Verslag 61e interne FR CTW vergadering d.d. 7 oktober 2005
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
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Lutters (Voorzitter), Tillema, Haagsma, Reuser, Topper, vd Voort (vanaf 12:48),
vd Meer, de Kort, Cannegieter
Plegt
Cannegieter

1.Opening
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:40. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2. Correspondentie
Ureka heeft een meedenkersavond woensdag 12 oktober 2005. Verder kwam er bij Lutters een verzoek
binnen van Ureka of één van hun bij een FR vergadering zou kunnen zitten om vast te stellen wat er speelt.
De gehele FR is van mening dat dit mag, maar alleen als dit een persoon is die komt als Uraad-lid en niet als
Ureka-lid. Overigens wordt de agenda van de FR standaard toegezonden aan CTW-UR-leden.
Er is informatie binegekomen over een studiedag van VNSO maar daar gaat niemand naar toe ivm de hoge
prijs.
3. Mededelingen
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Vergaderdata
De vergaderdata zijn als volgt vastgesteld: 2 weken voor een vergadering met de decaan is er een interne
vergadering en de dag van de vergadering met de decaan.
Overleg FR-UR
De huidige voorzitter van de Uraad is ziek geworden, daarom heeft Dhr. Meijer het voorzitterschap op zich
genomen. Meijer is langs geweest bij Lutters om informatie in te winnen over de faculteit CTW en de
decaanproblemen.
Overleg Flierman
Er is een soort patstelling ontstaan over de benoeming van de nieuwe decaan voor CTW. Eigenlijk zou het
sollicitatieproces moeten verlopen via de BAC en de FAC. Maar Flierman heeft nu de FR direct benaderd
over de benoeming van de nieuwe decaan, ondanks dat dit niet de standaardprocedure is. Na afwijzing van
twee kandidaten begint het gehele proces opnieuw en duurt het waarschijnlijk nog lang voordat er een nieuwe
decaan is.
4. Notulen van vorige vergadering
Notulen zijn niet gevonden en worden dus niet behandeld.
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5. Begroting
Omdat er geen decaan meer is, zal van Maarseveen optreden als waarnemend decaan. Echter hij zal nog niet
geheel op de hoogte zijn aangezien hij net terug van sabbatical. Daarom zal er iemand van FEZ aanwezig zijn
bij de vergadering van dinsdag om de begroting toe te lichten.
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De 2 pagina’s met cijfers stellen niet veel voor aangezien het begrotingsbod van de UT leidraad is. Er zijn
echter wel een aantal vragen over de begroting
- Waarom staat er bij ’2e gs-plaatsen en 3e gs-plaatsen’ niets ingevuld?
- Wat veroorzaakt het verschil bij strategische budgetten?
- Wat valt er onder ‘overige’?
Lutters stelt voor om de begroting te laten voor wat het is en ons te concentreren op het jaarplan.
Topper merkt op dat het jaarplan erg slecht geschreven is en dat de indeling te wensen overlaat. De FR is het
hiermee eens.
Lutters vindt bij de inleiding de opmerking dat er misschien leerstoelen opgeheven moeten worden eng en
vraagt zich af in hoeverre daar serieus naar gekeken moet worden.
Cannegieter verlaat de vergadering om 14:00
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Bij de kwaliteitszorg wordt de mededeling gedaan dat er een CiT-werkgroep is waar Tillema zitting in heeft
genomen maar dat deze groep nog niets heeft gedaan want deze is nog in oprichting.
Bij internationalisering wordt er gesproken over de BRD, dit kan niet de bedoeling zijn.
Vd Voort wil graag weten wat precies het plan is voor de laatste regel: “met de . vanaf 2008”.
Daarnaast is de performance-indicator slecht geplaatst in het stuk en niet te begrijpen.
Het stuk over onderzoek wordt nog aangepast omdat van Maarseveen net terug is.
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6. Decaan
Hierover is al voldoende gezegd. Het proces moet nu opnieuw opgestart worden.
7. Aandachtspunten FR 2005-2006
Lutters deelt een lijst uit met aandachtspunten die hij belangrijk vindt voor aankomend jaar. De FR dient deze
punten te rangschikken naar belangrijkheid. Het idee is om de FR meer daadkrachtig te maken. Er zijn (nog)
geen toevoegingen vanuit de raad. Wel wordt er besloten een AP lijst te maken per vergadering.
6. WVTTK
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Geen
7. Rondvraag en sluiting
Topper vraagt of de oud-leden van de FR dinsdag aanwezig zullen zijn. Deze zijn uitgenodigd.
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Topper vraagt of we iets te zeggen hebben over het feit van de gestolen beamers. Lutters antwoord dat wij
over de specifieke punt niets te zeggen hebben, maar wel over de algehele veiligheid.
Vergadering wordt gesloten om 14:15
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