Conceptverslag 64e interne FR CTW vergadering, vooroverleg, d.d. 8
november 2005
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
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Tillema (Voorzitter), Haagsma, Reuser, Vd Meer, Plegt, Cannegieter, De Kort
Lutters, Vd Voort, Topper
De Kort

1.Opening.
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter, als de vice-voorzitter, opent Tillema de interne FR vergadering om
12:35.
2. Agenda
Geen toevoegingen aan de agenda.
3 Correspondentie
- E-mail van de UR over het verdeelmodel. Leerzaam om te bekijken.
- E-mail van Joke Ticheler met een afkortingenlijst en overzicht CTW vakgroepen/leerstoelen.
4. Mededelingen
Joke Ticheler heeft een e-mail gestuurd met een lijst met afkortingen en een overzicht van alle CTW
vakgroepen/leerstoelen. Een lijst van afkortingen die gebruikt worden in de begroting en het strategieplan/de
meerjarenbegroting is nuttiger. Vragen in volgende externe vergadering.
5. Notulen van vorige vergadering
Er worden enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd door Vd Meer.
Verder worden er enkele punten veranderd in de notulen:
- regel 13: “dit zou al vanuit de UR geregeld worden” wordt veranderd in “dit zou al vanuit de UR of Eureka
geregeld worden. FR-CTW doet alleen mee bij organisatie door UR of één van de FR’s.
- regel 30: Haagsma zit ook in zowel de OLC (WB) als de FR
- regel 51: “Vreemd is dat AT en BMT hier wel onder vallen en WB en CiT niet” wordt veranderd in “Het is
opvallend dat WB, AT en BMT hier wel onder vallen en CiT en IO niet.””
- regel 72: Verwijderen punten “Is dit het begin of het einde van THW?” en “Wat zijn de risico’s van het
samenwerken met de andere 2 universiteiten?”
6. Master sustainable energy
- Herhaling van de vraag over beschikbare capaciteit van docenten. In het document staat niets over deze
capaciteit vermeld.
- Hoe staat het met de ruimtecapaciteit? Studenten komen in de Horst. Is hier (geschikte) plaats voor hen?
(+/- 30 studenten) (collegeruimte, evt. video conferencing)
In de context van beide vragen meldt Plegt dat de meeste vakken van de master al gegeven worden.
- Het document lijkt gezamenlijk geschreven te zijn en niet specifiek toegepast op de UT. Klopt dit?
De master wordt op alle drie universiteiten aangeboden. Iedere universiteit biedt het basispakket en vakken
gebaseerd op de speerpunten van de betreffende universiteit.
De master wordt o.a. opgestart omdat dit geld oplevert. Uit het stuk wordt niet duidelijk of dit ook gebeurt.
Als inzichtelijk wordt gemaakt dat de master zowel geld oplevert en de betrokken professoren en docenten
positief zijn, dan is de FR ook positief.
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- In het document staat dat 100 K euro begroot is voor het eerste jaar. Wat wordt verwacht voor de volgende
jaren? Is de balans dan nog steeds gunstig?
- Volgens het document volgen de studenten in het eerste jaar college. In het tweede jaar worden zij
opgenomen in de vakgroep. Wat houdt dit in? (Vanwege 100% externe afstudeeropdrachten zijn zij een deel
van het jaar niet aanwezig).
Tillema stuurt een reactie naar de UR met daarin de punten:
- positief over het initiatief en de inhoud master
- nog niet volledig (gebruik van laptops, minors die alleen in Twente gegeven worden en de extra stage in het
laatste jaar)
- inzicht financiële consequenties
- inzicht organisatorische consequenties (huisvesting en personele gevolgen)
De FR-CTW ziet af van het geven van een advies.
7. Strategieplan
Zien als Jaarplan 2007.
Herhaling dat de FR-CTW hier in een vroeg stadium bij betrokken wil worden en afspreken wat ‘een vroeg
stadium’ inhoudt.
Punt voor de externe vergadering.
8. Aandachtspunten FR
Behandelen als meer personen aanwezig zijn en in ieder geval Lutters.
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9. Onderwijs
- OLC-WB advies over master sustainable energy is positief. Onderwijskundig zijn er een paar opmerkingen
(o.a. stage in UT programma, begeleiding afstuderen vanuit meerdere universiteiten). Onderwijstechnisch zit
het programma goed in elkaar.
- Onduidelijkheid over zij-instromers. Hoe omgaan met deficiënties van zij-instromers? Informatie over de
pre-master ontbreekt.
- OLC-WB heeft de zelfevaluatie accreditatie behandeld. Het doel is dat de opleidingsdirecteur dit stuk
schrijft voor 1 dec.
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10. Onderzoek
Geen punten
12 WVTTK, rondvraag en sluiting
Cannegieter vraag hoe het met de decaan staat. De waarnemend decaan is al langer aan dan in eerste instantie
de bedoeling was.
Vraag voor de volgende vergadering.
Haagsma merkt op dat het Solar Challenge Team uit Delft zwaar gesponsord wordt door de universiteit. Het
team van de UT wordt ook gesponsord, maar dit gebeurt erg versnippert. Onder andere AT en EWI hebben
afgelopen jaar gesponsord. De FR-CTW is benieuwd wat de afwegingen zijn waarom CTW het afgelopen
jaar niet is ingegaan op de vraag voor sponsoring.
Vergadering wordt gesloten om 13:20.

