Faculteitsraad CTW, 100e interne vergadering d.d. 11 maart 2008
Verslag 100e interne FR CTW vergadering d.d. 11 maart 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Plegt (voorzitter), van Rij (notulist), Brouwer, Bulsink, Ruiter, Thomas, De Beurs
Lutters, Masen, Stoffels

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Plegt opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
4. Correspondentie
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5. Mededelingen
Iedereen moet proberen zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Daarnaast is het handig als men
zich zo snel mogelijk afmeldt en dat dit niet pas 1 dag van te voren gebeurt.
- Teun In de Oost Horst staat een tentoonstelling van de DAI deze hebben voor Newton een tiental voorwerpen
ontworpen, hoogst waarschijnlijk wordt een van deze tien het kunstobject voor de horst. Misschien is het leuk om
even te gaan kijken.
6. Notulen
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De 99e notulen van 19 februari 2008 worden goedgekeurd.
N.a.v.
- Teun, wat was in de afgelopen vergadering de conclusie van het laptop gebruik? De conclusie van Bezemer was
dat alles goed werkt, alleen over de implementatie in het onderwijs kon hij weinig zeggen. Voor de volgende
interne nodigt Mieke Lisa Gommer uit. Aan haar kunnen we dan vragen of zij kan onderzoeken hoe het laptop
gebruik in de colleges geïntegreerd is. Ze wordt uitgenodigd om 13.00 uur zodat wij van te voren de vraag goed
kunnen formuleren.
Actiepunten
Het FR mail adres werkt niet meer, Dennis zal dit uitzoeken.
Als het goed is worden de WB OLC notulen met de stukken voor de komende externe FR meegestuurd.
Rik heeft bij van Lieshout aangegeven dat het leuk zou zijn als hij en Ruijter afwisselend een stuk over het
onderwijs in de CTW Nieuwsbrief zouden zetten. Dat is in de nieuwste nieuwsbrief ook gebeurd in de vorm van
een stuk van Thonie van den Boomgaard.
Op 4 april is er per OLC voor 1 studentlid een bijeenkomst over het nieuwe OER.
Op de enquête op de site is nog erg weinig respons gekomen, Mieke zal de medewerkers nog een
herinneringsmail sturen, verder vraagt iedereen bij zijn eigen studievereniging of zij een stukje op de site kunnen
plaatsen over de enquête.
7. Communicatie/nieuwsbrief
Als de directeur bedrijfsvoering hier 2 maanden aan het werk is is het leuk om hem een keer uit te nodigen, zodat
we ons kunnen voorstellen en van hem kunnen horen met welke zaken we bij hem terecht kunnen.
Er is een nieuwe huismeester maar die is huismeester van meerdere gebouwen waardoor deze maar erg weinig in
de horst aanwezig zal zijn. In de volgende nieuwsbrief zou een stukje kunnen komen waarin dit verduidelijkt
wordt.
In de nieuwsbrief staat dat ABCDE een track van IDE is. Als faculteitsraad wisten we hier niets vanaf en ook de
studenten en medewerkers van IO zijn hier niet echt van op de hoogte. Op de komende externe navragen waarom
er zo slecht over deze track gecommuniceerd is. En daarnaast waarom niemand op de hoogte is van de
bijbehorende werkconferentie komende donderdag.
De nieuwsbrief is hardcopy bij de studieverenigingen bezorgd, alleen de studenten krijgen deze nog steeds niet
per mail. Dat is zonde omdat er wel voor dingen instaan die ook voor de studenten nuttig zouden zijn.
9. Wvttk
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10. Actiepunten
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Faculteitsraad CTW, 100e interne vergadering d.d. 11 maart 2008
Uitzoeken email
4 maart
13
Notulen OLC (WB alleen nog)
4 maart
18
Eric zoekt mail van uraad over OER op en stuurt die
4 maart
21
door
Uitslag van enquête in de volgende nieuwsbrief
18 maart
22
Iedereen Spammen om enquête in te vullen
18 maart
23
Medewerkers mailen over de enquete
18 maart
24
Studieverenigingen vragen of zij de enquette op hun
18 maart
25
site willen zetten
Lisa Gommer uitnodigen voor de interne op 18 maart
18 maart
26
om 13.00 uur
Directeur bedrijfsvoering uitnodigen voor een FR
20 mei
27
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18 dec
5 feb
5 feb

Dennis
Ineke
Eric

5 feb
5 feb
11 maart
11 maart

iemand
iedereen
Mieke
Dennis, Rik
en Ineke
Mieke

11 maart
11 maart

Van Mieke: Een aantal puntjes van aandacht:
>het lijkt me handig om even de binnengekomen ergernissen te bespreken. Ik heb vrij veel reacties
gehad van buitenlanders die het jammer vonden dat de enquete in het nederlands was. Ook schijnt er
wat onvrede onder buitenlandse medewerkers te zijn over de organisatie van CTW in het algemeen.
Misschien is dat iets wat we eens dieper uit kunnen zoeken.
>ik heb ook opmerkingen gehad van mensen die het wat negatief vonden en die gevraagd hebben om
een 'waarderingspoll', is misschien leuk voor het einde van het jaar ofzo.
>wat betreft het laptopgebruik, lisa gommer wil graag met ons meedenken, maar vandaag kon ze niet,
ze heeft nu 1 april voorgesteld. Lijkt mij prima. Ik zal het tzt dan zelf wel even op de agenda zetten.
>externe vergadering: ik heb ABCDE op de agenda laten zetten, omdat niemand goed weet wat het
idee achter die master is. Misschien kan rikus dat nog eens toelichten.
>misschien is het ook handig om even te vermelden dat onze voorzitter even uit de running is voor
zover ze dat nog niet wisten en dat we dus daardoor met een vrij onervaren raad zitten.
>even melden dat we met die ergernissenpoll bezig zijn en uitleggen wat de bedoeling is, die heeft
rikus natuurlijk ook langs zien komen.

Omdat Eric even ‘uit de running’ is neem ik zolang zijn voorzitterschap waar als jullie daar verder geen
problemen mee hebben. Bij deze de agenda voor de interne vergadering van 18 maart 2008 12:30
(Z.109).
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen intern dd 11 maart 2008 en extern dd 19 februari 2008
7. Ergernissenpoll
8. Jaaroverzicht
9. Onderwijs (laptopgebruik)
10. Onderzoek
11. w.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Actiepunten
14. Bespreekpunten decaan
Ik heb Lisa Gommer uitgenodigd voor de vergadering, maar ze is deze week op congres, dus ik weet
niet of dat gaat lukken.
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