Verslag 69e interne FR CTW vergadering, d.d. 07 maart 2006
Aanwezig:
Afwezig:

5

Cannegieter, Haagsma (notulist), De Kort, Lutters (voorzitter), Van der Meer,
Plegt, Reuser, Tillema, Topper, Van der Voort
-

1 + 2. Opening.
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:47 en constateert dat iedereen aanwezig is.
3. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4 Correspondentie
Lutters: van Florijn is er een document gekomen, gericht aan de FR, waarin staat dat de vergunning die de
gemeente Enschede heeft afgegeven voor de Horst voldoende is wanneer TNW studenten de toren betrekken.
Er wordt echter wel geconstateerd, ook door Florijn, dat de conclusie niet zeer robuust is. De schuld hiervan
legt Florijn bij de gemeente Enschede.
5. Mededelingen
Lutters: vrijdag is er een kennismakingsgesprek met een kandidaat decaan voor CTW. Het CvB is zeer kien
op het geheimhouden van de identiteit van de kandidaat. Indien het gesprek positief zal uitvallen dan wordt
het advies van de BAC gevraagd. Indien dat positief is draagt het CvB de kandidaat voor, de FR heeft
vervolgens instemmingsrecht en indien alles goed verloopt wordt dan de decaan benoemd. De planning is dat
de eerste stap binnen ongeveer 3 weken gemaakt wordt.
Van der Voort: vanwege de brief die, naar aanleiding van de bijeenkomst in C101 over vastgoedplannen van
het CvB, naar Van Ast is gegaan is er een reactie van Florijn gekomen. Van der Voort en Tillema worden
uitgenodigd bij Florijn om een voorbespreking te houden. Lutters waarschuwt dat er gezorgd moet worden
dat Florijn dit als vervanging voor een nieuwe bijeenkomst voor alle bewoners van de Horst kan aanvoeren.
Van der Voort geeft aan dat ze alleen over het vaststellen van de onderwerpen willen praten en niet
inhoudelijk.
Reuser: Er zijn nieuwe toegangspasjes. Hierbij zijn regels uitgereikt over toegang tot het gebouw. Deze
regels zijn niet toereikend voor de borrelcommissies van de studieverenigingen. Die moeten mensen na een
borrel naar buiten kunnen laten. De regels zijn echter niet anders dan ze al waren. Mogelijk worden ze nu
alleen strikter nageleefd. Dit volgt uit de scheiding van verantwoordelijkheid voor toegang. Alle externe
toegangen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewaking, binnen het gebouw is de
verantwoordelijkheid van Klumpert. Toegang tot de ruimtes is via Klumpert te regelen.
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6. Notulen van vorige vergadering
Notulen 65e vergadering:
r 61: De Kort zou en heeft alleen de voorzitter van de FR-BBT uitgenodigd.
punt 14: de actielijst is gecontroleerd en bijgewerkt, zie punt 14 van deze notulen.
De notulen worden goedgekeurd.
Notulen 68e vergadering:
Tekstuele wijzigingen voor de notulen van de 68e vergadering zijn doorgegeven aan Plegt.
De notulen worden onder voorbehoud van wijzigingen goedgekeurd.
n.a.v.
punt 9: Topper: vandaag en morgen zijn de accreditaties in Delft, binnenkort zijn de accreditaties in België.
Vanwege benchmarking zal de commissie zich daarna pas uitlaten over “voldoende” of “goed” voor de
onderwijsaccreditatie CiT.
Notulen 23e en 24e overlegvergadering:
Tekstuele wijzigingen zullen in de overlegvergadering behandeld worden.
n.a.v.
23e , punt 5: Kollen is nooit aanwezig geweest bij een interne vergadering. Hopelijk is er inmiddels bij haar
wel meer duidelijkheid, binnenkort zullen we haar uitnodigen.
24e, 2e alinea: binnen de faculteit is er onrust over plan B. Indien Croonen aanwezig is bij de
overlegvergadering zullen we hem hierna vragen.
7. 3TU master CM&E
Topper heeft het stuk net in de OLC-CiT behandeld en geeft een korte toelichting. De OLC-CiT had weinig
opmerkingen. De huidige pakketten in de CiT master worden aangepast zodat ze binnen het 3TU concept
passen. De 3TU master CM&E en de bouwprocesmanagement-track van de gewone CE&M opleiding zullen
vrijwel hetzelfde zijn. Dit is de reden dat de FR versnippering vreest. Er wordt een naam toegevoegd die
