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1.

CTW vergadering d.d. 22 maart 2005

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

Opening

Van der Hoogt opent de vergadering om 12:36 en heet IJzermans (lid Uraad,
personeelsgeleding vanuit CTW) welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2.

Notulen vorige vergadering (01-02-2005) (bijl)

De notulen worden met in achtneming van de wijzigingen goedgekeurd.
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Actiepunten
- Studiegids op agenda van OV plaatsen. Dit is niet gebeurd; doorschuiven naar
volgende OV.
- Begroting bespreken tijdens OV. De begroting is al vastgesteld. De FR zal erop aan
dringen dat stukken in het vervolg eerder worden ingebracht zodat bespreking in de
FR nog zinvol is.
- Bespreken ruimtes van studieverenigingen tijdens OV. Dit is niet gebeurd;
doorschuiven naar volgende OV.
- Opheldering commissie ‘Zichtbaarheid medezeggenschap’. Van deze commissie
wordt niets meer gehoord ook binnen de Uraad is de status van de commissie
onduidelijk.
3.
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Er zijn geen ingekomen stukken. Witvers heeft een stuk meegenomen om agendapunt 6 te
verduidelijken.
4.
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Ingekomen stukken

Mededelingen

Fac benoeming decaan
Er is een commissie ingesteld om die advies zal uitbrengen over de benoeming van de
nieuwe decaan. Van der Hoogt heeft hier vanuit de FR zitting ingenomen. Momenteel
wordt er een profielschets opgesteld. In eerste instantie zal worden gekeken of er een
interne kandidaat beschikbaar is. Dit profiel wordt ook aan de FR voorgelegd voor advies
en gaat hierna naar het CvB. De FR afgevaardigde in de FAC van der Hoogt heeft de
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medewerkers op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de beoogde werkwijze van
de commissie. De medewerkers hebben een aantal punten naar voren gebracht die zij van
belang achten om in het profiel aandacht aan te besteden. Het betreft dan zaken als de
vermogen tot strategisch handelen en managementstijl. Dit bleken punten te zijn die in de
profielschets waren opgenomen. Een interne kandidaat heeft voor de FR de voorkeur in
verband met de snelheid van beschikbaarheid, en bekendheid met omgeving en kandidaat.
Mocht er uiteindelijk toch tot externe werving moeten worden overgegaan dan is het van
groot belang dat het profiel helder is en kandidaten die er niet aan voldoen uitsluit.
In dat geval zal (concept) profielschets nog eens uitgebreid aan de orde komen in de FR.
Stavaza instellingsplan
IJzermans geeft een toelichting op de stand van zaken omtrent het instellingsplan.
Vanochtend is er een overleg geweest tussen de commissie Onderwijs & Onderzoek van de
Uraad en de rector de heer Zijm. Hierbij zijn de onderwerpen BSA, brede bachelors en het
verdeelmodel als belangrijke punten naar voren gekomen.
Het BSA staat afgezwakt in het IP. De invoering zal wel enige tijd op zich gaan laten
wachten. Ook de 20-20 regel met betrekking tot mastertracks kan waarschijnlijk met een
korrel zout genomen worden, want de geëiste 20 studenten per track mogen op alle 3 de
TU’s studeren. Ook de plannen omtrent brede bachelor zijn versoepeld, het
oorspronkelijke getal van 5 bachelor opleidingen op de UT is verdwenen. Met betrekking
tot het verdeelmodel staat nog niets in het IP. Zijm heeft hierover mondeling vertelt dat er
waarschijnlijk weer terug wordt gegaan naar een model waarbij vakgroepen een vast
bedrag krijgen. Dit zal het gevolg hebben dat er keuzes gemaakt moeten worden welke
vakgroepen gefinancierd zullen worden.
Klijnstra: hoe zit het met publieke of private vorm van de UT? IJzermans: de UT wordt
geen private onderneming en tenzij er goede redenen zijn is dit ook niet de vorm waarin
gerelateerde organisaties worden gegoten.
Bijkerk deelt mee dat dit zijn laatste vergadering van het academisch jaar is aangezien hij
binnenkort op stage gaat.
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Witvers deelt mee dat zij per 1 mei op stage gaat.
5.
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Verkiezingen FR/UR

De kandidaatstelling voor de FR is 20 april. Witvers: er worden momenteel studenten
benaderd. Klijnstra stelt voor een lunch te organiseren om de interesse te peilen voor
deelname en informatie te verstrekken. IJzermans suggereert dat langs de
studieverenigingen gegaan kan worden om studenten aan te spreken. Witvers: het scherm
in de hal kan gebruikt worden om informatie op te tonen. Van der Hoogt zal het
faculteitsbureau vragen om een opzetje voor de promotie te maken (AP Van der Hoogt).
Besloten wordt dat er op 3 april een lunch wordt georganiseerd voor geïnteresseerden. FRleden zullen indien mogelijk hierbij aanwezig zijn.

6.

Problemen i.v.m. bindend studieadvies voor zij-instromers WB
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Een substantieel deel van zij-instroom WB heeft op basis van het OER een negatief studieadvies gekregen. Het betreft studenten die bezig zijn met hun pre-master en niet voldoen
aan de toelatingscriteria voor de Master omdat ze niet alle vakken van de pre-master in één
keer hebben gehaald. De FR heeft indertijd met het (verlate) OER ingestemd op basis van
de toezegging dat studenten hier niet met terugwerkende kracht op beoordeeld kunnen
worden. Volgens Witvers en De Wit waren er nog meer onduidelijkheden waardoor het
voor zij-instromers niet duidelijk is wat van ze verwacht wordt. Vorige week woensdag is
hierover gesprek geweest met de OLD WB. De opleiding wil niet van haar standpunt
afwijken. Bijkerk: de precieze inhoud van de klacht is een taak voor de OLC-WB, de FR
kan alleen bezwaar maken op basis van het voorbehoud dat zij heeft gemaakt bij de
goedkeuring van de OER. Volgens Van der Hoogt is dit iets voor de onderwijscommissaris
van Isaac Newton en de OLC-WB. Klijnstra vindt het wel relevant voor de FR. De FR is
akkoord gegaan met statuut op voorwaarde dat indiviuele studenten geen nadeel
ondervinden van de verlate vaststelling. Besloten wordt dat Witvers en de Wit een brief
schrijven naar de OLD-WB en de decaan betreffende het probleem en het standpunt van de
FR in deze. (AP: de Wit en Witvers, deadline eind volgende week). Verder wordt het
probleem besproken in de OV van 5 april a.s..
7.

Wvttk
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Er is geen wvttk ingediend.
8.
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Rondvraag en sluiting

Witvers vraagt of de notulen van de afgelopen vergaderingen op intranet bijgeplaats
kunnen worden. Klijnstra zal ervoor zorgen dat de notulen van de interne vergaderingen
worden bijgepaatst en het faculteitsbureau verzoeken hetzelfde te doen met de notulen van
de overlegvergaderingen. (AP Klijnstra).
Lutters: in de masterstatuten van IO wordt verwezen naar veiligheidsplan, dit is verre van
actueel. De FR neemt zich voor om de decaan weer eens te vragen naar het ARBO-plan en
het veiligheidsreglement.
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Actie
Studiegids op agenda van OV plaatsen
Ruimtes studieverenigingen op agenda van OV plaatsen
Faculteitsbureau promotievoorstel verkiezingen FR laten
maken
Brief opstellen nav problemen bij zij-instroom WB
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Notulen op internet plaatsen
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