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Verslag interne FR CTW vergadering d.d. 1 februari 2005
Aanwezig:
Notulist:
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Van der Hoogt(vz.), Klijnstra, Bijkerk, Witvers, Van der Voort, De Wit,
Cannegieter, Lutters
Tillema

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 12.37 en heet de aanwezigen welkom.

2. Notulen
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Redactie:
Pag 2. Paradox Paradoks
Regel 90. FR vermoedt
Actiepunt 3: Blik op medezeggenschap

Zichtbaarheid medezeggenschap

N.a.v.:
Pag 2. Klijnstra: Daedalus is verhuisd naar de kamer boven de BHV ruimte. Geen goede
oplossing, vanwege het verschil in functies: medewerkers, studievereniging. Dit is echter een
‘tijdelijke’ oplossing.
Pag 3. Klijnstra: De punten op pagina drie zijn tijdens de vorige overlegvergadering voorgelegd
aan de decaan. Echter, de verslaglegging van het overleg met de decaan strookt niet geheel met de
opmerkingen zoals die zijn gemaakt tijdens het (interne) overleg!
Activiteitenlijst:
Actie 1: Wordt vanmiddag in de overlegvergadering voorgesteld
Actie 2: Heeft niet plaatsgevonden. De definitieve begrotingen zijn vastgesteld. Hierover worden
nog vragen gesteld tijdens het overleg (zie 5. Budgetverdeling over de vakgroepen)
Actie 3: Van der Hoogt stelt voor om dit voor te leggen bij de commissie en een datum te plannen.
Actie 4: Wordt toegelicht in de komende overlegvergadering
Actie 5: Is gebeurd
3. Ingekomen stukken
Witvers heeft een stuk binnengekregen over een studiedag
4. Mededelingen
Bijkerk en Cannegieter zijn niet bij de overlegvegadering
Klijnstra: Bouwprocesmanagement heet straks Bouw/Infra
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5. Voorbereiding voor de overlegvergadering
Strategienota CTW

FR-CTW
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Van der Voort vraagt zich af hoe de faculteit aan 400/450 studenten gaat komen. Dit zal worden
voorgelegd aan de decaan
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Tillema merkt op dat het beleid op het gebied van voorlichting niet geheel duidelijk is. De FR is
zich bewust van het feit dat op het gebied van voorlichting veel dingen reeds zijn geprobeerd en
dat de faculteit heel bewust om moet gaan met het inzetten van personeel voor allerlei
voorlichtingsbijeenkomsten als de opbrengst gering is.
Pag 4. Discussie over de rekensom. De FR stelt de vraag of dit betekent dat er weer college wordt
gegeven in grote collegezalen? Helpt dit niet de projectgroepen om zeep? Wat zijn dus uiteindelijk
de gevolgen voor het projectonderwijs? Van der Voort stelt verder de samenwerking met andere
opleidingsniveaus nog niet duidelijk is uitgewerkt. Het is de vraag hoeveel tijd en moeite het gaat
kosten om samen te werken met het HBO. Is dit niet tegenstrijdig met de huidige gang van zaken
waarin binnen de opleidingen wordt gefocust op het verschil tussen HBO en WO bachelor. Van
der Voort brengt dit in in de overlegvergadering.
Masteropleidingen pagina 7: Lutters is het niet eens met de omschrijving van de
afstudeerrichtingen en de bijbehorende titels van het IO programma.
Paragraaf 4.4: De FR onderschrijft deze paragraaf. Het is alleen lastig omdat dit UT breed niet
gedragen wordt.
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Paragraaf 4.5: Het is de FR onduidelijk wat nu exact de strekking is van deze paragraaf. Het
uitwisselen is toch zeer lastig. Hoe kan een MBO docent bijdragen aan ons onderwijs, en
omgekeerd? Dit zal tijdens de overlegvergadering worden voorgelegd aan de decaan en Van
Lieshout.
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Sectie 5: Phd Opleiding. Klijnstra vraagt zich af in hoe de opleidingstrajecten die gepaard gaan
met het inkorten van promotietrajecten gefinancierd gaan worden.
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In het algemeen is het een goed geschreven stuk stelt de FR. De alternatieven passeren de revue.
Het is heel duidelijk welk alternatief eruit komt. De FR vindt dat de keuze voor het alternatief B+
een goede is. De FR is nieuwsgierig naar welke onderzoeksgroepen in een vervolg stuk worden
genoemd. Dit zal worden voorgelegd aan de decaan. Het advies van de FR is positief.
FAC decaan CTW
De FR besluit om Van der Hoogt voor te dragen als lid van de FAC. Klijnstra is daarbij ‘reserve’.
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Budgetverdeling over de vakgroepen
Lutters: Het lijkt mosterd na de maaltijd om er nu nog over te praten. Het is alleen niet correct om
er helemaal geen aandacht aan te besteden. In de overlegvergadering wordt gevraagd in hoeverre
de begroting goed is ontvangen en in hoeverre uitzicht is op realisatie van de benodigde
bezuinigingen.

6. WVTTK
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Witvers: De promotie voor het werven van nieuwe student FR leden moet op gang gebracht
worden om ervoor te zorgen dat er weer 5 i.p.v. 4 studenten in de FR zullen plaatsnemen. Van der
Hoogt merkt op dat voor kleinschalige kopieer/print opdrachten gebruik gemaakt kan worden van
het faculteitsbureau.
FR-CTW
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Van der Voort stelt dat de data voor kandidaatsstelling en overige activiteiten voor de FR
verkiezing bekend moeten zijn. Dit zal worden gevraagd tijdens het overleg.
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7. Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13:52

Actiepunten FR
100
1

actie
Toelichting vragen op de strategienota

FR-CTW

opgevoerd
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Wie
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