Faculteitsraad CTW, 140ste interne vergadering d.d. 20 april 2010
Aanwezig:

Blom, Damgrave (not.), Hoftijzer, Horstman, Masen (vz.), Peeters, Stoffels, Willems,

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering. Het punt communicatie wordt aan de agenda toegevoegd.
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen interne vergadering
7. Notulen externe vergadering
8. OER
9. Onderwijs overig
- Blackboard
10. Onderzoek
- visitatie IO
11. Communicatie
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
4. Correspondentie
De reactie van Michel Janssen over het uitvallen van BlackBoard is niet voldoende, voor dit soort antwoorden
sturen wij geen brieven.
5. Mededelingen
-
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6. Notulen intern
Er is een oude versie van de notulen rondgestuurd, het verschil zit alleen in de opmaak
Er is nog geen reactie van de Uraad over Berger (Marc heeft vandaag gemaild), ook de vraag over stavaza
instituutsraden staat nog open.
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7. Notulen extern
Hoftijzer:’s avonds college betekent voor studenten 12 uur op faculteit, die opmerking ontbreekt
Hoftijzer: regel 121: centrale inkoop… ‘te efficiënt’ moet waarschijnlijk inefficiënt zijn
Willems: Graduate schools 1e pagina: een Hirsch index, is niet ideaal, maar kunnen we er iets aan doen?
Masen: Graduate school is eigenlijk alleen TNW, zij hebben de opdracht gekregen van CVB, en hebben daar
voordelen bij. Wij moeten dan maar zorgen dat Hirsch index omhoog gaat. Gevaar is dat er gezegd wordt dat
Graduate school de ‘echte aio’s’ zijn. We moeten dit even afwachten, er gaan veel geruchten rond.
Willems: regel 101. “Isaac Newton” moet zijn “Overleg onderwijscommissarissen “
8. Oer
Er is onduidelijkheid of de OLC’s advies moeten uitbrengen aan de decaan of aan de FR.
Advies geven over de OER is de enige taak van de OLC, verder mogen ze overal advies over uitbrengen
De interne communicatie over de OER nog steeds niet optimaal
Er is weer een nieuwe versie van de OER, dus de adviezen die we nu hebben kunnen weer weg, de conclusie is dat
er grote onduidelijkheid is over de procedure die CTW hanteert. De OLC moet inspraak hebben in de
samenstelling van de OER, dat is nu misgegaan. CiT heeft positief geadviseerd over het centrale deel van de OER,
het opleiding specifieke deel komt nog, dat kan wel Juni worden.
Het is opvallend dat het maken van het opleidings specifieke deel zo lang duurt terwijl de versie van vorig jaar
redelijke goed was. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het overleg tussen de 3 opleidingen.
Het blijkt dat het huidige commentaar op de OER pas volgend jaar wordt meegenomen, dit roept vragen op.
De FR zal een brief sturen aan het CvB, strekking van de korte brief zal zijn dat er veel problemen zijn rond de
OER en dat men daarvoor eens moet kijken naar de uitgebrachte adviezen. Er moet duidelijkheid ontstaan over de
procedures. We zullen deze brief vooraf aan de OLC sturen, en vragen om een snelle reactie.
Het blijft een kwalijke zaak dat er niets met de adviezen gedaan wordt, dat is geen stimulans voor het uitbrengen
van adviezen en het vormen van werkgroepen.
Over het algemeen ziet de OER er wel goed uit.
9. Onderwijs
BlackBoard moet stabieler zijn en de vraag is waarom er geen backup server is (zoals dat wel bij TeleTop was).
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10. Onderzoek
Visitiatie IO: de testvisitaties zijn deze week, de medewerkers hebben het boekje ontvangen en het posterboek ligt
bij de drukker. Het geheel verliep chaotisch en de regie ontbrak
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11. Communicatie
We zullen via de CTW nieuwsbrief en de studieverenigingen meer communiceren over de taken van de FR.
De punten die we deze week willen communiceren:
- Wij houden BlackBoard in de gaten, en zijn van mening dat BlackBoard te allen tijde beschikbaar is
- Samen met de OLC’s is de FR bezig met inspraak te verkrijgen met de vaststelling en totstandkoming
van de algemene OER.
- Kandidaatstelling nieuwe studentleden FR, verkiezing loopt van 31mei tot 4juni, de vrijdag erna is de
uitslag. Kandidaten kunnen zich van 12 april tot 03 mei aanmelden.
12. W.v.t.t.k.
Het mailverkeer gaat geregeld mis op de UT, mails komen niet aan of komen helemaal leeg aan. Dit moeten we
even in de gaten houden.
13. Rondvraag
-
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14. Sluiting
15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Communiceren over taken FR
1.
Brief sturen aan CvB over de OER
2.
Notulen op FR site
3.
90

Deadline

Datum

Wie
Hoftijzer
Masen
Genie

16. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 4 mei (12.45).
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