Verslag interne FR

Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

1.

CTW vergadering d.d. 5 april 2005

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

Opening
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Van der Hoogt opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
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Tekstueel
De notulen worden met in achtneming van de tekstuele wijzigingen goedgekeurd.
N.a.v.
p.2, r. 80. De termijn voor kandidaatstelling begint niet op 20 april maar is een week
verschoven naar 27 april. We besluiten daarom de voorlichtingsbijeenkomst ook te
verplaatsen naar 20 april. Er komt een aankondiging op het bord in de hal en een mail naar
allen studenten en medewerkers.(Actie Klijnstra)
Voorafgaand aan de lunchbijeenkomst wordt een half uurtje gepland voor de FR ter
voorbereiding. De FR-leden doen hun best om allemaal aanwezig te zijn. In de agenda’s
wordt 20 april gereserveerd van 12.00-13.30 uur.
Actiepunten
- Studiegids op agenda van OV plaatsen. Dit is gebeurd; Actiepunt afvoeren.
- Bespreken ruimtes van studieverenigingen tijdens OV. Dit wordt vandaag
besproken. Actiepunt afvoeren.
- Faculteitsbureau promotievoorstel verkiezingen FR laten maken. Er staat info op
het mededelingenbord. Punt afvoeren.
- Brief opstellen naar aanleiding van problemen WB zij-instroom. Deze brief is
opgesteld en staat vanmiddag op de agenda in de OV. Punt afvoeren.
- Notulen op internet plaatsen (FR is gebeurd, OV wordt aan faculteitsbureau
verzocht.) Punt afvoeren.
3.

35

Notulen vorige vergadering (22-03-2005)

Ingekomen stukken

Ingekomen is een uitnodiging voor een bijeenkomst op 19 mei met voorbereidend overleg
op 20 april van de studentleden van de OLC ’s en FR. Dit initiatief is het resultaat van een
workshop voor OLC studentleden onder leiding van het ITBE waarin werd geconstateerd
dat de samenwerking en informatieoverdracht tussen OLC’s van CTW onderling en de FR,
niet slecht was maar op punten verbeterd zou kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst zal
worden getracht actuele thema’s te identificeren die de komende tijd op onderwijsgebied
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een belangrijke rol gaan spelen en hierover van gedachten te wisselen. De FR-leden
worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.
4.
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Mededelingen

