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Verslag 79e interne FR CTW vergadering d.d. 17 oktober 2006
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Plegt, Douma, Kuiper, Fikse (notulist)
v Loo, vd Meer

1. & 2. Opening en agenda
Lutters opent de interne FR vergadering. Wegens tijdgebrek is er geen agenda doorgestuurd, op hoofdlijnen
bestaat deze echter uit de notulen van de 78e interne vergadering, de notulen van de 27e overlegvergadering
FR en decaan en het jaarplan 2007.
3. Notulen 78e interne vergadering
Inhoudelijke en tekstuele opmerkingen:
Rgl 52: Vd Voort geeft aan dat het niet de bedoeling was om de email naar de studentleden te
versturen, en studenten dient dus verwijderd te worden
Actiepunten:
A22: alhoewel het wel weer een issue is geworden toch schrappen, Topper zit immers niet meer in
de FR.
A26: voldaan
A29: in de overlegvergadering zal dit onder TZT agenda FR worden opgenomen.
A32: voldaan
A31: het jaarplan is met de stukken van de overlegvergadering meegezonden.
A31: lopend
Naar aanleiding van:
Douma geeft aan dat de FR-site in principe klaar is. Komend weekend zal hij zich bezig gaan houden met de
invulling, waarna deze online kan.
Na aanleiding van de opmerking van vd Voort ontstaat een discussie over het al dan niet e-mailen van de
studenten. Er wordt besloten dat de studentleden via BOZ de studenten mailen. Er dient echter wel een kader
worden aangegeven, om zo te voorkomen dat klachten over vakken bij de FR terecht komen. (Actie: Plegt,
Kuiper, Fikse)
Lutters geeft aan dat afgesproken was dat het ARBO-plan op de agenda van de overlegvergadering zou
komen, aangezien dit niet gebeurd is, zal het in de overlegvergadering zelf genoemd worden.
4. Notulen 27e overlegvergadering FR en decaan
Pagina 1: Douma geeft aan dat hij wel aanwezig was, maar vergeten is het aanwezigheidsformulier te
tekenen.
5. Ingekomen stukken
Kandidaat instituutsraad CTIT – Bé Meerman:
In de instituutsraad is een vacature ontstaan en de FR-EWI draagt Tom Broens (EWI) voor. De brief
wordt ter kennisgeving aangenomen.
Kandidaten werkgroep Moderne Efficiënte Bedrijfsvoering gezocht - Dick Meijer:
De FR wordt gevraagd om een kandidaat voor te dragen die mogelijk plaats zou kunnen nemen in de
werkgroep. Vd Voort geeft aan dat zij Thonie van de Boomgaard wel geschikt vindt. Daarnaast
komen uit de reacties op de email ook Jan Ribberink en Inge Dos Santos naar voren. Besloten wordt
dat Lutters deze mensen, in deze volgorde, zal benaderen. (Actie: Lutters)
Reacties op de email naar medewerkers:
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Vd Voort noemt de meest interessante reacties:
- Tweemaal wordt de reorganisatie genoemd. De FR vindt het eigenlijk vanzelfsprekend dat hier
goed opgelet gaat worden.
- Er zijn te weinig lunchplekken omdat veel studenten daar aan het werk zijn. Het probleem
wordt daarom andersom bekeken, er zijn te weinig werkplekken waardoor de studenten in de
kantine gaan werken. Er wordt besloten om dit probleem tijdens de overlegvergadering te
noemen.
- Voor OLC-vergaderingen geldt geen quorum, waardoor er besluiten genomen kunnen worden
zonder dat studenten daarmee instemmen, of, nog erger, een voorzitter kan alleen een besluit
nemen. De FR besluit daarom dat om een advies of goedkeuring van een OLC mee te nemen
minimaal 70% van de leden aanwezig geweest moet zijn op desbetreffende vergadering. Deze
eis komt overeen met het quorum zoals dat voor de FR geldt. Dit zal door de OLC-leden die in
de FR zitten doorgegeven worden (Actie: vd Voort, v Loo, Fikse)
- In het gebouw hangen borden van de afgestudeerden van de opleiding WB. Aangezien het
