Verslag 65e interne FR CTW vergadering, d.d. 22 november 2005
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Lutters (Voorzitter), Tillema, de Kort, vd Voort, Cannegieter, Haagsma
Reuser, Topper, vd Meer, Plegt
vd Voort

1.Opening.
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:30.
2. Agenda
Aan de korte agenda voor vandaag worden de volgende punten toegevoegd:
o Opstellen interne jaarcirkel, zodat we beter op de overleggen met de decaan zijn voorbereid
(plan de campagne)
o Interne en externe communicatie
o Kennismaking decaan
o Verbouwing/veiligheid
3 Correspondentie
Geen ingekomen stukken
4. Mededelingen
De Kort, vd Meer en Reuser zijn naar de workshop Introductie medezeggenschap geweest. Samen met
Tillema hebben zij ’s middags ook de workshop Kwaliteitszorg gevolgd. Deze laatste was een opvallende
bijeenkomst, omdat pas aan het einde, nadat er expliciet naar was gevraagd, een definitie van kwaliteitszorg
werd gegeven. Uitkomst van de workshop was dat het ITBE een notitie zal opstellen over kwaliteitzorg en de
rol van de FR hierin en deze zal rondsturen naar alle FRs.
N.a.v. kwaliteitzorg geeft Lutters aan dat het hem is opgevallen dat er grote verschillen zitten in de omvang
van de zelfevaluaties sterk verschillen per opleiding. Dit moet ons uiteindelijk geen parten gaan spelen.
5. Notulen van vorige vergadering
Er worden enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd door de Kort.
- N.a.v. regel 55: onduidelijk wat bedoeld werd met minors die alleen in Twente worden gegeven. Het gaat
hierover het feit dat studenten met een bachelor in een andere opleiding de mogelijkheid hebben hun
deficientie weg te werken door een minor te volgen in de richting van Sustainable energy. Deze optie bestaat
momenteel alleen nog in Twente.
- N.a.v. regel 63: Tijdens de volgende vergadering met de decaan zal afgestemd worden wat een vroeg
stadium is (actie)
- N.a.v. regel 87: Tijdens de volgende vergadering met de decaan zal gevraagd worden naar de motivatie van
CTW om van sponsoring van het solar challenge team af te zien. De FR is geinteresseerd in deze motivatie
maar stuurt niet aan op sponsoring (actie).
6. Onderwijs
- De OLC’s adviseren de FR. Officieel kan de FR pas een onderwijs gerelateerd besluit nemen of advies
uitbrengen als de OLC hierover een advies heeft uitgebracht.
Het uitbrengen van een advies gebeurt momenteel via de notulen en dat kan zo blijven. Om de communicatie
te verbeteren zal de verschillende notulisten echter gevraagd worden voor elke vergadering ook een
besluitenlijst op te stellen en deze samen met de notulen rechtstreeks aan de FR te sturen (besluit). Lutters zal
een voorbeeld-besluitenlijst opstellen, die we naar de OLC zullen opsturen (actie). Haagsma en vd Voort
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zullen het verzoek om een besluitenlijst bij de OLC WB en IO neerleggen (actie). Tevens wordt er besloten
dat de FR zelf ook een besluiten- en actiepuntenlijst aan de interne notulen zal toevoegen en een verzoek zal
indienen dit ook bij de notulen van de overlegvergadering toe te voegen(besluit).
7. Onderzoek
De FR zou graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de visitatie van CiT. Het verzoek
hiertoe zal op de agenda van de volgende vergadering met decaan worden geplaatst (actie).
8. Plan de Campagne
Om beter voorbereid te zijn op de overlegvergaderingen met de decaan zal ook een interne jaarcirkel worden
opgesteld (besluit). Lutters en Topper zullen hier een eerste versie voor opstellen (actie).
Vd Voort zal tevens een mail rondsturen naar de medewerkers van CTW met de vraag of zij nog graag extra
onderwerpen op de interne agenda van de FR zouden zien (actie). De jaarcirkel zal tevens als basis dienen
voor het opstellen van de agenda met de decaan.
