Verslag 68e interne FR CTW vergadering, d.d. 21 februari 2006
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Aanwezig:

Topper (Vice Voorzitter), Tillema, de Kort, vd Voort, Reuser, Cannegieter, Plegt,

Afwezig:
Notulist:

Lutters (later), Van der Meer, Haagsma (later),
Plegt

1.Opening.
Topper opent de interne FR vergadering om 12:30.
2. Agenda
Het volgende punt wordt toegevoegd:
o Aanwezigheid FR student leden aan het eind van het jaar.
Voor de volgende interne vergadering wordt het punt studieverenigingen voorgesteld.
3 Correspondentie
Er is geen correspondentie.
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4. Mededelingen
Plegt: Tijdens een gesprek dat W.S.G. Isaac Newton onlangs had met Florijn (directeur vastgoed UT) werd
door Florijn input gevraagd aan Newton omtrent de plaatsing en uitvoering van de nieuw te bouwen
fietsenstallingen rond de Horst. Dit is een mooie ontwikkeling en er zijn meer geluiden waaruit blijkt dat de
bijeenkomst over het vastgoed rond de Horst enig effect heeft gehad.
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5. Notulen van vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn rondgestuurd waarna er enige wijzigingen zijn doorgevoerd. Er
zijn nog enkele notulen die de goedkeuring van de FR behoeven. Topper stuurt een mail naar Van der Meer
om de notulen die nog niet goedgekeurd zijn door te sturen.
- 12.45 - Haagsma komt binnen.
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Er is nog geen reactie op de mail die naar het Van Ast is gestuurd omtrend de vastgoed problematiek.
Tentamens. Het blijkt dat BOZ-WB geen interesse heeft in het versturen van mail om de student op de hoogte
te brengen van inschrijfperiode omdat de inschrijfperiodes bij de opleidingen WB en IO te divers zijn, (ca. 10
per jaar). Bij BOZ-CiT zou dit geen probleem hoeven vormen zodat BOZ-CiT net als bij EWI en BBT een email naar de studenten zou moeten kunnen sturen. Topper neemt hierover contact op met BOZ-Cit. Bij WB
zal deze leegte opgevuld worden door Newton waarbij mensen zich in kunnen schrijven voor een mailinglist.
Bij IO zou de studievereniging eenzelfde rol kunnen spelen.
Punt 7 en 8 zullen later behandeld worden als Lutters aanwezig is om deze punten toe te lichten.
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9. onderwijs
De onderwijs accreditatie CiT is geschied het rapport is doorgestuurd en is in te zien op het secretariaat.
Een commissie van acht man heeft informatie verzameld en gesproken met alle studenten lichtingen en
docenten etc. De opleiding scoort volgende eerste berichten “voldoende tot goed” waarbij later, als de
officiele conclusies bekend worden gemaakt, het oordeel zich zal beperken tot enkel “voldoende” danwel
“goed” . Het predicaat dat de opleiding krijgt is weinig van belang aangezien het oordeel niet naar buiten toe

zal worden gecommuniceerd en enkel de opleiding vijf jaar bestaansrecht geeft. Het oordeel is wel intern van
belang, het zou een mooie opsteker zijn voor de medewerkers indien het oordeel uitvalt naar goed.
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- 13.05 - Lutters komt binnen.
Lutters: De voorzitter van de WB visitatie commissie is bekend.
7. Overleg UR-FR
Vanaf hier neemt Lutters de taak van voorzitter over van Topper.
Het overleg tussen UR en FR was een weinig hoogstaand overleg waarbij de sfeer tussen faculteiten lastig
was. Het blijkt dat de financiele problemen van CTW relatief klein zijn in vergelijking met andere faculteiten
en dan met name TNW waar meerdere leerstoelen verdwijnen en weer terugkomen en waar de stemming
onder het personeel ernstig te lijden heeft onder de bezuinigingen. Ook EWI heeft het behoorlijk lastig na een
niet gelukte revitalisatie. Tijdens het overleg waren andere punten dan de financiën niet bijzonder interessant
voor CTW in verband met de tijdelijke aanstelling van de interim decaan.
8. Houding t.o.v. bezuinigingsaanpak
Bij de externe vergadering met de decaan zullen we de presentatie te zien krijgen die in de kamer gegeven is.
Het lijkt alsof er iets meer gaande is als in de vorige interne FR door de decaan werd vermeldt. Er zal kritisch
gekeken moeten worden naar de plannen.
Daarnaast zal gekeken moeten worden welke commissies bezig zijn met het opstellen van de
bezuinigingsaanpak. Zo zijn Van Maarseveen en Van Houten bezig met het opstellen van een
onderzoeksplan.
Het overleg met de decaan zal een discussie zijn en er zal niet om instemming gevraagd worden. Dit moet
waarschijnlijk voor 1 maart wel gebeuren. We willen wel alle details voordat we instemmen met de plannen.
10. Student leden FR
Eind dit jaar zijn meerdere studentleden afwezig, dit is belangrijk in verband met het vereiste quorum dat
benodigd is om te kunnen stemmen. Cannegieter is vanaf 14 april weg in verband met stage. Topper en
Reuser zijn vanaf 19 mei tot eind juni op studiereis. De vergadering van 20 juni zou verzet kunnen worden
maar uit ervaring is bekend dat de vergadering in juni vaak geen doorgang vindt.
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
Reuser: Werd bij de accreditatie CiT de beperkte breedte van CiT nog als een nadeel ervaren? Ja, dit zou
weer een stap dichter bij de opleiding bouwkunde kunnen zijn.
13. Besluitenlijst
Er zijn geen besluiten genomen.
15. Actiepuntenlijst
Nr
Onderwerp
Nasturen notulen
A5
Langs BOZ CiT voor mail inschrijfperiode
A7
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17. Volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart 12:30.

Wie
Tillema
Topper

