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Faculteitsraad CTW, 80 interne vergadering d.d. 5 december 2006

Verslag 80e interne FR CTW vergadering d.d. 5 december 2006
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, v Loo, Douma, Fikse, Kuiper, vd Meer (notulist)
Plegt, de Kort

1. Opening en agenda
Lutters opent de interne FR vergadering. In deze vergadering worden diverse ingekomen vragen en stukken
behandelt, er is geen agenda vooraf gemaakt.
2. TOM
Het is onduidelijk of de plannen voor TOM nu al openbaar zijn of niet. Bij een Vwo-decanen bijeenkomst is
het verteld (reacties waren overwegend negatief, foute keuzes zouden al op het VWO worden opgevangen).
Ook bij sommige vakgroepen en OLC’s is het al wel genoemd. Op de stukken voor het overleg (6 dec. zie
mail) staat echter nog dat het intern moet worden gehouden. Navragen bij overleg vergadering.
Het voorstel dat er nu ligt is een heel stuk beter dan hoe het was. Als FR hebben we daar goed aan gewerkt.
Het blijft echter een ‘rijdende trein’; we kunnen wel bijsturen maar niet iets helemaal stopzetten.
Daarnaast worden er al mensen geworven voor de onderwijstaken die erbij komen. Er is echter nog niet
duidelijk waar de mensen nodig zijn en wat de knelpunten zijn. Navragen op overleg vergadering dat mensen
op knelpunten worden ingezet en niet waar men het eerste vraagt.
3. Nieuwe koffie automaten
Met de nieuwe koffie automaten zit een slecht ‘sleutelsysteem’. De sleutels kunnen (voor 3 euro) worden
nagemaakt wat al veelvuldig gebeurt. Daarnaast is het onduidelijk hoe het geld wordt omgeslagen naar de
vakgroepen? Naar het aantal sleutels? Naar de hoeveelheid gedronken koffie? In alle gevallen niet waterdicht
en mogelijk erg duur. Navragen bij overleg vergadering.
4. Xerox en Oce
Met het afsluiten van de nieuwe contracten is er nog veel niet geregeld. Met printers en kopieerapparaten
komt het waarschijnlijk wel goed, maar de servicepunten verdwijnen waarschijnlijk… Navragen bij overleg
vergadering.
In het kader hiervan meldt van Loo, dat er in de kelder al een tijd dozen papier staan waar eigenlijk niks mag
staan i.v.m. brandgevaar. Van Loo zal hierover een mail aan Klumpert sturen.
5. Vastgoed
N.a.v. mail de Kort, de hele sfeer rondom vastgoed zaken is meestal negatief, er heerst veel onvrede. Op
faculteitsniveau kunnen wij er echter niet veel meer aan doen. Misschien doorsturen naar de UR? Rineke
maakt een lijstje van eventuele andere universiteitsbrede problemen om alles in een keer aan de UR door te
kunnen spelen. Dit zal ook meteen aan de decaan worden voorgelegd om te horen of hij er iets aan zou
kunnen veranderen.
6. Adviescommissie reorganisatie (BOZ)
Eerste conclusie vanuit deze adviesgroep is dat het allemaal wel meevalt. Er is nog niet besloten wat er nu
eigenlijk gaat gebeuren. Idee was dat BOZ volledig centraal zou worden. Was veel weerstand tegen omdat
studenten er veel gebruik van maken, maar een inventarisatie leert dat dat reuze meevalt en dat veel via de
email/internet kan. Dus misschien is het wel een goed idee. Studenten maken meer gebruik van de studie
adviseur, die zou dus vooral niet moeten verdwijnen.
7. Imago enquête
Er is een enquête naar alle medewerkers en studenten gestuurd over hoe ze tegen de UT aankijken en hoe we
ons naar buiten kunnen aanprijzen. Onduidelijk wat hier de bedoeling mee is en wat de positie van de
faculteit hierin is. Navragen bij overleg vergadering.
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8. Tijdsbesteding onderwijs
Het komt veel voor dat mensen meer tijd in onderwijs stoppen dan ze hiervoor krijgen. Deze tijd wordt vaak
maar niet geschreven in TAS aangezien overuren niet gemaakt mogen worden. Het is dus ook niet hard te
maken dat het gebeurt. Kunnen wij hier iets aan doen?
Mogelijk zichtbaar te maken aan het feit dat mensen hun vakantie dagen niet op maken? Joke vragen of we in
januari het overzicht kunnen krijgen hoeveel vakantie uren mensen overhouden en hoeveel er zijn vervallen
omdat de ‘buffer’ vol zit. Eigenlijk zou er een systeem moeten zijn waar je ook je overuren kan registreren
om zo inzicht te krijgen hoeveel uren mensen in bepaalde onderwijstaken/vakken stoppen. Gaan we hier nog
iets over melden?
9. Thuiswerken
Er zijn verschillende houdingen per vakgroep over of en hoeveel er mag worden thuis gewerkt. Dit is niet op
Faculteitsniveau bepaald, maar per vakgroep. Mensen met problemen hiermee kunnen zich in eerste instantie
tot hun vakgroepshoofd wenden en pas als dingen uit de hand lopen tot de decaan.
10. Studenten werkplekken
Er zouden 100 extra werkplekken voor studenten komen, hiervoor zijn extra stoelen in de kantine gezet. Er
zijn echter niet voldoende stopcontacten aanwezig voor de laptops. Navragen bij overleg vergadering.
11. Mededelingen
Vd Voort is op de overlegvergadering van 19 december afwezig. De rest moet dus aanwezig zijn voor het
quorum! Op tijd melden als je echt niet kunt
12. 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

Deadline

Externe
vergadering
Voor dec 06
November 06
November 06

79-02
79-03

Benaderen kandidaten werkgroep MEB
Quorum vereiste adviezen OLC doorgeven aan OLC

November 06

80-01

Punten voor de externe vergadering 19/12/06:
- TOM intern/extern
- extra geld voor knelpunten
- koffie automaten contract
- Oce servicepunten
- UR lijstje
- imago enquete
- vakantie uren (Joke)
studenten werkplekken
Mail naar Klumpert
lijstje UR aandachtspunten
Mail naar Klumpert

Externe
vergadering

80-02
80-03
80-04
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Wie
FR
FR
FR
Lutters/vdMeer
Douma
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Lutters
Vd Voort / v
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v Loo
Kuiper
v Loo

2

