

Stavaza

Hoftijzer
Stoffels
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