Faculteitsraad CTW, 95e interne vergadering d.d. 18 december 2007
Verslag 95e interne FR CTW vergadering d.d. 18 december 2007
Aanwezig:
Afwezig:

Lutters, (voorzitter), van Rij (notulist), Plegt, Ruiter, Stoffels, De Beurs, Bulsink, Masen
Brouwer, Thomas

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Lutters opent de vergadering. De Uraad wordt aan de agenda toegevoegd als wvttk.
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4. Correspondentie
De eerste CTW nieuwsbrief is binnengekomen. Deze is naar de medewerkers gemaild, dit is alleen niet naar de
studenten gestuurd. Waarom dit niet gebeurt is wordt in de externe vergadering nagevraagd. De nieuwsbrief ziet
er inhoudelijk goed uit, de dingen die er volgens de faculteitsraad in de nieuwsbrief zouden moeten staan staan
erin.
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5. Mededelingen
6. Notulen
15

De 94e notulen van 4 december 2007 worden goedgekeurd.
N.a.v.
Actiepunten 6, 7 en 8 zijn gedaan.
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9. Poll/enquette
Omdat Mark nog afwezig is en meer weet van punt 7 gaan we eerst verder met punt 9.
Dennis heeft de mogelijkheden onderzocht. Er kan een poll gemaakt worden, hierbij zijn de antwoorden alleen
niet meteen na stemming te zien en moeten daar handmatig tabellen en grafiekjes van gemaakt worden.
Daarnaast moeten er een tweetal opmerkingen kaders worden toegevoegd. Dennis zal nog navragen hoe de poll
van Daedalus in elkaar zit en of deze beter geschikt is. Dennis gaat in de vakantie aan de poll werken, deze poll
kan dan samen met een stuk over de faculteitsraad in de CTW nieuwsbrief van 5 februari. Dennis zal nog een
keer de punten voor in de poll rond mailen om te horen of iedereen het erover eens is.
7. Communicatie/nieuwsbrief
De kopij voor de volgende nieuwsbrief kunnen tot het eind van deze week worden aangeleverd worden. Aan de
redactie moet doorgegeven worden dat goede onderwerpen voor de nieuwsbrief zouden zijn: Het bestellen van
boeken en de werking van het toegangssysteem in de horst. Voor de eerstvolgende nieuwsbrief zullen er vanuit
de faculteitsraad geen stukken aangeleverd worden. Dit gebeurt in de nieuwsbrief daarna waarbij aan de hand
van de poll wordt duidelijk gemaakt wat de FR doet. Daarnaast kan er ook worden gepeild hoeveel motivatie er
is onder de medewerkers en studenten om mee te werken aan wedstrijden als de formula student, Shell eco
marathon of een ontwerpwedstrijd voor kunst rondom het gebouw.
8. Jaaroverzicht.
Het jaaroverzicht ziet er goed uit er moeten alleen nog een aantal punten toegevoegd worden. Dit zijn onder
andere het strategisch plan, het zelfevaluatie onderzoek en alles dat met communicatie te maken heeft. Zoals
onder andere de voorlichtingsdagen. Daarnaast moeten de werkplekken geagendeerd worden voor april. Hiervoor
moeten de studenten dan wel via de studieverenigingen peilen of en wat de problemen zijn met de werkplekken.
Als de uitslag daarvan in Maart bekend is kan daar door de faculteit in de externen vergadering van April een
antwoord op gegeven worden. Hiervoor zou 1 studenten van de faculteitsraad contact op moeten nemen met de
secretarissen van de drie verenigingen om samen een enquette op te stellen en te verzenden. Daarnaast moet de
structuur van de faculteit misschien ook in het jaaroverzicht, dit omdat er binnen de faculteit een tweetal nieuwe
vakgroepen bij zijn gekomen en het is handig als de FR daarvan op de hoogte wordt gehouden.
Om wat aan het lelijke uiterlijk van de vijver te doen zal Josse voor de eerst volgende nieuwsbrief een stuk met
een wedstrijd voor het beste idee voor de vijver schrijven.
11. Onderwijs
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Er is van de faculteitsraad van EWI een brief gekomen met daarin een aantal vragen die zij stelden bij het
voorstel voor CreaTe. Zij willen onder andere weten waarom deze track een onderdeel van IO wordt. Daarnaast
missen zij een financiële onderbouwing en is er geen vervolg master die direct aansluit op deze track. Uit deze
brief blijkt dat de faculteitsraad van EWI veel meer weet over wat de plannen zijn met deze track dan dat wij
weten. We vragen vanmiddag eerst in de externe FR hoe het zit met CreaTe en anders moeten we een keer met
de FR van EWI om de tafel gaan zitten.
13. Wvttk
Uraad: Ureka is uit de Uraad gestapt, dit omdat Ureka graag zou zien dat de Uraad een onafhankelijke
voorzitter heeft. Op dit moment is dat niet het geval, dit betekend dat de voorzitter altijd een eigen mening heeft
en daardoor minder goed de mening van de raad naar het CvB kan overbrengen. Ureka streeft daarom al een
aantal jaar naar het hebben van een onafhankelijke voorzitter welke dus de mening van de raad over kan brengen
zonder dat deze mogelijk gekleurt wordt door de eigen mening van de voorzitter. Als FR hebben wij hier geen
invloed op en beïnvloed het ons werk ook niet.
Computers:
Dennis heeft binnen Visio veel klachten opgevangen over het computer beleid van de faculteit.
Na 3 jaar zijn de laptops redelijk verouderd waardoor studenten in hun studie tijd eigenlijk twee keer een laptop
moeten aanschaffen. Het standpunt van de universiteit is dat elke student zelf een laptop kan kopen en er op de
universiteit daardoor geen extra computerzalen nodig zijn.
In de externe vergadering zal Teun aandragen dat de computers in het aquarium erg slecht zijn. Hierdoor zijn ze
zelfs al erg langzaam bij het openen van een mailbox. Iets waarvoor deze computers toch bedoeld zijn. Vanuit de
FR is een minimaal aantal van 20 goed werkende computers, voor het bekijken van mail of het opzoeken van een
lokaal, in het aquarium noodzakelijk.
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15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Poll opzetten
9
Stuk schrijven voor Nieuwsbrief mbt wedstrijden en
10
een stuk met een goed idee voor de vijver

Deadline
8 januari
8 januari

Datum
18 dec
18 dec

Wie
Dennis
Josse
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