inmiddels de CTW-faculteit is lijkt het een leuk idee om een dergelijk iets te maken voor alle
promovendi van de faculteit CTW. Vd Voort heeft dit uitgezocht en dit betreft ongeveer 20
mensen per jaar, waarbij er sinds 2001 inmiddels 110 mensen zijn gepromoveerd. Tevens kan
dan een kort stukje over hun onderzoek worden vermeld, zodat de breedte van de faculteit naar
voren komt. Besloten wordt om ook dit mee te nemen naar de overlegvergadering.
6. Stuk Kees versie 3 – ‘Meidenklas’ – Vrouwelijke studenten
Vd Voort vertelt dat uit het overleg vooral bleek dat men het wel een goed plan vond, zij het dat er wel veel
wijzigingen zijn ten opzichte van de plannen zoals de FR die in eerste instantie heeft gezien. Het resultaat is
dus dat er geen eis voor natuurkunde en wiskunde B is en men zich vooral richt op de EM/CM profielen.
Hierdoor is de overlap met de al bestaande regelingen voor wiskunde deficiënties verdwenen. Wel is hierdoor
een goede toets nodig om te kijken of deze mensen voldoende capaciteiten hebben, er wordt aangedacht om
bijvoorbeeld vijf weken cursus te geven in de vakantie en daarna te besluiten of de capaciteiten aanwezig
zijn. Lutters geeft aan dat deze mogelijkheid al bestaat door bij een instituut alsnog een aangepast vwodiploma te halen.
Het betreft inmiddels geen klas meer voor alleen meisjes, alhoewel dit marketingtechnisch wel interessant
wordt gevonden. Daarnaast wordt duidelijk dat het een zware studie is, omdat in de propedeuse Design &
Engineering naast een combinatie van het reguliere CiT, WB (en misschien IO) onderwijs ook een deficiëntie
wiskunde en natuurkunde bijgewerkt moet worden.
Duidelijk is dat er een beter uitgewerkt plan moet komen en er een onderzoek gedaan moet worden naar de
grootte van de populatie en de manier waarop de marketing moet plaatsvinden.
De FR vindt het vreemd dat het plan niet op de agenda staat en in de overlegvergadering zal daarom naar de
status van het stuk gevraagd worden.
7. Wijziging verkiezingsreglement CTW
Het is niet duidelijk waarom het reglement aangepast zou moeten worden. Vd Voort geeft aan voor een
lijstensysteem te zijn, omdat dan bij het verlaten van de FR de opvolging duidelijker is en er iemand met
ongeveer dezelfde ideeën plaats neemt. Lutters denkt dat ze dit doen omdat het afgelopen keer fout is
gelopen. Omdat de FR niet voor is, wordt besloten om in de overlegvergadering te vragen wat de bedoeling
van deze wijziging is.
8. Voorlichting
Plegt geeft aan dat voorlichting wat hem betreft ook op de agenda van de overlegvergadering zou moeten. Dit
heeft echter niet veel zin, omdat de voorlichting al over een maand zijn en Godfried van Lieshout en AnneMarie Klijnstra dat in principe regelen. De Kort geeft aan dat het onduidelijk is wie wat moet regelen, maar
Lutters vindt het niet de taak van de FR om dat bij te gaan sturen. Wel zal hij contact opnemen met AnneMarie Klijnstra om het een en ander door te spreken.
9. Jaarplan 2007
Vanwege tijdsdruk wordt besloten om het stuk paragraaf voor paragraaf te behandelen en alleen de
belangrijke zaken te bespreken.
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1.1 kwaliteitszorg
De Kort vraagt zich af of er inderdaad een visitatie is geweest bij SET omdat er nog geen sprake is van
een accreditatie, Lutters geeft aan dat de accreditatie ook nog niet nodig is.
1.3 Programmavernieuwing
Vd Voort vindt dat er een tegenstelling is, omdat er gezegd wordt dat er geen formele honourstrack
wordt ontwikkeld, terwijl in de stukken van Kees Ruijter hier wel over gesproken wordt.
