Verslag 76e interne FR CTW vergadering d.d. 5 september 2006
Aanwezig:
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Plegt, v Loo, Douma, Fikse, Kuiper, vd
Meer (notulist)
-

1. Opening en aanwezigen
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:30 en verwelkomt vooral de nieuwe leden.
2. Vaststellen agenda
Er is geen vaste agenda, deze vergadering is vooral bedoeld als kennismaking en inventarisatie van punten
waar we dit jaar aandacht aan zouden willen besteden.
3. Kort voorstel rondje
Rineke Kuiper- 5e jaars IO-student, vorig jaar Daidalus bestuur gedaan
Niels Fikse- 4e jaars CiT-student, tevens in bestuur van Concept en gast studentlid van de OLC CiT
Joop Douma 4e jaars IO-student
Sebastiaan van Loo WB-student tevens Newton bestuur (onderwijscommissaris) en gast OLC lid
Teun Plegt, 4e jaars WB student, vorig jaar ook in FR
Masja van de Voort, docent IO 4e jaar in FR
Fenneke van der Meer aio bij water en management, 2e jaar in FR
Inge de Kort aio bij bouw en infra, 2e jaar in FR
Eric Lutters docent IO/WB 4e jaar in FR
Frans Tillema zat vorig jaar als medewerker in de FR maar is van baan veranderd. Hierdoor hebben we één
persoon minder. Kuiper en Fikse geven aan het vierde kwartiel waarschijnlijk afwezig te zijn. We hebben dan
nog precies genoeg mensen voor het quorum bij de externe vergaderingen.
4. Mededelingen
- Lutters vraagt zich af bij welk vergadernummer we zijn, 74e? 75e? Vd Meer zoekt het uit.
- 12 september is er een scholingsdag, ’s ochtend algemeen en ’s middags drie mogelijke workshops,
Lutters zal ons opgeven.
- De vergaderdata zijn door Lutters rondgestuurd, alleen de 21e wordt waarschijnlijk verschoven.
5.Aandachtspunten voor komend jaar
- Oude Universiteiten krijgen meer geld dan nieuwe, en fundamentele opleidingen meer dan
praktische opleidingen. Nieuwe opleidingen krijgen pas na 2 jaar geld voor afgestudeerden, tot die
tijd geldgebrek. We kunnen er misschien niet veel aan veranderen maar het wel onder de aandacht
blijven brengen.
- Meer versnippering van opleidingen en meer buitenlandse studenten aantrekken, leidt tot meer
(overkoepelend) werk. Is dat wel wenselijk en haalbaar?
- Er komt steeds minder ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor zelfstudie van studenten. Prijzen van
vierkante meters gaat alsmaar omhoog.
- Begroting en (vooral) bijbehorend jaarverslag en strategieplan.
- ARBO plan is nog steeds niet opgesteld.
- Accreditatie van IO, zelfevaluatie zou eind dit (kalender)jaar af moeten zijn
- 3TU opleiding, hoe zit het met een OLC, onderwijsdirecteur e.d.? En onder welke faculteit valt het?
Vragen op volgende externe vergadering
- Huisvesting, is het afgelopen jaar ook al veel voor gedaan,
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er is een lijst van zorgpunten opgesteld (bijlage) .
Meander: meer mensen geeft problemen bij kantine, fietsenrekken, veiligheid gebouw.

Rondvraag:
- Stukken van de UR raad (juni 2006) worden kort doorgenomen. Octrooi stukken naar Lutters,
Catering en Financieel naar Plegt.
- Volgende vergadering is 19 september in verband met de begrotingstukken die hopelijk dan
binnen zijn.
13. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
A5
Opstellen interne jaarcirkel
A7
Dossiervorming op de agenda voor een overlegvergadering
A12
Navragen aan de Ruiter over bezuiniging i.c.m. pc-perikelen
A21
OLC’s inlichten over het slechte Netwerk
A22
Goris navragen over promo voor FR verkzieingen
A23
Navragen bij de Ruiter en van Lieshout of de
A24
voorlichtingbrochure wordt gecontroleerd door de faculteit
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Strategieplan op de agenda volgende vergadering met
A26
Decaan
Kollen uitnodigen voor volgende interne vergadering (=A17)
A27
Notulen nummering nakijken
A28
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Vergadering wordt gesloten om 13:50.
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