Conceptverslag 63e interne FR CTW vergadering, vooroverleg, d.d. 25
oktober 2005
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Lutters (Voorzitter), Tillema, Haagsma, Reuser, Topper, Vd Voort, Vd Meer,
Plegt, Cannegieter
de Kort
Vd Meer

1.Opening.
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:40.
2. Agenda
De Master Sustainable Energy wordt aan de agenda toegevoegd.
3 Correspondentie
- E-mail van EWI met het voorstel te overleggen met 3 FR’s in verband met mogelijke reorganisatie. Lutters
merkt op dit liever met alle 5 de FR’s te doen, dit zou al vanuit de UR of Ureka worden geregeld. We zullen
hieraan meedoen als het door de UR of de FR’s geregeld wordt en eventueel zelf actie ondernemen. We
wachten dit af. Lutters zal EWI hiervan op de hoogte stellen
- Brief voor ‘actualiteitscolleges’: te duur en niet onze interesse.
4. Mededelingen
Haagsma had een email ontvangen over de wiskundetoets voor studenten via StOC. Deze toets gaat uit van de
3 technische universiteiten, maar wordt wel verschillend beoordeeld bij de verschillende universiteiten. Het is
een slecht geschreven stuk, het onderwerp is meer voor de OLC’s. Wel kunnen we er over nadenken hoe
volgend jaar met de wiskundetoets wordt omgegaan in verband met veel dubbel werk voor studenten.
5. Notulen van vorige vergadering
Er worden enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd door Reuser.
6. Cursussen
Reuser is naar de Ureka avond geweest
- EWI schijnt enorm veel te vergaderen
- Is het nuttig en mogelijk om meer overleg te hebben tussen FR en OLC? Dit zou vooral een taak
van de studenten in de FR zijn, maar Topper, Plegt, Haagsma en Vd Voort zitten al in OLC’s dus
‘overleg’ is er al.
- Klachtenmiddag voor studenten organiseren? Opnieuw meer taak voor OLC’s, maar voor
medewerkers zouden wij iets kunnen doen. Hiervoor was echter een vorige keer weinig
belangstelling bij de medewerkers. Vd Voort oppert een mail rond te sturen om medewerkers de
mogelijkheid te geven om punten voor het komende jaar aan te dragen. Vd Voort zal hiervoor een
opzet maken.
Vd Voort en Tillema zijn naar bijeenkomst over het Verdeelmodel geweest
- Er is uitgelegd hoe de begroting in elkaar zit. De sheets van de presentatie komen op het intranet
(bij UR).
- Voor faculteiten en instituten ligt het vast wie welk aandeel van het geld krijgt, het zou
interessanter zijn te kijken hoe dit geld binnen de faculteit weer tussen de leerstoelgroepen wordt
verdeeld. Daarvoor zijn geen vaste regels.
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- Geld wordt verdeeld tussen onderwijs, onderzoek en overhead.
- De 3TU’s krijgen samen nu ongeveer 1/3 van het Nederlandse onderwijsgeld, dat moeten we zo
zien te houden, mogelijk daarbinnen later een andere verdeling tussen de universiteiten. De ‘oude’
universiteiten krijgen nu relatief meer dan de ‘ondernemende’ nieuwere universiteiten.
- Van de begroting van de UT (142.9 miljoen) gaat 1/3 op aan overhead, 30 procent aan onderwijs
en de rest naar onderzoek.
-Onderwijs krijgt een deel van het geld voor infrastructuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen studies met ‘zware infrastructuur’ en ‘niet zware infrastructuur’. Zware infrastructuur levert
meer geld op. Het is opvallend dat AT en BMT hier wel onder vallen en IO en CiT niet.
- Onderzoek krijgt voor een deel onderwijsgerelateerd geld. Voor technische master vakken het
meest en voor niet-technische bachelor vakken het minst.
- De verdeling van de premiering, vanuit universiteit voor binnengehaalde 2e en 3e gs, ligt tot 2008
vast op niveau van 2005. Wij komen er waarschijnlijk goed vanaf, maar we kunnen aan de decaan
vragen wat dit inhoud voor ons. Voor de 2e gs is deze premie van belang om de overhead te dekken
voor de 3e gs is het meer een extraatje, alhoewel ook daar de overhead een probleem kan zijn.
- 2e en 3e gs dragen niet bij aan het betalen voor de overhead, maakt de druk voor 1e gs hoger nu er
steeds meer geld vanuit 2e en 3e gs komt.
13:30 Haagsma vertrekt ivm met toets
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7. Master sustainable energy
- Aangezien Eindhoven al verder is met de voorbereiding van deze 3TU master wil de UT hier een versnelde
procedure voor gebruiken. Komend overleg met de decaan gaan we het hier al over hebben, nog onduidelijk
is of we advies of goedkeuring mogen geven.
- We verwachten niet dat het idee op zich onverstandig is, wel moeten we letten op mogelijke bezwaren.
Voorbeelden :
- Bestaande vakgroepen gaan bestaande vakken geven, maar hoe zit het met de capaciteit? Kan dit
of moeten er nieuwe mensen worden geworven… Dat zou krom zijn aangezien dit bij bestaande
vakgroepen niet mag in verband met geldgebrek.
- Wat zijn de gevolgen voor de betrokken vakgroepen?
Het geschreven voorstel ligt bij Joke (secretariaat) en kan daar door ons worden ingezien. Als iedereen dit
voor de volgende vergadering even doorneemt kunnen we kijken wat de mogelijke adviezen/punten zijn waar
we op willen letten.
De rest van de agendapunten verschuift naar de volgende vergadering
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8. WVTTK
9. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering zijn Lutters, Topper en vd Voort afwezig. Waarschijnlijk geen quorum voor de externe
vergadering. Gekeken zal worden of we schriftelijk advies kunnen uitbrengen en alleen de interne
vergadering laten doorgaan. Eventueel met Van Maarseveen erbij.
Vergadering wordt gesloten om 13:50

