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Faculteitsraad CTW, 55 interne vergadering d.d. 23 november 2004

Verslag 55e interne FR CTW vergadering d.d. 23 november 2004
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
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Klijnstra (vz tot 12:45), v/d Hoogt (vanaf 12:45 aanwezig en vz), Lutters, Witvers,
Cannegieter, de Wit, Tillema, Lutters, v/d Voort, v/d Mar (Uraad), Bosschart
(Uraad), IJzermans (Uraad)
Bijkerk
Cannegieter

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12:35 en heet de aanwezigen welkom.
Punt 5 van de agenda (Kennismaking met CTW U-raadsleden) wordt verplaatst en wordt
punt 2 op de agenda. Punt 2 van de agenda (Notulen van vorige vergadering) wordt
verplaatst naar het einde van de vergadering.

2. Kennismaking met CTW U-raadsleden.
Er wordt aan de Uraadleden gevraagd wat de belangrijke onderwerpen zijn die op dit
moment spelen. Bosschaart antwoordt hierop dat zij zich vooral bezig houden met het
instellingsplan, de vastgoedplannen van de UT en het 3TU-overleg. Wat zij merken is dat
er weinig contact is tussen de U-raad en specifiek de faculteitsraad van CTW. Hij merkt op
dat het erg nuttig kan zijn om informatie uit te wisselen en ook voor de raadsleden is het
van belang dat zij de mening weten van de vertegenwoordigers van de faculteiten.
IJzermans merkt op dat met andere faculteitsraden wel regelmatig contact is. Klijnstra
vraagt daarop of dit contact ook tot stand kan komen tussen onze faculteitsraad en de Uraad
en hoe moet dit overleg plaats vinden. M. Cannegieter denkt dat dit het beste kan door met
de gehele faculteitsraad om de tafel te gaan zitten met de U-raadsleden. Op deze manier
komt er waarschijnlijk meer input en hopelijk betere ideeën. Van der Voort denkt wel dat
de U-raadsleden niet elke vergadering van de faculteitsraad bij hoeven te wonen. Dit hoeft
alleen als er daadwerkelijk iets te bespreken is voor beide partijen. Dit is een taak van de
voorzitter van de faculteitsraad.
iJzermans vraagt of wel de notulen van de faculteitsraad doorgestuurd kunnen worden
v/d Hoogt komt binnen om 12:45
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35

v/d Hoogt vraagt waar de UR het specifiek over heeft. De U-raadsleden vertellen dat zij het
onder andere hebben over de integratie van alfa studies in technische studies. Zowel de Uraadsleden als de faculteitsraad vragen zich af of dit een goede ontwikkeling is aangezien
alfa’s niet zitten te wachten op techniek en beta’s niet op alfa’s die hun op de vingers
kijken.
Lutters vraagt of dit ingezet is door het 3TU-overleg. Naar aanleiding van deze opmerking
komt naar voren dat de UT niet precies weet waar ze wil staan. Vroeger was de UT een
twee kernen-universiteit. Nu dit minder populair is wil de UT zich profileren als een één
kern-universiteit met twee poten. Bosschaart denkt dat veel overwegingen in het
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instellingsplan, waaronder dit, uit strategisch oogpunt genomen zijn waarbij minder gelet is
op de UT als geheel.
Lutters vraagt wat precies het idee en de plannen zijn voor de brede bachelor. Van der Mar
vertelt dat dit een stroom wordt die naast de normale opleidingen gaat lopen. De
opleidingen verdwijnen dus niet maar worden onder een naam aangeboden binnen,
bijvoorbeeld de brede bachelor CTW. Cannegieter merkt op dat de argumenten van het
CvB dat scholieren een brede bachelor fijn vinden omdat ze dan later pas hoeven te kiezen
niet waar hoeven te zijn. Veel VWO scholieren willen na de middelbare school juist wel
kiezen denkt hij dus als de UT niet oppast, kan de instroom door dit idee kleiner worden.
Van der Voort vindt dat het CvB zichzelf tegenspreekt op dit punt. Ten eerste zijn ze erg
positief over het onderwijs en het onderwijssysteem op de UT. Tegelijkertijd willen ze het
dus aanpassen door brede bachelors aan te gaan beiden. Waar zij problemen ziet is dat
scholieren niet alleen een opleiding of een fijne universiteit kiezen maar ook kiezen voor
opleidingsvormen.
Klijnstra vraagt of de U-raad wel voldoende draagvlak heeft om het CVB te overtuigen van
aanpassingen in het instellingsplan. IJzermans meldt dat de U-raad wel zekerder is
geworden betreffende haar standpunten over het instellingsplan door de bijeenkomsten die
georganiseerd zijn. C. Bosschaart meldt dat de U-raad haar goedkeuring moet geven aan
het plan en zolang er een aantal punten niet aangepast zijn ziet hij dit niet gebeuren. Dan
komt men in de vervelende situatie dat er geen plan is voor de lange termijn en er een
patstelling ontstaat tussen CVB en U-raad.
Van der Hoogt vraagt hoe nu verder te gaan met de relatie faculteitsraad CTW en de
afvaardiging van de U-raad. Hij vraagt of de U-raadleden de faculteitsraad op de hoogte
willen houden van CTW-zaken. Bosschaart zegt toe te zoeken naar vorderingen betreffende
UFO.
Klijnstra stelt voor om verder op vaste moment bij elkaar te komen. Anders zal het overleg
verzanden. Zij zal het vergaderschema opsturen naar de U-raadleden.
Van der Hoogt bedankt de U-raadleden voor hun aanwezigheid.

