Faculteitsraad CTW, 166ste interne vergadering d.d. 27 september 2011
Aanwezig:

Masen (vz.), Breteler, Brouwer, Damgrave (not.), Hoftijzer, Horstman, ten Thij

1. & 2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
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Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Reorganisatieplan
a. discussie
b. formuleren van vragen aan decaan
8. W.v.t.t.k
9. Rondvraag
10. Sluiting
3. Correspondentie
‐ geen
4. Mededelingen
‐ geen
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5. Notulen interne vergadering
Actiepunten
Nr
1.
2.
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Onderwerp

Datum

Wie

Stavaza

6. Notulen externe vergadering
R46
‘Sheets’ moet vervangen worden door ‘zalen’
R78
Het gaat hier om de verwarring van de naamgeving, dit is nog niet duidelijk in de notulen
R103
De vragen en antwoorden over de Bsc herziening zijn niet opgenomen
Er zijn nog meer kleine onduidelijkheden in de notulen, dit zullen we bij de volgende externe vergadering
aankaarten
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7. Reorganisatieplan
Er is een discussie over het reorganisatieplan, en dan vooral in hoeverre de FR hier een advies over uit kan
brengen. Het is namelijk onduidelijk of het advies moet gaan over het CTW reorganisatieplan of over de
noodzaak van de reorganisatie.
Enkele zaken die ter sprake kwamen:
‐ Is er voor CTW een noodzaak tot reorganisatie?
o De drie opleidingen zijn relatief groot
 Vergelen met de UT, niet met andere universiteiten
 Gezonde toestroom nieuwe studenten
o Rendement is ook goed
‐ Veel onduidelijkheid over de term ‘onderzoeksinfrastructuur’ op pagina 6 van het reorganisatierapport
‐ Het is tijd voor rust binnen de universiteit
‐ Discussie over het hoe en waarom van Impact
o De onderzoekslijnen binnen het instituut liepen uiteen
 Groepen kunnen daar nu de dupe van zijn
‐ De vaste lasten van de UT zijn hoog
o En zodoende ook het overheadpercentage van de werknemersuren
‐ Impact en CTW hebben veel onderzoeksrichtingen, vele daarvan zijn sterk
‐ Er worden binnen CTW veel groepen onder ‘valorisatie’ geplaatst
o Wie maakt deze keuzes?
o Wat is de toekomst van een valorisatiegroep?

FR‐CTW
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Er moeten meer hoogleraren komen binnen het onderwijs van IO, de opleiding heeft ruwweg 1/3 van de
CTW studenten, maar bij lange na niet 1/3 van de hoogleraren is betrokken bij IO.

De verdere punten die we over de reorganisatie besproken hebben zijn terug te vinden in de advies‐ en
vragenbrief betreffende het reorganisatieplan die we gezamenlijk gaan opstellen.
8. W.v.t.t.k
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9. Rondvraag
10. Sluiting
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Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
Nr
1.
2.

Onderwerp
Adviesbrief reorganisatieplan

FR‐CTW

Datum
27‐09‐2011

Wie
Allen

Stavaza
Roy stuurt eerste opzetje door

2

