Faculteitsraad CTW, 111e interne vergadering d.d. 9 september 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (voorzitter), , van Rij, Giskes (notulist) , Schoot Uiterkamp, Lutters,
Langerwerf
Masen, Stoffels, Peeters, Thomas,

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering.
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4. Correspondentie
Conceptversie Jaarplan 2008-2009 en de begroting 2008-2009
5. Mededelingen
Stoffels is op vakantie.
Er is doorgegeven aan Joke dat er geen advies gegeven kan worden.
Naar aanleiding van de vraag van Giskes waarom de begroting zo laat is geeft Erik een uitleg over hoe de
begroting tot stand komt en waarom deze te laat zou kunnen zijn.
Vragen naar aanleiding van de AP;
Er staat niets in de CTW nieuwsbrief over de enquete en er staat bij Eising niets over de toezeggingen van de
ergernissenpoll.
6. Notulen interne vergadering d.d. 2 september
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7. Begroting en Jaarplan
Pagina 1
B1 rendement;
Je kan zien dat er dit jaar een slecht jaar is voor IO. Er ontstaat discussie over of de cijfers in aantallen personen is
of in cijfers is. Er wordt besloten dit te vragen
Over de bijgeleverde grafieken wordt gevraagd wat de driehoeken en vierkantjes betekenen. Niemand weet dit dus
er wordt besloten dit ook te vragen.
Pagina 2
Is er inzicht in wat er na het eerste jaar met studenten gebeurt die in het eerste jaar weinig studiepunten halen.?
Er zal gevraagd worden wat er ‘hogerop’ met het BSA gebeurt en wat de faculteit denkt dat het oplevert.
Over regel 5
Ingrijpende verandering bij IO is niet zo ingrijpend als je kijkt naar de opleiding IO in Delft.
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Er is een uitleg over staf ratio. Dit is ……
Beam is een nieuw geïntegreerd wiskundevak. Het gaat modelvorming vervangen. Het doel is dat de studenten
door het vak beter begrijpen waar ze wiskunde voor nodig hebben.
Is er capaciteit voor zomercursussen? Want de docenten moeten ook maar tijd hebben om in de vakantie college te
geven. Ineke heeft deze zomer een cursus gevolgd. Zij vond het wel heel erg nuttig om nu matlab te kunnen
gebruiken maar zij zou niet zomaar weer een zomercursus doen. Er zal gevraagd worden in de externe vergadering
of er rekening is gehouden met de docenten en waar de behoefte voor zomercursussen vandaan komt.
Pagina 3
1.3 Wat is het doel van TW excellencie? Wat levert dat ons op?
1.5 Schoot Uiterkamp Er kan niet CTW breed getrokken worden dat de deelname van de evaluacie zo hoog is. Dit
is bij WB wel zo maar bij IO niet. Dit is wel een snel getrokken conclusie.
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1.6 Ineke zegt dat de laptop wel veel gebruikt. Maar geen goede integratie want er zijn geen faciliteiten om de
laptop te gebruiken.
Pagina 6
5.4 Giskes vraag of dit gedaan is. Er zijn klachten geweest over de uitspraak van het Nederlands van de docenten.
Van de Bijl-Brouwer; Er is niet op uitspraak getest, maar ze zijn wel bij college langsgeweest.
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Pagina 7
Er is discussie over de cijfers van de prestatie indicatoren.
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Begroting;
De conclusie is dat in een half uur geen begroting bekeken kan worden. Ook zijn er weinig mensen met kennis van
begrotingen aanwezig in de Faculteitsraad. Er gaat uitleg gevraagd worden tijdens de externe vergadering.
8. Werkplekken en zaalbezetting
Een docent had een zaal die te klein was voor het aantal studenten . Giskes gaat naar een bijeenkomst voor
ruimtebehoefte in de toekomst.
Waar gaan we naar vragen in de vergadering;
- gat in de OH
Eisen we december? Als we dat doen dan zadelen we de studenten op met overlast. Erik; het is waarschijnlijk niet
mogelijk in de kerst omdat er door de vele feestdagen niet genoeg dagen zijn om het gat te boren. Van Rij oppert
de tentamenweek. De OH dan vrij roosteren, zodat er twee weken beschikbaar zijn.
Hoe is het afgelopen week gegaan?
Het is erg druk
College in de Agora is vervelend. Je kan niet meeschrijven met de docent. Langewerf vertelt dat er verplaatsbare
schrijftafels zijn.
Giskes zal in de externe vergadering wat vertellen over werkplekken
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9. Onderwijs.
12. Onderzoek.
13. W.v.t.t.k
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14. Rondvraag
AP Brouwer lijst met afkortingen en het regelement rondsturen
AP Thomas de nieuwe faculteitsraad voorstellen in de Nieuwsbrief
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15. Actiepunten
Nr
1
2
3
4
5
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Onderwerp
de nieuwe faculteitsraad voorstellen in Nieuwbrief
Foto maken van de studentleden Faculteitsraad

Deadline

Datum
2 sept
2 sept

Wie
Thomas

Van de laatste vergadering voor de vakantie:
- Notulen extern checken of erop staar wat er met de ergernissen wordt gedaan en ook in de gaten houden
of dit gebeurt.
- Laptop verhaal aankaarten op de eerst volgende externe vergadering.
- Mentoraat aan de orde stellen, kan het naders, beter?
- Brieven die de studenten aan het einde van het eerste studiejaar krijgen aanpassen.
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Interne FR-vergadering van volgende week 7 oktober om 12:30 in W 121 (let op: andere
locatie!).
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Tevens verzoek aan iedereen om het jaarplan (en de begroting) dat rondgestuurd is door Joke door te nemen.
1.

Opening

2.

Aanwezigen

3.

Vaststellen agenda

4.

Correspondentie

5.

Mededelingen

6.

Notulen interne vergadering d.d. 9 september 2008

7. Notulen externe vergadering d.d. 9 september 2008
8. Gang van zaken FR
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>procedure besluitvorming
>aanwezigheid vergaderingen
9. Begroting en jaarplan
10. Onderwijs
11. Onderzoek
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12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
Is er al een foto van de nieuwe studentleden? Zo nee, dan is het handig om even een fototoestel mee te nemen.
Tot volgende week! Groet, Mieke
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