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Faculteitsraad CTW, 84 interne vergadering d.d. 20 februari 2007

Verslag 84e interne FR CTW vergadering d.d. 20 februari 2007
Aanwezig:
Afwezig:

Lutters (Voorzitter), de Kort, Kuiper, Fikse, Plegt, , v Loo (notulist)
vd Voort, vd Meer, Douma

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda
Lutters opent de interne vergadering om 12:35 uur.
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4. Correspondentie
Verlof Restanturen CTW 2006
Strategienota CTW A050022
5. Mededelingen
- De Kort geeft aan dat de liften beter werken de laatste tijd.
- De visitatie stukken van IO zijn klaar. 8 en 9 mei zal de visitatie commissie Twente bezoeken. Daarna
Eindhoven en als laatste Delft. Er komt eerst nog een proefvisitatie, de stukken zijn af te halen bij Vd Meer.
6. Notulen
De 83e notulen worden, met enkele tekstuele veranderingen goedgekeurd.
Verslag 30e overlegvergadering
Lutters heeft met Eising overlegt over de aanwezigheid van Pupupin tijdens externe FR vergaderingen. Er is
besloten dat hij alleen aanwezig zal zijn wanneer dit noodzakelijk is.
7. TOM
Lutters heeft geruchten gehoord dat de aanvraag niet goed loopt bij het Ministerie. Daarnaast zou de summer
course nu op twee tijden plaats vinden, namelijk net na de examens en aan het einde van de vakantie. Dit in
verband met werken en vroegtijdig ingeplande vakanties. De Kort vraagt hoe het ging met Vd Voort op de
hei. Fikse heeft het resultaat al in de OLC van Cit gehad en heeft het bij zich. Het programma is opgebouwd
uit 4 blokken: Global warming; maak iets; schiphol in zee; futuristisch personenvervoer. Het Cit programma
is al zo goed als klaar, maar het WB programma voorziet nog van enkele problemen. Pupupin heeft naar 600
meiden in de doelgroep op valentijn een email gestuurd met daarin ‘is TOM jou valentijn?’ en dan met een
link naar de TOM website. Er zal 13 april een aparte TOM voorlichtingsdag komen. Ook op de standaard
voorlichtingsdagen 16 en 17 maart zal TOM gepromoot worden. Er zijn studentassistenten aangenomen om
de decanenkringen op de hoogte te stellen van het TOM programma. Dit doen ze dmv een ‘nep-enquete’.
8. Strategisch plan/Jaarplan
Het strategisch jaarplan zal dit jaar een stuk korter gemaakt worden. In de extenre vergadering zal er een plan
van aanpak worden gemaakt hoe dit plan gemaakt kan gaan worden. Een interessant punt is de ARBO. Er is
geld toegezegd voor een ARBO man, maar het CvB vond het niet nodig om een dergelijke man aan te
stellen. Er zijn op dit moment slechte vluchtwegen en de tafels en stoelen zijn niet zo goed. Eising is
verantwoordelijk voor het hele ARBO gebeuren.
9. 3TU Medezeggenschapsstructuur
Theo vd Meer komt uitleg geven over de Master SET. Er zal aan hem gevraagd worden hoe de organisatie
van de opleiding
10. SET
De Kort heeft met een oud huisgenoot gesproken die op dit moment SET studeert samen met 8 andere
studenten. Hij is over het algemeen positief. Het is merkbaar een nieuwe opleiding. De docenten zijn flexibel
in het vullen van het curriculum. Hij gaf aan dat hij het leuk vindt om te helpen de opleiding vorm te geven.
11. Laptopgebruik
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Plegt deelt mee dat Bezemer niet aanwezig kan zijn in de externe vergadering. Lutters deelt mee dat Eising
de laptop evaluering liever wil doorschuiven tot na de MEB. Bezemer kan beter langs komen op een interne
vergadering.
12. FR-Verkiezingen
- Nog geen nieuwe ontwikkelingen.
w.v.t.t.k & 13. Rondvraag
- Vakantiedagen. Bij een fulltime functie horen 248 vakantie uren. Alles wat hierboven komt staat niet in de
tabel die opgestuurd is. Via de te vele vakantie uren is iets te zeggen over de werkdruk per vakgroep.
14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
A30
Opzetten internet site
A31
81-01 Lijstje maken met punten voor internationalisering
83-01 UR melden dat we niet meer MEB punten hebben
83-02 Reageren op mails Possel
83-04 Eising vragen hoe het met promotie TOM gaat
83-04 Joke vragen om Jaarplan stukken
83-05 Punten overlegvergadering:
- TOM voortgang en tijdsplanning (voorlichting maart
en docenten benaderen)
- Moet Pupupin wel bij alle overlegvergaderingen
aanwezig zijn?
- Medezeggenschap binnen 3TU?
- Bezemer: evaluatie laptops studenten
- Hoe gaat het met Sustainable Energy?
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Deadline
Externe
vergadering
Voor dec 06
Maart 07
20 feb 2007
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07

Wie
FR
FR
Lutters/vdMeer
Douma
Douma
De Kort
Lutters
Lutters
Lutters
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