Bijeenkomst UReka
De Wit deelt mee dat er een bijeenkomst van FR studentleden uit de verschillende FR’s
heeft plaatsgevonden georganiseerd door UReka waarin de effectiviteit en werkwijze van
de FR’s aan de orde is gesteld. Als duidelijk verschil met FR’s van andere faculteiten
kwam naar voren dat CTW geen onderverdeling heeft in commissies, en dat het
inspraakproces bij CTW lastiger verloopt. Het gevoel bestaat dat de inspraak door het
management bij CTW minder serieus wordt genomen dan bij andere faculteiten. Hierbij
dient te worden aangetekend dat studentleden van de GW en BBT niet aanwezig waren en
de vergelijking alleen is gemaakt voor de FR’s van de technische faculteiten. Tijdens de
bijeenkomst bleek ook dat de informatievoorziening voor studentleden van de FR nogal
eens te wensen overliet. UReka heeft zich voorgenomen om in een deel van de behoefte te
voorzien door een informatiepakket voor beginnende FR-leden samen te stellen.
Facultaire adviescommissie benoeming decaan
De FAC heeft een profielschets gemaakt en naar het CvB verzonden. De FAC heeft het
CvB geadviseerd een interne kandidaat te benoemen en heeft daarbij vermeld dat de
profielschets, de interne procedure en de kandidaat de volle steun van de FR CTW hebben.
Als het CvB akkoord gaat met het voorstel zullen twee leden van de FAC worden
opgenomen in de Benoemingsadviescommissie, te weten Van Lieshout en van Houten.
Van der Hoogt houdt de FR op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Voorbereiding aansluitende overlegvergadering.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
De FR heeft kennis genomen van de resultaten. Problemen bij CTW liggen vooral op het
gebied van communicatie en informatievoorziening, loopbaanontwikkeling, werkdruk en
de rol van de leidinggevende. Belangrijke uitkomst voor de FR is voorts dat deze
onvoldoende zichtbaar is. Ook bestaat de indruk dat de FR te weinig tegenwicht kan
bieden aan het Management. De FR is van oordeel dat dit een samenhangend probleem is.
In een faculteit waar de informatievoorziening te wensen overlaat, is het lastig handen en
voeten te geven aan de medezeggenschap. Het lijkt niet zinvol om de uitkomsten in detail
door te nemen tijdens de overlegvergadering. De FR is wel van oordeel dat de uitkomsten
en het hieruit volgende plan van aanpak zeer relevant zijn. De FR zou daarom graag nauw
betrokken zijn bij de opstelling van het plan van aanpak en daaraan regelmatige input
verlenen. Dit zal in de OV worden aan de decaan worden voorgesteld.
Voorlichting en PR binnen de faculteit CTW
Er bestaat onduidelijkheid over de status van het stuk over voorlichting en PR. Klijnstra
heeft van Haasnoot begrepen dat dit stuk de door van Lieshout toegezegde aanvulling op
de strategienota is. Als dat het geval is, is de FR van oordeel dat het stuk hiervoor niet
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geschikt is. Het document is niet meer is dan een beschrijving van de bestaande activiteiten
op studievoorlichtingsgebied, en doet meer denken aan een taakbeschrijving van een
communicatie-medewerker. Het stuk ontbeert een beleidsvisie, beleidsalternatieven,
beleidskeuzes en de onderbouwing daarvan, uitmondend in concrete taakstellingen, zoals
je in een strategisch stuk zou mogen verwachten. In het stuk wordt nauwelijks aandacht
besteed aan wetenschapscommunicatie, en in het geheel niet aan interne communicatie,
toch een belangrijk onderwerp gezien de uitkomsten van het werktevredenheidsonderzoek.
De FR is van oordeel dat dit stuk zwaar tekort schiet als onderdeel van de strategienota.
Deze nota werd door de FR juist hoog gewaardeerd vanwege de duidelijke beleidskeuzes
op het gebied van onderwijs en onderzoek. De FR besluit om in de OV eerst duidelijkheid
te verkrijgen m.b.t. status en de relevantie van het stuk en afhankelijk daarvan haar reactie
te geven.
Jaarrekening en toelichting
Wat opvalt is dat de performance indicatoren kennelijk geen enkele betekenis hebben.
Voorts blijken de doorberekende salarissen sterk te zijn gestegen. Helaas is er geen
verdeling over de vakgroepen bijgevoegd. De FR vraagt zich af wat de resultaten van 2004
zijn per afdeling, met name met het oog op afdelingen die in de begroting betrekkelijk
negatief stonden.
Sstudieadvies zijinstromers WB
In de voorgaande FR vergadering is gesproken over de problemen die zijn ontstaan bij
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
door de late verschijningsdatum van het SS geen onevenredig nadeel ondervinden.
Gebleken is nu dat het voor deze groep zij-instromers niet duidelijk was wat van ze
verwacht werd. Witvers en De Wit hebben namens de FR een brief geschreven om deze
problematiek onder de aandacht te brengen van de decaan. Deze staat vanmiddag op de
agenda. De FR wil proberen te bereiken dat er voor deze generatie zij-instromers een
versoepeling van de regels wordt ingesteld. De FR zal erop letten dat volgend jaar de
regels tijdig duidelijk zijn en op adequate wijze naar de betreffende studenten worden
gecommuniceerd.
6.
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Witvers geeft aan dat ze m.i.v. 1 mei op stage is en niet meer bij de FR vergaderingen
aanwezig kan zijn. dat betekent dat er nog maar twee studenten structureel aanwezig zijn.
Wellicht is het reglementair toegestaan om een lid te tijdelijk te vervangen. Witvers zal
hierover bij het faculteitsbureau navraag doen (actie Witvers)
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7.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de leden en sluit de
vergadering.
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Actiepunten FR
2
3

Actie
Voorlichtingsbijeenkomst organiseren

opgevoerd
05-04-2005

Navraag doen inzake mogelijkheden vervanging FR
leden

05-04-2005

wanneer
20-042005
20-042005

Wie
Klijnstra/Allen
Witvers

