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Faculteitsraad CTW, 56 interne vergadering d.d. 7 december 2004

Verslag 56e interne FR CTW vergadering d.d. 7 december 2004
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

5

Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Bijkerk, Witvers, Tillema, Van der Voort, De Wit
Cannegieter, Lutters
Van der Voort

1. Opening
Klijnstra opent de vergadering om 12.35 en deelt mede dat V/d Hoogt wat later zal
arriveren. V/d Hoogt neemt na binnenkomst om 13.45 het voorzitterschap over.
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2. Notulen

Redactie:
Regel 26 mist een spatie.
Regel 92: IO statuut moet WB masterstatuut zijn.
Regel 96 WB statuut moet IO statuut zijn.
V/d Hoogt levert zijn opmerkingen schriftelijk aan.
Alle opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve notulen van de 55e interne FR CTW
vergadering.
N.a.v.:
Tillema vraagt welke concrete afspraken er nu gemaakt zijn met de UR-leden. Klijnstra meldt
dat ze zijn opgenomen in de verzendlijst. Afgesproken is dat als zij willen de UR-leden altijd
bij onze vergadering aanwezig kunnen zijn en dat de FR ze zal uitnodigen als er belangrijke
punten op de agenda staan. Toch is belangrijk om te zorgen dat de FR de UR-leden regelmatig
spreekt. Om dit te waarborgen zal het uitnodigen van de UR-leden als vast punt op de
actiepuntenlijst worden opgenomen.
Actiepuntenlijst:
Actie 1: Wordt vanmiddag in de overlegvergadering voorgesteld (Red: is niet gebeurt en blijft
daarom op de lijst staan)
Actie 2: Staat op de agenda van deze vergadering. Kan worden afgevoerd.
Actie 3: V/d Hoogt heeft vorige week bijeenkomst gehad met de werkgroep Zichtbaarheid
Medezeggenschap. Centrale vraag was: Waarom is de animo voor medezeggenschap zo laag?
Heeft dit te maken met vergoeding, tijdsdruk of status? De uitkomst van deze inventarisatie
bijeenkomsten wordt genotuleerd en doorgestuurd naar het CvB. Bijkerk merkt op dat de
bevlogenheid deels wordt getemperd door het feit dat de medezeggenschap in de praktijk erg
beperkt blijft. Dit wordt onderstreept door de overige FR-leden. V/d Hoogt geeft aan dat naar
verwachting de UR-raad meer medezeggenschap heeft. Ander punt dat naar voren komt is dat je
vanuit je functie binnen de FR geacht wordt kritisch te kijken naar de gang van zaken binnen de
faculteit. Hiermee geef je soms (in)direct commentaar op het werk van collega’s, wat niet altijd
in dank wordt afgenomen. Op de UT heerst in het algemeen geen sfeer waarin
medezeggenschap echt wordt gewaardeerd. V/d Hoogt zal de deelnemers van het de wekgroep
Zichtbaarheid Medezeggenschap-overleg uitnodigen eens bij de interne vergadering aanwezig
te zijn, zodat zij direct onze mening kunnen vernemen.
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Actie 4: Wij onderstrepen dat Daedalus een andere kamer nodig heeft. Het is echter bij de FR
onduidelijk wat de huidige status is in het overleg. Daedalus en Paradoks is beloofd dat ze naar
de kelder mogen, maar de verbouwing heeft nog steeds niet plaats gevonden. Vanmiddag zal
tijdens de overlegvergadering de vraag aan de decaan worden voorgelegd of en zo ja wanneer er
een nieuwe ruimte voor deze studieverenigingen beschikbaar komt.
Actie 5: is gebeurd.
3. Ingekomen stukken
Afgesproken wordt dat V/d Hoogt de stukken die hij ontvangt van de URaad zal scannen op het
belang voor onze faculteit. Indien interessant worden ze dan bij de volgende vergadering op de
agenda gezet onder ingekomen stukken.
4. Mededelingen

Vorige week heeft V/d Hoogt een mail verstuurd met de vraag of iemand hem kon
vervangen tijdens een overlegvergadering over de begroting van EWI waar de FR een
uitnodiging voor had ontvangen. Helaas van niemand van de overige FR-leden hier toe
in staat, waardoor het op dit moment onduidelijk is wat de uitkomst van deze
overlegvergadering is geweest.

