Verslag 67e interne FR CTW vergadering, d.d. 24 januari 2006
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Lutters (Voorzitter), Tillema, de Kort, vd Voort, Haagsma, Reuser, Topper, vd
Meer, Plegt,
Cannegieter
Topper

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 Huren van zaalruimten in de Horst
o Reacties van medewerkers op mail aandachtspunten voor de FR
Daarnaast wordt het agendapunt “vastgoed” verschoven naar achteren.
3 Correspondentie
De volgende correspondentie is binnengekomen:
o Mail van Civiele Techniek student Frank Possel over inschrijfmogelijkheden voor
tentamens.
o Verschillende mails van medewerkers met aandachtspunten voor de FR.
o Aanbod voor cursussen.
4. Mededelingen
Er komt een nieuwe FAC voor de benoeming van de nieuwe decaan. Na onderzoek blijkt de voorzitter van de
FR hier zitting in te hebben. Het FAC zal een profiel opstellen voor de gewenste kandidaat en hoe hierin te
voorzien.
5. Notulen van vorige vergadering
Notulen van de vorige vergadering waren nog niet beschikbaar. Deze zullen door Tillema nagestuurd worden.
6. Gevolgen begroting
Voor 1 maart moet er een plan zijn hoe de faculteit met de begroting dient om te gaan. Dit plan had deze
week af moeten zijn, maar is dit echter nog niet. Dit zorgt ervoor dat de FR weer kortstondig de tijd heeft om
dit plan goed te keuren.
De faculteiten EWI en TNW beklagen zich samen met de U-raad over de bezuinigingsproblemen richting het
CvB. Lutters heeft een mail ontvangen van deze faculteiten waarin aangegeven wordt dat zij een vergadering
willen beleggen met alle FR-voorzitters. Dit overleg zal plaatsvinden op 14 februari. Dit overleg zal door
Lutters en Tillema bijgewoond worden. De insteek van de FR zal zijn of het strategisch wenselijk is om met
een leerstoelenplan te komen of nogmaals met de kaasschaaf erover heen.
Als er meer informatie is bekend is zal er bekeken worden hoe dit naar de medewerkers gecommuniceerd kan
worden. Er zou communicatie plaats kunnen vinden over de gevolgen en hoe de FR hier tegenover staat.
7. Voorlichtingsdagen/communicatie
De voorlichtingsdagen vinden plaats op 17 en 18 maart. Aangezien men de vorige keer niet geheel tevreden
was over de manier waarop de faculteit werd uitgedragen, zal er een mail gestuurd worden richting Wendy
Haasnoot met enkele suggesties. Tevens komt hierin naar voren wat de FR opgevallen is en wat men
veranderd zou willen zien.
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Lutters zegt dat er gekeken moet worden hoe we namens de faculteit iets kunnen doen, zodat we meer
opvallen dan andere faculteiten. Na enige discussie over de wenselijkheid van het uitdragen van de faculteit
komt naar voren dat de faculteit CTW zicht juist kan onderscheiden in de integratie van vakgebieden. Een
voorbeeld zou zijn om de Solutra die meegedaan heeft aan de Solar Challenge in de hal neer te zetten.
8. Inschrijving voor tentamens
De binnengekomen mail van Frank Possel had betrekking op de inschrijfperiode van het tweede kwartiel,
aangezien hier een gedeelte van de periode in de kersvakantie valt. Inschrijven voor tentamens geeft vaker
problemen. Vanuit de FR zal bekeken worden of de FR hier iets mee kan doen. Reuser geeft aan dat bij de
studieverenigingen gekeken kan worden naar de mogelijkheden voor het versturen van een mail bij de
opening van de periode.
Lutters geeft aan dat dit eigenlijk zaken zijn die BOZ aangaan. Mogelijk kan via teletop voor de sluiting van
de inschrijfperiode een herinnering gestuurd kunnen worden.
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9. Reserveren van zalen
Bij de FR is naar voren gekomen dat er problemen zijn bij zowel medewerkers als studentenverenigingen bij
het reservereven van zalen in de Horst. Inmiddels is de dhr. de Ruiter hier al mee aan de slag om dit weer op
orde te krijgen. Dit punt zal meegenomen worden tijdens de volgende vergadering met de decaan.
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10. Reacties van medewerkers
Voornamelijk bevestiging van de punten die de FR al zelf opgesteld had. Reacties zijn:
o Het punt zichtbaarheid van de Fr aan. Tevens kan de FR beter één ding goed kan dan tien dingen op
de achtergrond. Iets waar je op het eind van kan zeggen dit heeft FR gedaan.
o Veiligheid in en om het gebouw.
o De vierkante meterprijzen en de kosten van de internetaansluitingen.
o Er bestaan enkele punten die buiten de faculteit om geregeld worden, maar de faculteit wel raken.
Ondermeer zonder dat de faculteit hier weet van heeft. Interne communicatie van centraal naar
decentraal zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen.
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De FR zal de vierkantemeterprijzen en internetkosten meenemen met de bespreking van de begroting.
11. Onderwijs/Onderzoek
Geen opmerkingen.
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12. Vastgoed
De FR zal een brief sturen naar dhr. van Ast over een tweede meeting. Er zal een conceptbrief gemaakt
worden door Van der Voort en Tillema voor de volgende vergadering, zodat deze besproken kan worden met
dhr. Croonen.
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13. W.v.t.t.k
Geen opmerkingen
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14. Rondvraag
Geen verdere vragen
15. Besluitenlijst
Er zijn geen besluiten genomen.
16. Actiepuntenlijst
Nr
Onderwerp
Mail sturen over voorlichting naar Wendy Haasnoot
A1
Brief sturen naar dhr. van Ast over tweede meeting vastgoed
A2
Vergadering met fr-voorzitters over begroting op 14 februari
A3

Wie
de Kort
Tillema/van der Voort
Lutters/Tillema

A4
A5

Mogelijkheden notificatie sturen over tentamen via SV’s
Nasturen notulen

17. Volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 februari 12:30.

Reuser/Plegt
Tillema

