Faculteitsraad CTW, 123e interne vergadering d.d. 21 april 2009
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (vz.), Giskes, Lutters, Masen, Peeters (not.), Schoot Uiterkamp, Stoffels,
van Rij, Thomas
Langerwerf

1, 2 & 3 Opening, aanwezigen en Vaststellen Agenda
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen geaccepteerd.
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4. Correspondentie
- Jaarverslag faculteit CTW 2008
Enkele opmerkingen worden gemaakt:
Wat gebeurt er met de 1,2 miljoen van het resultaat?
“De speciale actie voor Saudi Arabië is taai”, dit staat wel erg vreemd verwoord.
De Sta-stu is verbeterd, maar is men tevreden? Dat valt wel mee, vergelen met andere faculteiten is de sta-stu
ratio nog steeds laag.
“Naar aanleiding van vragen van en overleg met de studenten zijn de voorzieningen voor hen verbeterd.” Dit
zal dan een hele selecte groep studenten geweest moeten zijn.
-
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Visie studieloopbaanbegeleiding
De visie is slechts een raamwerk en moet door de opleidingen verder worden uitgewerkt. Enkele vragen die
spelen, zijn: wie kan er precies mentor worden, waarom is er geen gelijkheid binnen CTW en hoe wordt een
betere ondersteuning van mentoren gerealiseerd? Deze punten worden in de externe vergadering aangehaald.
Ook wordt er een actieplan voor 2010 genoemd, maar de vraag is of dit niet al eerder gereed kan zijn.

5. Mededelingen
- De volgende interne vergadering is op 12 mei. De volgende externe vergadering is op 19 mei. Van der BijlBrouwer is dan op vakantie, Van Rij neemt over.
6. Notulen interne vergadering d.d. 7 april 2009
- Regel 10: Er is nog geen contact geweest met de Uraad. Dierkes gaat naar Finland en zal dus uit de Uraad
stappen. O 12 mei zal er iemand van de Uraad aanwezig zijn bij de interne vergadering om e.e.a. te bespreken.
- Actiepunten: De mailinglist moet nog worden goedgekeurd. Over de openingstijden van de Horst is contact
geweest. Zaken omtrend Osiris worden nogmaals nagevraagd in de hierop volgende externe vergadering en
het gat in de Oosthorst is er, maar de inrichting nog niet. Ook hiervan wordt de stand van zaken nagevraagd.
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7. Notulen externe vergadering d.d. 17 maart 2009
- Er zijn geen nieuwe punten ten opzichte van de vorige interne vergadering. Voor opmerkingen: zie notulen
d.d. 7 april 2009.
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8. Inventarisatie decentrale verlofregelingen door OPUT
- Van der Bijl-Brouwer heeft een brief ontvangen betreffende verlofregelingen. In de brief wordt onder andere
gevraagd hoe er binnen CTW met de regels wordt omgegaan. Er wordt geconcludeerd dat men hiervoor niet
bij de FR moet zijn, maar bij PersoneelsZaken. Van der Bijl-Brouwer stuurt de brief door naar
PersoneelsZaken en communiceert dit naar OPUT.
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9. Onderwijs
-
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10. Onderzoek
- Met betrekking tot de visitatie van IO is er niet voor iedereen precies duidelijk wat er op het moment gebeurt en
wat er nog gaat gebeuren.
11. W.v.t.t.k
-
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12. Rondvraag
-
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13. Sluiting
Van der Bijl-Brouwer sluit de vergadering om 13.15 uur.
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14. Actiepunten
Nr
1

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken

2

Brief OPUT doorsturen aan PZ en antwoord sturen aan
OPUT
Rechten m.b.t. cijferoverzichten bij Osiris?
Gat in de Oosthorst

3
4

Deadline
21 april

Datum
7 april
21 april

Wie
Giskes / Van
Rij
Van der BijlBrouwer
FR
FR
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