De Kort vraagt zich af waarvoor de onderwijscoördinator en de “program developer” zijn, mede omdat
de verwijzingen dubbel uitgelegd kunnen worden. Vd Voort is daarnaast benieuwd of deze nieuw
worden aangesteld, of dat ze binnen de bestaande staf gezocht gaan worden.
De Kort vraagt zich af of de nieuwe master IB nog ter discussie staat, of dat dit al besloten is. Lutters
geeft aan dat we formeel nog niet hebben ingestemd en dat het dus nog ter discussie ‘zou moeten’ staan.
2. Onderzoek
Vd Voort is blij met het feit dat er meer criteria ontwikkeld gaan worden waarop de staf beoordeeld gaat
worden naast papers en publicaties.
3. Internationalisering
Lutters geeft aan dat IO niet van plan is om tot 2008 te wachten met het overschakelen op Engels in de
master. Dit wordt bevestigd door vd Voort die aangeeft dat in het laatste overleg is besloten dat men
gaat proberen in 2007 klaar te zijn, mits er personele en financiële ondersteuning komt. De Kort geeft
aan dat het omschakelen op Engels bij BI een echt probleem is en zou graag zien dat wordt toegelicht
hoe dit probleem kan worden opgelost. Niet alleen docenten, maar ook studenten blijken moeite te
hebben met het Engels. Vd Voort geeft aan dat IO de studenten al traint door samenvattingen van
verslagen in het Engels te schrijven. Plegt vraagt zich af of dit taalprobleem UT-breed is, Lutters beaamt
dit.
Lutters mist de uitwisselingsstudenten in het stuk, Douma zou daarnaast ook graag de opvang van deze
studenten genoemd zien.
3.1 Voorlichting
Lutters vraagt zich af waarom voorlichting onder het kopje internationalisering is opgenomen.
Vd Voort vraagt zich af waarom kwaliteit niet genoemd wordt bij de HBO-instroom. Lutters reageert
daarop door überhaupt de kwaliteit op te willen nemen in dit stuk.
De Kort vindt het vreemd dat er niet instaat dat men vanaf een UT-bachelor kan instromen in de nieuwe
master Industrieel Bouwen.
4.1 Personeel
Lutters is blij dat de beoordelingsgesprekken eindelijk zijn opgenomen in het jaarplan. De Kort reageert
daarop door te constateren dat de jaarlijke periodieke salarisverhoging hiervan afhankelijk wordt, terwijl
dit tot op heden niet zo was. Lutters geeft aan dat deze periodieke stijging er UT-breed is ingeslopen en
dat dat dus niet verplicht is.
Fikse geeft aan dat er nu slechts 1,8 fte hgl zijn opgenomen, terwijl er in de begroting 2,6 fte voor zijn
opgenomen.
4.2 Financiën
Lutters stelt dat het vreemd is dat door het aannemen van personeel de baten zullen stijgen, geconcludeerd
wordt dat hier waarschijnlijk de baten op lange termijn bedoeld worden.
De Kort geeft aan dat er gewezen wordt op de nieuwe opleiding bouwkunde, terwijl dit waarschijnlijk de
nieuwe master Industrieel Bouwen moet wezen.
Lutters constateert dat hier weer sprake is van 0,8 fte hgl en 2,0 fte hgl voor de nieuwe 3TU master CME.
6. Focus voor 2007
Lutters stelt voor om de focus tijdens de overlegvergadering te behandelen, aangezien het inmiddels tijd
is. De rest van de FR stemt daarmee in, waardoor een formele rondvraag en sluiting ontbreken.
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10. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
A2
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
A30
Opzetten internet site
A31
79-01 FR email naar studenten versturen
79-02
79-03

Benaderen kandidaten werkgroep MEB
Quorum vereiste adviezen OLC doorgeven aan OLC

FR-CTW

Deadline

Externe
vergadering
Voor dec 06
November 06
November 06
November 06

Wie
FR
FR
FR
Lutters/vdMeer
Douma
Plegt / Kuiper /
Fikse
Lutters
Vd Voort / v
Loo / Fikse
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