3. Ingekomen stukken
Geen.

4. Mededelingen
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80

85

Geen.

5. Bespreking studentenstatuten Master IO, Master WB

Van der Hoogt vraagt wat de faculteitsraad vindt van de reactie die Ruijter op de vragen
van De Wit over de toelatingseisen in het studentenstatuut van IO. De conclusie is dat de
beschrijving door Ruijter van dit punt, is zoals afgesproken. Wat verder een probleem is bij
het bespreken van de statuten is dat er geen notulen zijn van de OLC van IO. Alleen de
notulen van de OLC van WB betreffende het studentenstatuut zijn toegezonden. Van der
Voort weet wel te melden dat de OLC van IO geen grote bezwaren heeft tegen het statuut.
De Wit is het nog steeds niet eens met artikel 3 van het IO statuut. Er is onduidelijkheid
over waar de pre-mastercourse onder valt, de bachelor of de master? De pre-master zijn een
aantal vakken die studenten als deficiëntiecursus moeten volgen om vanaf een bachelor die
niet goed aansluit bij een bepaalde master toch in die master kunnen instromen.
Uiteindelijk blijkt dat er vooral verwarring is over de naam: ‘bindend studie-advies’. Het
BSA, waar het hier over gaat, is vooral bedoeld als voortgangscontrole bij een pre-master.
Is een student bijvoorbeeld na een half jaar nog op een punt beland dat geen uitzicht meer
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biedt op een goede afsluiting van de pre-master dan mag hem/haar toegang tot de master
ontzegt worden.
Verder is er onduidelijkheid over of een negatief BSA uit een andere opleiding of andere
universiteit ook op de UT geldig is, aangezien dit wel in het WB masterstatuut staat. Het
lijkt alsof het statuut vooruit loopt op het 3TU overleg.
Van der Hoogt stelt vast dat er geen bevredigend antwoord van Ruijter gekomen is
betreffende dit punt. Lutters stelt voor om het statuut van IO wel goed te keuren. Witvers
vraagt daarop wat er is wordt geregeld met de ingangsdatum van 1 september 2004 en of
het statuut dus met terugwerkende kracht in gaat. Bij IO hebben studenten hiervoor
getekend, bij WB niet. Wat er gaat gebeuren is niet duidelijk.
E. Lutters wenst op zeer korte termijn een aangepaste versie te zien. Er wordt besloten om
via de e-mail te inventariseren wat de aanmerkingen zijn van de verschillende
faculteitsraadleden. Deze worden opgestuurd naar Witvers die dit zal communiceren naar
Ruijter.
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6. Notulen van de vorige vergadering (26-11-2004) (bijl.)

105

Redactie:
Geen.

n.a.v.
P1
Het bespreken van de definitieve begroting en jaarplan van CTW wordt doorgeschoven
naar volgende vergadering.
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.

7. Wvttk
Geen.

8. Rondvraag en sluiting
120

125

Witvers vraagt wat er bekend is over de verhuizing. Klijnstra meldt dat de eerste personen
verhuizen op 29 november 2004. Verder komt de vakgroep Bouwprocesmanagement van
CiT op de derde en vierde vloer van de toren. Witvers is vooral bezorgd over het eventuele
verdwijnen van afstudeerkamers. Zij denkt dat dit een slechte zaak is voor werkomgeving
van afstudeerders als zij met meer personen op één kamer moeten zitten. Dit moet in de
gaten gehouden worden vindt zijn.
De vergadering wordt gesloten om 13:50

Volgende vergadering:
Dinsdag 7 december, 12.30-13.30 uur, Z-109
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Actiepunten FR
1
2
3
4
5

actie
Volgende overlegvergadering voorstellen ook bij civiele techniek
en werktuigbouw een fysieke studiegids uit te geven.

opgevoerd
05-10-04

wanneer
02-11-04

Wie
Van der
Hoogt

Defintieve begroting/jaarplan bespreken in interne vergadering
Bespreken gebrekkige animo medezeggenschap in interne
verg.
Ruimtetoewijzing studieverenigingen bespreken in
overlegvergadering
Mailen aanmerkingen op studentenstatuut IO naar Witvers.

05-10-04
19-10-04

02-11-04
26-10-2004

Klijnstra
Klijnstra

19-10-04

02-11-04

De Wit

23-11-2004

29-11-2004
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