5. Voorbereiding voor de overlegvergadering
Masterstatuten WB en IO
Er is deze ochtend overleg geweest tussen Witvers, de Wit en Ruijter aan de hand van de door de
FR geplaatste kanttekeningen bij de masterstatuten van IO en WB. Witvers koppelt de uitkomsten
van dit overleg terug en vraagt inzake een aantal punten de mening van de overige FR-leden.
• In de Masterstatuten is geen informatie opgenomen over de inhoud van het curriculum. Ruijter
heeft aangegeven dat hij dit liever niet wil doen, maar wel een verwijzing op wil nemen naar
bijvoorbeeld een website waar deze informatie wel te vinden is. De FR vindt het belangrijk dat
vermeld wordt waar deze informatie dan wel te vinden is.
• In het statuut is nergens opgenomen welke bacheloropleidingen toegang geven (eventueel met
een deficiëntiepakket) tot de master. De FR vindt dat i.i.g. opgenomen dient te worden dat tot
toelating wordt besloten door de examencommissie en dat de omvang van een
deficiëntiepakket afhangt van de overeenkomst tussen de gedane vooropleiding en de gekozen
master.
• Er is een vraag gesteld hoe buitenlandse studenten aantonen dat ze tot de beste 25% van hun
jaar horen (zoals nu als eis in het statuut is opgenomen). Ruijter heeft aangegeven dat
studenten zo’n certificaat bij hun universiteit kunnen aanvragen. Groter probleem zit volgens
de FR in de formulering: een opleiding met een goede reputatie. Hoe beoordeel je dit?
• In het WB-statuut (art. 3.3.4) staat dat het deficiëntiepakket met succes moet worden afgerond.
Wat is met succes? Dit dient expliciet gemaakt te worden (zoals bij IO-statuut), bijv. door te
zeggen afronding met minimaal een 7. Hierop ontstaat een discussie waarom je een zeven
voor je pre-masterpakket moet hebben, terwijl een 6 voor een voldoende staat. Voor IO is de
reden dat je moet aantonen dat je de vakken snel en gemakkelijk eigen kunt maken, omdat
zelfs na het volgen het deficiëntiepakket er tijdens de master nog leemtes in kennis of
vaardigheden zelfstandig moeten kunnen worden ingehaald. Het vermoeden bestaat bij de FR
dat het pre-masterpakket voor WB meer een opvulling is van leemtes in kennis en geen test
van voldoende vaardigheid. In dat geval zou een voldoende (6) ook voldoende moeten zijn.
• De FR vermoedt dat de voorlichting over de master en de toelatingeisen bij WB nog te wensen
over laat. De FR zal Ruijter vragen dit in de gaten te houden.
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• De examencommissie moet volgens de WHW een onafhankelijke commissie zijn. Daarin mag
eigenlijk geen opleidingsdirecteur en decaan in zitten. In beide masterstatuten is echter
opgenomen dat de examencommissie uit de decaan, de opleidingsdirecteur en een docent
bestaat. Reactie van Ruijter hierop was dat het in de praktijk tot op heden geen problemen
heeft opgeleverd en dat ook andere opleidingen de examencommissie op deze wijze
samenstellen, maar dat er misschien nog eens naar moeten worden gekeken. FR zal tijdens de
overlegvergadering voorstellen dat de invulling van de examencommissie wordt herzien.
• Hoe om te gaan met het feit dat de statuten met terugwerkende kracht worden ingesteld? De FR
vindt allereerst de statuten eerder opgesteld hadden moeten worden en ten tweede dat
studenten hier niet de dupe van mogen worden. De FR stelt voor dat een document gemaakt
wordt waarin gemeld wordt hoe er met studenten zal worden omgegaan die hier problemen
van ondervinden.
Begroting
• Klijnstra zou graag van de decaan horen hoe er wordt omgesprongen met vakgroepen die
structurele tekorten hebben. Zo heeft de vakgroep VVR een tekort dat gelijk is aan de
tekorten van alle andere vakgroepen samen.
• Er moet structureel bezuinigd worden maar over hoe is niets bekend (behalve in besparing
m2 en vacatures). De FR zou graag een concreet plan zijn.
Notulen
• In de notulen van de vorige overlegvergadering staat dat wij positief advies hebben
uitgebracht over de begroting en het jaarplan. Dit is niet de wijze waarop het heeft
plaatsgevonden. De FR heeft aangegeven dat er geen verband was tussen het jaarplan en
de begroting, dat er een managementsamenvatting ontbreekt, dat de laatste versie van het
jaarplan veel te laat is ontvangen en daarom ook niet beoordeeld kan worden en dat er toch
nog een aantal vragen over de begroting waren.
• Daarnaast heeft de FR expliciet aangegeven dat de statuten volgend jaar echt op tijd
moeten zijn en dat de FR niet in stemt met de gang van zaken dit jaar. Dit is echter niet in
de notulen terug te vinden.

8. Wvttk
Geen.
9. Rondvraag en sluiting
In verband met de start van de overlegvergadering wordt de vergadering zonder
rondvraag om 14.00 gesloten.
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Volgende vergadering:
Dinsdag 18/1/05, 12.30-13.30 uur, Z-109
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Actiepunten FR
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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

Ruimtetoewijzing studieverenigingen bespreken in
overlegvergadering
Uitnodigen “zichtbaarheid medezeggenschap” voor interne
vergadering
Resterende opmerkingen over Masterstatuten IO en WB
presenteren tijdens overlegvergadering
Presenteren opmerkingen over begroting en notulen tijdens
overlegvergadering

19-10-04

02-11-04

De Wit

07-12-04

winter

07-12-04

07-12-04

V/d
Hoogt
Witvers

07-12-04

07-12-04

Klijnstra
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