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Faculteitsraad CTW, 81 interne vergadering d.d. 19 december 2006

Conceptverslag 81e interne FR CTW vergadering d.d. 19 december 2006
Aanwezig:
Afwezig:

Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Douma, Fikse, Kuiper (notulist)
Plegt, vd Meer, v Loo

1 & 2 Opening en aanwezigen
5

Lutters opent de interne vergadering om 12.40.
3. Vaststellen agenda
Het punt medezeggenschap wordt aan de agenda toegevoegd.

10

4. Correspondentie
Het lijstje met aandachtspunten voor de U-raad van Kuiper wordt besproken bij w.v.t.t.k.
De stukken voor de vergadering met de decaan zijn ontvangen.

15

5. Mededelingen

20

De afspraken met de decaan voor de komende maanden lopen precies gelijk met de casusvergadering van de
Kort. Van der Voort moet tijdens 2 vergaderingen college geven. Iedereen stuurt een lijstje met data waarop
men niet aanwezig kan zijn, zodat het quorum wel gehaald kan worden. Lutters gaat hierover overleggen met
de decaan.
Van der Voort moet om half 2 weg.

25

Lutters deelt mee dat er gewerkt wordt aan meer stopcontacten in de kantine zodat meer studenten hier
kunnen studeren met laptop.
6. Notulen

30

35

40

45

De notulen worden de volgende vergadering besproken.
7. TOM
In het document dat we hebben ontvangen wordt nog steeds gesproken over ‘spijtoptanten’. Dit zou worden
veranderd omdat het woord een negatieve klank heeft.
Er is even sprake geweest dat het programma ook toegankelijk zou worden voor mannen, dit is niet zo.
In het begeleidende document staat dat de vrouwelijke medewerkers en studenten waarmee het programma is
besproken het voorstel ondersteunen. Dit is nooit gezegd, bovendien is het document niet aangepast na de
laatste bijeenkomst. Hier zal in de vergadering met de decaan op worden teruggekomen.
Een verandering die niet in het document staat is dat er meer op interessevelden zal worden gespeeld. Er zal
meer gericht worden op consumentenproducten dan op grote machines. Ook zal er meer worden gericht op
het feit dat de studenten worden opgeleid voor het begeleiden van processen.
Van de Voort maakt zich zorgen over de kwetsbare positie van de studentes. Het gaat om pioniersvrouwen.
Wat hierbij belangrijk is, is de goede interne en externe communicatie.
De wens bestaat de opleiding zoveel mogelijk door vrouwen te laten leiden. De FR vindt dat de faculteit niet
moet leiden onder de nieuwe opleiding, er moet extra staf worden aangetrokken omdat de capaciteit er niet is.
De huidige medewerkers hebben al en zeer hoge werkdruk. De angst bestaat dat de expertise van IO vandaan
moet komen.
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50

Tijdens de vergadering zal worden gevraagd wanneer het go/no go moment is. Bij minder dan 8
aanmeldingen gaat het niet door.
Harde voorwaarden zijn niet in het stuk terug te vinden.
8. Saldo vakantiedagen

55

In februari komt er een overzicht hoeveel vakantiedagen wie over heeft.
9. Internationalisering
Dit zal worden besproken in de vergadering in januari. Douma maakt een lijstje met punten voor 7 januari.

60

10. Medezeggenschap

65

Douma vraagt zich af wat de positie is van de FR, en hoe de medezeggenschap wordt gezien door de decaan.
We worden vaak omvergelopen. Voorbeelden zijn de begroting die veel te laat is aangeleverd waardoor we
geen invloed meer hadden en de meidenklas waar we voor ons gevoel ook niks aan kunnen doen, behalve
bijsturen. Douma zal dit in de rondvraag behandelen tijdens de vergadering met de decaan.
12. w.v.t.t.k

70

Er is geklaagd over het papier van Xeros wat in de kelder stond. Hier is niks mee gedaan. Na een tijdje is het
toch weggehaald.

75

De lijst met punten die gemaakt is door Kuiper wordt besproken. Een algemeen punt is dat de faculteit veel
tijd steekt in het oplossen van problemen die buiten de faculteit spelen. Dit kost tijd. Zo zijn er secretaresses
die zelf stofzuigen omdat de schoonmakers geen tijd hiervoor hebben. Lutters zal in de vergadering met de
decaan terug komen op een aantal punten uit de lijst.
13. Rondvraag

80

Er zal op de vergadering met de decaan worden gevraagd hoe het zit met de vakgroep ‘Rubber’. Ook zal er
worden gevraagd hoe het is gegaan met project Aarthaar.
14. Actiepunten

85

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

Externe
vergadering

FR-CTW

Wie
FR
FR
FR
Lutters/vdMeer
Douma
Plegt / Kuiper /
Fikse
Lutters
Vd Voort / v
Loo / Fikse
FR
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81-01

- Oce servicepunten
- UR lijstje
- imago enquete
- vakantie uren (Joke)
studenten werkplekken
- medezeggenschap
Lijstje maken met punten voor internationalisering

FR-CTW

7 januari 2007

Douma

3