Aangezien de FR geen ervaring heeft met een interim decaan zullen de voorzitters van de FR BBT en GW
door de Kort uitgenodigd worden om hun ervaringen tijdens een interne vergadering met ons te delen (actie).
9. Communicatie
Intern: Er zal een betere afstemming moeten komen tussen de voorzitter en vice-voorzitter, vooral bij
afwezigheid. Hierbij dient ook (beter) gebruik gemaakt te worden van de actiepuntenlijst.
Extern: De FR was onaangenaam verrast door het feit dat onze mail aan de UR door Ticheler niet was
doorgestuurd, zonder ons hierover in te lichten. N.a.v. de notulen van de vorige overlegvergadering zal vd
Voort dit aan de orde brengen (actie)
Voorlichting: Er waren veel meer studenten dan voorgaande jaren: hoe kan dit? Hier is geen eenduidig
antwoord op te geven. Als gevolg van de aantallen moest er van zaal gewisseld worden. De FR is van mening
dat deze wisseling eerder voorzien had kunnen worden dan de avond van tevoren. Het functioneren van onze
PR-medewerkster wordt dan ook aan de orde gesteld. Gezien het feit dat er wetenschapscommunicatie nog
niets wordt gedaan wordt voorgesteld om de PR-functie nogmaals op de agenda met de decaan te zetten
(actie). Tevens zal in het kader van het medewerkerstevredenheidsonderzoek ook dossiervorming op de
agenda worden gezet (actie).
De zichtbaarheid van de opleidingen in het gebouw werd tijdens deze voorlichtingsdagen overschaduwd door
andere opleidingen. Hoe kan dit en waarom wordt dat toegestaan? Deze vraag zal tijdens het volgende
overleg aan de decaan worden gesteld (actie).
10. Kennismaking decaan
De FR zou graag kennismaken met de decaan voor de volgende overlegvergadering. Een verzoek daartoe zal
door Lutters worden ingediend bij Ticheler (actie). De FR is tevens van mening dat de interim decaan er goed
aan doet zich zo spoedig mogelijk aan de faculteit voor te stellen.
11. Verbouwing/veiligheid
De aanleg van de koelwatervijver is volop merkbaar. Onder de gebouwbewoners is hierover onvrede, maar
dit wordt alleen informeel geuit. Er is afgelopen zomer een werkgroep opgericht die met name naar de
veiligheidsgevolgen van de verbouwing heeft gekregen. Maar de verzoeken van de werkgroep hebben tot op
heden nog weinig gehoor gekregen. De voornaamste bezwaarpunten zijn de verlichting en de bereikbaarheid.
Het lijkt de FR een goed idee om meer aandacht aan de problematiek te geven in de vorm van een ludieke
actie. Na een eerste brainstorm wordt besloten dat de Kort, Cannegieter en vd Voort een eerste opzet voor
zo’n actie, werknaam ‘ koek en zopie’, zullen opstellen (actie).
Haagsma verlaat om 13.45 de vergadering.

100

12. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. Vergadering wordt gesloten om 13:50

13. Besluitenlijst
Nr
Onderwerp
OLC vragen om een besluitenlijst
B1
Besluitenlijst toevoegen aan de notulen FR (intern)
B2
Opstellen interne jaarcirkel
B3
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14. Actiepuntenlijst
Nr
Onderwerp
Afspreken wat een vroegtijdig stadium is voor betrokkenheid
A1
jaarplan
Navragen motivatie niet sponsoring solar challange
A2
Opstellen voorbeeldbesluitenlijst
A3
Verzoek besluitenlijst indienen bij OLCs
A4
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
A5
Visitatie CiT op agenda overleg decaan plaatsen
A6
Opstellen eerste versie interne jaarcirkel
A7
Mail sturen medewerkers CTW punten interne jaarcirkel
A8
Uitnodigen voorzitters FR BBT en GW
A9
Navragen waarom mail niet is doorgestuurd
A10
PR functie op agenda overleg decaan
A11
Dossiervorming
op agenda overleg decaan
A12
Navragen bij decaan waarom andere opleidingen meer aandacht
A13
bij voorlichting
Verzoek kennismaking decaan
A14
Opstellen eerste versie actieplan
A15
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