inhoudelijk niks anders biedt. Het is voor medewerkers al lastig door de bomen het bos te kunnen zien, laat
staan voor een eerstejaars.
Het integratiepakket is een ‘business course’ van 7,5 EC die op een centrale plek in Nederland plaats vindt.
De FR vraagt zich af of dit voldoende is om de investering te doen voor een CROHO accreditatie.
Waarschijnlijk zal het plan weinig invloed hebben op de doorstroming van onze eigen bachelors naar de
master, ook omdat de UT de enige bachelor aanbied. De instroom van HBO’ers zal waarschijnlijk wel
wijzigen omdat de UT zijn identiteit verliest. De UT master opleiding is nu nog uniek, Delft heeft zelfs niks
wat er op lijkt en de FR vermoed dat Delft de lachende derde wordt.
Hierbij is het wel de vraag hoe Delft de opleiding gaat opzetten. In Delft is EE&G zeer technisch, TP&M
juist niet. Hoe zal dit samenwerken?
Binnen de UT wordt er veel moeite in gestopt om deze opleiding op te zetten, waarschijnlijk profiteren we er
het minste van. Een mogelijke oorzaak is dat het idee van deze samenvoeging al dateert van voor
verschillende evaluaties. Het ‘point of no return’ is reeds gepasseerd.
Een genoemd voordeel is dat we nu geld uit externe potjes kunnen benutten voor het Engelstalig maken van
de opleiding. De FR vermoedt hier een omgekeerd oorzaak-gevolg relatie.
Een kritische noot dient te worden geplaatst bij de financiële overgangsregeling. Indien een student een
opleiding bouwtechniek volgt en kort voor zijn afstuderen besluit toch liever de 3TU titel op zijn diploma te
hebben, waar gaat dan het geld heen? De kosten zijn volledig voor Twente geweest. Staan voor de periode tot
de 3TU Graduate School de transaties op de CTW begroting?
De conclusie is dat het proces al zo ver is dat ‘nee’ zeggen geen optie meer is. Dit is ook de insteek van Van
Lieshout blijkt uit de OLC-CiT, Van Lieshout ziet echter in het huidige rapport geen niet noodgedwongen
nadelen.
De insteek van de FR tijdens de overlegvergadering is niet per definitie positief. We begrijpen echter de
positie waarin Van Lieshout zit.
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8. Bezuinigingsaanpak
Croonen gaat morgen naar het CvB voor de presentatie van het plan. We zullen vragen wat zijn
verwachtingen zijn.
9. Onderwijs
Geen punten
10. Onderzoek
Geen punten
11. W.v.t.t.k.
Plegt is benaderd door Florijn over de fietsenstallingen. Plegt heeft aangegeven dat er goede of geen
overkapping moet komen. Ten overvloede is weer aangehaald dat de huidige stallingen voor de Cubicus niet
werken. Ook had Florijn een vraag m.b.t. de stallingsplaats. Voor of achter het gebouw. Plegt heeft
doorgegeven dat hij verwacht dat ¾ van de studenten zijn fiets achter het gebouw zal plaatsen. Haagsma
verwacht eerder dat dit over de hele dag zal verschillen van ¾ voor naar ¾ achter. Topper suggereert om in
het geval van overkapte fietsenstalling voor het NS model te kiezen. Hierin blijven de fietsen droog en ze zijn
voorzien van degelijk verlichting.
Haagsma vraagt wanneer de deur naar de stalling achter De Horst dicht en open is, Lutters antwoord dat dit
tussen 08:00 en 18:00 zal zijn. Aangezien het een openslaande deur is zal toegang met pasjes niet mogelijk
zijn. De FR is niet gelukkig met het feit dat student en docent dan rond het gebouw moet lopen.
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13. Besluitenlijst
Er zijn geen besluiten gevallen deze vergadering.
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14. Actiepuntenlijst
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
A5
Opstellen interne jaarcirkel
A7
A12
A14

Dossiervorming op de agenda voor een overlegvergadering
Verzoek kennismaking Decaan

Langs BOZ CiT voor mail inschrijfperiode
A16
Kollen uitnodigen ivm personeelsdossier
A17
Punt A16 is punt A7 uit de 68e notulen.

Deadline

Na benoeming
nieuwe decaan
Eind mei ‘06

Wie
FR
FR
Lutters en
Topper
Lutters
Lutters
Topper
Lutters

15. Sluiting en volgende vergadering
Lutters sluit de vergadering om 13:58, de volgende vergadering is op dinsdag 21 maart, 12:30.

