Faculteitsraad CTW, 104e interne vergadering d.d. 22 april 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), Plegt, Thomas, Ruiter (Notulist), van Rij
Lutters, Bulsink, de Beurs, Stoffels, Masen

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering, de agenda wordt goedgekeurd.
4. Correspondentie
5
5. Mededelingen
6. Notulen
In de notulen moet de naam van Kees Ruijter nog even goed worden gespeld. Voor de rest zijn de notulen OK.
10
7. Ergernissenpoll
Brouwer heeft de email van Ineke naar de studenten gestuurd betreffende de ergernissenpoll. De Beurs kan nu de
resultaten verzamelen, zodat ze verwerkt kunnen worden. ----AP---15
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8. Facultaire tabellen
Er is een antwoord gekomen op de vragen die Masen en Thomas hebben gestuurd naar Ticheler. De antwoorden
blijken niet echt verhelderend. Daarnaast is het de FR onduidelijk wat zij hier nu van moet vinden. De getallen
zijn moeilijk te interpreteren en dienen daarom geen doel voor de FR. Daarnaast zou de informatievoorziening
inclusief een woordelijke interpretatie welkom zijn; dit wordt dan ook in de overlegvergadering gevraagd. Ook
willen we weten wat de decaan nu zelf van deze cijfers vindt. Daarnaast maakt Brouwer de opmerking dat het
misschien handig is om deze cijfers naast de cijfers van vorig jaar te leggen, zodat er een vergelijking kan
worden gemaakt.
9. facilitaire voorzieningen/pc-zalen
Van Rij heeft de pc’s in het aquarium getest op opstartsnelheid en beschikbaarheid. ’s Middags zijn er echter
nieuwe images geplaatst op de pc’s, dus het is de vraag of het nu beter is geworden. Dit moet dus nog een keer
worden gedaan in de nabije weken.
10. Structuurrapport Productrealisatie
Dit rapport is over de mail gekomen, de laatste versie is van gisteren. De FR moet hier goedkeuring aan geven.
De nieuwe leerstoel productrealisatie waar het hierin om gaat is er één die dicht bij de reeds aanwezige
leerstoelen komt te staan. Er is al iemand op het oog die deze leerstoel op gaat zetten, welke nog niet
aangenomen is omdat er nog een aantal formele zaken moeten worden uitgevoerd. Mieke heeft een aantal vragen
aan de decaan doorgemaild welke op de agenda staan van de overlegvergadering. In algemene zin kan worden
gesteld dat het idee goed is en moet worden ondersteund, maar het rapport inhoudelijk te wensen over laat. De
FR keurt het rapport goed, maar stelt daarbij nadrukkelijk vast dat de kwaliteit ervan te wensen overlaat. In het
vervolg wensen wij een (ondanks dat het “slechts” een formaliteit betreft) een degelijk rapport wat samenhang
heeft en duidelijkheid biedt. Daarnaast zullen wij de decaan er aan herinneren dat we dit soort rapporten 10
dagen van tevoren dienen te ontvangen.
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12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
45

14. Actiepunten
Nr
22
36
37

Onderwerp
Uitslag van enquête in de volgende nieuwsbrief
Resultaten ergernissenpoll aan fr doormailen
Pc’s testen aquarium

FR-CTW

Deadline
18 maart
5 mei
5 mei

Datum
5 feb
22 april
22 april

Wie
iemand
Dennis
iemand
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Faculteitsraad CTW, 104e interne vergadering d.d. 22 april 2008
Hallo allemaal,
Omdat ik de rest van de week druk ben en daarna vakantie heb stuur ik jullie nu alvast de agenda voor de interne
vergadering van 6 mei om 12:30 uur in Z.109:
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1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda
4. Correspondentie
5. Mededelingen
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6. Notulen intern dd 22 april 2008 en extern dd 22 april
7. Ergernissenpoll, stukje naar CTW nieuws en samenvatting voor externe vergadering
8. ARBO rapportage (mits op tijd rondgestuurd)
9. Onderwijs
10. Onderzoek
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11. w.v.t.t.k.
12. Rondvraag
Actiepunten

FR-CTW
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