Faculteitsraad CTW, 103e interne vergadering d.d. 15 april 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), van Rij, Plegt, Masen, Stoffels, Thomas, De Beurs(notulist), Ruiter
Lisa Gommers (Onderwijskundige Dienst; ICT en onderwijs)
Lutters, Bulsink

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
De nieuwe CTW-nieuws is weer uit.
5. Mededelingen
-De externe vergadering is verschoven naar 22 april
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6. Notulen
De 101e notulen van 1 april 2008 worden goedgekeurd.
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7. Ergernissenpoll
De uitslagen zijn binnen, het is niet genoeg door studenten ingevuld. Er is besloten om het via de mail nog eens
te proberen. Op deze manier hopen we dat er meer studenten zijn die de poll invullen. Er wordt gewacht met het
bekend maken van de uitslag tot de poll van de studenten meer is ingevuld.
Als alle uitslagen binnen zijn moeten de open vragen verwerkt worden in categorieën zodat er een goed beeld
gevormd kan worden. Thomas wilde hier tzt naar kijken.
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8. Facultaire tabellen
Masen en Thomas hebben gekeken naar de tabellen. Het was niet heel erg duidelijk wat voor informatie
belangrijk was en waar er op gelet moest worden. Er zijn enkele vragen opgesteld die naar Ticheler gestuurd
zullen worden.
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30
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9. Laptoponderwijs
De FR wilde graag weten of de laptop nu goed geïntegreerd was in het onderwijs en of hier een duidelijk beeld
van was. Lisa Gommers (Onderwijskundige Dienst; ICT en onderwijs) is om deze reden gevraagd de vergadering
bij te wonen. Gommers heeft de indruk dat de laptop veel gebruikt wordt. Maar Stoffels wil weten hoe het zit met
het interactief onderwijs. Gommers geeft aan dat het voor projectonderwijs al heel erg nuttig is en veel wordt
gebruikt maar dat het interactieve college wel een beetje tegen valt. Misschien is het voor docenten goed om een
beetje ‘les’ te krijgen in hoe laptopmisbruik voorkomen kan worden, zodat het negatieve beeld rondom de laptop
afneemt en de voordelen van de laptop duidelijk worden. Het is belangrijk om te weten hoe de laptop
geïntegreerd is in het onderwijs. Gommers geeft aan dat het misschien na te gaan is hoe docenten het nu
gebruiken. En als dan docenten te laten vertellen wat voor juiste toepassingen er zijn. Een ZAP van Psychologie
is hier een goed voorbeeld van. Gommers zal een vragenlijst opstellen voor docenten en de FR wil dit dan door
Eising laten versturen.
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10. Onderwijs
Plegt geeft aan dat er rondom de student-assistentschappen een paar zaken niet helemaal soepel lopen, zo zouden
er studenten zijn die niet zorgvuldig omgaan met de privacy van medestudenten. Plegt stelt voor dat de Cees de
Ruiter dit misschien moet vertellen tegen nieuwe Student-Assistenten, en ook moet kijken of dit probleem UTbreed is.
11. Onderzoek
Er komt een nieuwe hoogleraar. Dit wordt volgende week besproken
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12. W.v.t.t.k.
Hoe is de onderzoeksvisitatie van WB gegaan?
Hoe zit het met de strategie rondom Converenties.

FR-CTW
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13. Rondvraag
55
14. Actiepunten
Nr
22
30
31
32
33
34

Onderwerp
Uitslag van enquête in de volgende nieuwsbrief
Daedalus overtuigen FR kandidaten te leveren
Uitzoeken quorum faculteitsraad
Verdiepen in facultaire tabellen jaarverslag 2007
Mail sturen naar studenten voor de ergenissenpoll
Vragen van de Facultaire tabellen sturen naar Joke

Deadline
18 maart
2 april
15 april
15 april
2 mei
2 mei

Datum
5 feb
1 april
1 april
1 april
15 april
15 april
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Vragen over Student-Assistentschap op agenda

22 april

15 april

FR-CTW

Wie
iemand
Gedaan
Lopend
Gedaan
Brouwer
Masen,
Thomas
Brouwer
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