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Verslag 78e interne FR CTW vergadering d.d. 10 oktober 2006
Aanwezig:
Afwezig:
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Plegt, v Loo, Douma, Fikse, Kuiper, vd
Meer (notulist)
-

1. & 2. Opening en agenda
Lutters opent de interne FR vergadering. Hoofdpunten op de agenda zijn de speciale instroom plannen voor
vrouwen en het jaarplan
3. Mededelingen
- De FR-site wordt aan de agenda toegevoegd.
4. Extra vrouwelijke studenten
Na afgelopen interne vergadering komt er morgen een overleg tussen de decaan, de vrouwelijke FR-leden en
enkele vrouwelijk medewerkers en studenten over het idee van een apart eerste jaar voor vrouwelijke
studenten. Hier zijn een aantal stukken voor rondgestuurd.
- Vd Voort en Kogel-Polak hebben hier een reactie op gestuurd. Hoofdpunten hieruit zijn
o het ‘predicaat’ meiden weg te laten
o meer te richten op het extra begeleiden van de studenten en
o vrouwvoorbeelden te geven in het geven van onderwijs.
- Is het negatief voor vrouwen om in een mannen omgeving te zitten? Of zouden we meer het
positieve ervan moeten inzien ,dat er altijd wel een aantal mooie/leuke mannen tussen zitten?
- Een alternatief is mogelijk om betere voorlichting op middelbare scholen te geven. Met name door
het betrekken van decanen op middelbare scholen. Laten zien dat WB en CiT ook andere kanten
heeft dan het puur technische beeld dat veel scholieren nu hebben? Daarnaast ook dan al de
aandacht leggen op de mogelijkheden die mensen met een NG profiel hebben om toch nog in te
stromen.
- Vragen voor overleg 11 oktober:
o Liggen er andere doelen aan deze opzet ten grondslag? Bijvoorbeeld een opstapje naar een
brede bachelor. Of is er geen geld voor een plan waar ook jongens aan mogen deelnemen?
o Welke onderzoeken zijn er al gedaan naar het al dan niet slagen van een klas voor alleen
meiden? Is het een idee om een steekproef op een paar scholen te nemen en de
belangstelling te peilen?
o Hoe zit het met de genoemde percentages in de voorzet van Ruijter? Kloppen niet?
o Hoe ziet men dat practisch voor zich? Hoeveel colleges worden er extra gegeven? Hoeveel
samen met bestaande colleges? Hoe sluit het uiteindelijk aan op de studies IO, WB, CiT?
Hoeveel nieuwe mensen zijn er nodig en wat wordt er van de huidige staf verwacht?
o Komt IO er wel of niet bij?
5. FR-site
Douma heeft op de site van de FR-TNW rondgekeken en een plan gemaakt voor een eigen FR-CTW website.
Hierop kunnen de notulen, de aandachtspunten, een nieuwsbrief en dergelijke worden gezet. De website moet
direct vanaf www.ctw.utwente.nl bereikbaar zijn en de mogelijkheid bieden om reacties of ideeën aan ons
door te geven (formulier voor ideeën ed.).
Douma wordt hiervoor eindverantwoordelijke en zal de website opzetten (met hulp van Viola van Sloten).
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6. Jaarplan
Voor de volgende externe vergadering staat het jaarplan weer op de agenda, we hebben echter nog geen
nieuwe opzet gehad. Eric zal opnieuw naar een nieuwe versie vragen.
7. Aandachtspunten
Het lijstje met aandachtspunten wordt doorgenomen. Douma oppert om een lijst voor studenten op te zetten
waarin staat op welke punten projecten worden beoordeeld. Dit is een taak voor de OLC, Douma zal het daar
naartoe doorspelen. vdVoort stuurt net als vorig jaar een mail rond naar medewerkers om naar ideeën te
vragen.
Rondvraag:
- Op de volgende externe vergadering weer naar het ARBO plan te vragen.
- VdMeer zal nogmaals mailen voor het jaarplan van BBT
13. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
OLC’s inlichten over het slechte wirelessNetwerk
A22
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Strategieplan+jaarplan op de agenda volgende vergadering
A26
met Decaan
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
A30
Nakijken waar externe notulen staan op het internet
A32
Opvragen verbeterde jaarplan
A31
Opzetten internet site
A31
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