Verslag 60e interne FR CTW vergadering d.d. 7 juni 2005
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
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Witvers, de Wit, Lutters, Vd Voort, Tillema (tot 13:30), Vd Hoogt, Klijnstra,
Cannegieter
Bijkerk
Cannegieter

1.Opening.
Vd Hoogt opent de interne FR vergadering om 12:45. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2. Notulen van vorige vergadering 24-5-2005
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Naar aanleiding van
Regel 22: De laatste zin bij punt 3 dient verwijderd te worden. Dit dient niet genoemd te worden in de
notulen.
Regel 60: Dient vervangen te worden door: ‘…Bosschaart vermoedt dat Uraad geen instemmingsrecht
heeft…’

20

Tekstueel
Regel 35: vakgroep ‘bouwinfrastructuur’ dient te zijn ‘bouw/infra’
Regel 44: vervangen door: ‘Eventueel komt er een achteringang om de afvalstroom te verwerken.’
Regel 51: ‘ligt’ dient vervangen te worden door ‘licht’
Notulen worden goedgekeurd door Vd Hoogt om 12:58
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3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken naast de twee e-mails die VdHoogt heeft doorgestuurd.
4. Mededelingen
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Stavaza benoeming decaan
De advertentie voor de nieuwe decaan heeft afgelopen week in de krant gestaan. Witvers vraagt zich af in
hoeverre een externe kandidaat dezelfde procedure gaat doorlopen als de interne kandidaat. Dit wordt
gevraagd in de overlegvergadering.
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Follow up werkzaamheden
We wachten de reactie af van de vergadering in de Uraad waar onze vragen besproken gaan worden. Er dient
nog wel een brief opgesteld te worden vanuit de FR zelf aan de Uraad. VdHoogt zal deze brief opstellen
(AP). Cannegieter vraagt zich af wat er gaat gebeuren met de TNW studieverenigingen als TNW in de toren
komt te zitten. Er worden verschillende geluiden gehoord. Dit wordt gevraagd in de overlegvergadering.
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5. Voorbereiding overlegvergadering
Naar aanleiding van de agenda voor de overlegvergadering worden de punten langs gelopen.
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VdVoort: Ondanks dat dit eerder gevraagd is, zijn er nog steeds geen conclusies van vergaderpunten te
vinden in het verslag. Wederom zal dit gemeld worden.
Klijnstra merkt op dat het stukje van Haasnoot toch in de beleidsnota opgenomen. Dit desondanks dat de FR
gesteld heeft dat het geen stuk is voor een strategienota. Notulen van de vorige overlegvergadering kloppen
dus niet. De FR wil graag opheldering wat betreft dit punt.
Witvers merkt op dat er voor WB toch een studiegids komt en dat hier twee studenten voor zijn aangesteld.
In de vorige overlegvergadering is echter verteld dat hier geen geld voor was.
VdHoogt merkt tot slot op dat hij de zin waarin verteld wordt over de IMPACT instituutsraad niet snapt. Dit
kan verwijdert te worden.
Medewerkerstevredenheidonderzoek
In de agenda wordt dit punt een voorbespreking genoemd. In de vorige overlegvergadering is verteld dat
instemming van de FR benodigd is. Er wordt vanuit gegaan dat er dus nog niet ingestemd dient te worden.
VdVoort wil verder dat het plan van aanpak gecommuniceerd gaat worden.
Klijnstra vindt dat de maatregelen in het document te breed gedefinieerd zijn en weinig concreet. Verder
loopt, in tegenstelling tot wat in het document gesteld wordt, de automatiseringsafdeling nog steeds niet goed.
Studentenstatuten:
Witvers vraagt zich af waar de masterstatuten voor IO besproken worden. Deze worden namelijk niet
genoemd in de OLC-IO notulen. VdVoort meldt dat dit wel besproken is maar dat er geen grote aanpassingen
nodig waren. Verder vraagt Witvers zich af wat de regels zijn voor het stellen van eisen voor vakken in de
statuten. Binnen de statuten wordt dit niet consistent gedaan.
Lutters vraagt voor de zekerheid bij het IO statuut of artikel 7.4.7 veranderd is in: ‘… iedere student heeft per
jaar in ieder geval één maal de kans om een vak te mogen afronden
De Wit vind dat waar op sommige plekken gesproken wordt van een advies, dit eigenlijk bindend is. Dit is
echter een wettelijke formulering dus kan weinig aan veranderd worden.
Witvers vind het raar dat er in het WB-statuut een cijfer gegeven wordt voor academische vorming.
Tot slot dacht Klijnstra van Ruijter gehoord te hebben dat alle statuten van CTW in elkaar geïntegreerd
zouden worden. Ze vraagt zich af wat de status is van dit plan.
Strategienota CTW
Het eerste deel van de strategienota is al besproken. Het blijkt dat het MT in ieder geval de opmerkingen van
de FR heeft veranderd. Lutters merkt op dat uit de nota blijkt dat CTW de richtingen TBK en
procestechnologie over gaat nemen. Hij wil graag weten wat de status hiervan is. Verder is hij benieuwd hoe
de onderzoeksmatrix ingevuld gaat worden en hoeverre dit al nota is die de FR dient goed te keuren.
VdVoort vraagt zich af of CTW eenzijdig een instituut op kan richten. Dit kan wel, maar het CvB dient dit
wel goed te keuren.
Tillema verlaat de vergadering om 13:33.
Lutters vindt dat het communicatieonderdeel nog steeds geen strategie is maar een functiebeschrijving. De
FR ziet graag een doel/visie met daarbij maatregelen.
Tot slot maakt Klijnstra een opmerking over het feit dat Bouwkunde breed geprofileerd wordt in het
onderwijsdeel en het nieuw toegevoegde onderzoeksdeel van de strategienota. Ze vraagt zich af hoe deze
opleiding van medewerkers wordt voorzien, en wie het onderzoek op het gebied van bouwkunde gaat
uitvoeren, aangezien er onder de bestaande staf maar een paar bouwkundigen/civieltechnici met technische
kennis van het ontwerpen van constructies te vinden zijn. Dit ook met in het achterhoofd het de reeds
geconstateerde werkdruk van bestaande medewerkers in het medewerkers-tevredenheidsonderzoek.
De FR wil nu advies geven betreffende het document dat er nu ligt maar het document pas goedkeuren als de
nieuwe decaan er ook naar heeft gekeken.
Tot slot wil de FR graag een toelichting op de enquête betreffende het functioneren van de Oosthorst en op de
budgetrapportage.
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6. WVTTK
Geen
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7. Rondvraag en sluiting
Vergadering wordt gesloten om 13:45
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actie
Volgende overlegvergadering voorstellen ook bij civiele techniek
en werktuigbouw een fysieke studiegids uit te geven.

opgevoerd
05-10-04

wanneer
02-11-04

Wie
Van der
Hoogt

Defintieve begroting/jaarplan bespreken in interne vergadering
Bespreken gebrekkige animo medezeggenschap in interne
verg.
Ruimtetoewijzing studieverenigingen bespreken in
overlegvergadering
Mailen aanmerkingen op studentenstatuut IO naar Witvers.
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