Faculteitsraad CTW, 105e interne vergadering d.d. 6 mei 2008
Aanwezig:
Afwezig:

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

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering. Agenda punt 6: de notulen van de externe vergadering van 22 april 20098 zijn nog
niet binnen en kunnen der halve niet besproken worden. Punt 8: de ARBO rapportage is nog niet rondgestuurd,
dus dit punt wordt naar een latere vergadering verplaatst. De rest van de agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
Masen heeft diverse stukken ontvangen:
- verslag van de ur vergadering van 2 april
- brief van het cvb inzake begrotingswijziging / slotregularisatie 2007
- brief van ur aan cvb inzake positief advies t.a.v. slotregularisatie 2007
- brief van het cvb inzake reorganisatieplan inkoop
- brief van ur aan cvb inzake positief advies t.a.v. reorganisatie inkoop
- brief van ur aan cvb inzake topsportregeling
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5. Mededelingen
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6. Notulen
De notulen worden goedgekeurd. Van Rij merkt nav de notulen op dat ze de pc’s in het aquarium nogmaals getest
heeft omdat er nieuwe images op geplaatst zijn. Het blijkt dat het opstarten nu aanzienlijk sneller gaat. Eerst
duurde het 5 plus 8 minuten voordat een pc gebruiksklaar is en nu nog maar 2 maal 2 minuten (wat normaal is).
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7. Ergernissenpoll
De e-mail die van Rij via Brouwer naar de studenten heeft gestuurd betreffende de ergernissenpoll blijkt zeer
succesvol te zijn geweest. Er zijn ruim 500 reacties van studenten gekomen. Hierbij zijn bij ruim 200 reacties ook
de open vragen ingevuld. Thomas gaat de resultaten analyseren en zal proberen morgen aan het eind van de dag
een opzetje rond te sturen met conclusies en een stukje dat in de nieuwsbrief kan (deadline nieuwsbrief is 9 mei).
De volgende vergadering kunnen we de conclusies en uitkomsten bespreken en zien wat we ermee willen doen.
8. ARBO rapportage
Vervalt omdat de rapportage niet is rondgestuurd.
9. Onderwijs
Het is nog steeds niet duidelijk hoe het nu zit met het BOZ loket. Voorlopig zou het BOZ loket blijven maar het is
niet helemaal duidelijk hoe en wat en waarom.
Laptops: Lisa Gommer heeft in de externe vergadering van 22 april een toelichting gegeven op het laptop gebruik
in het onderwijs. Ze zou een vragenlijst opstellen die wij onder de docenten kunnen verspreiden om te
inventariseren wat de wensen van docenten zijn. Brouwer neemt contact Op met Lisa Gommer om te vragen hoe
het met de vragenlijst staat.
10. Onderzoek
Geen spannende dingen zo rond deze vakantietijd.
11. W.v.t.t.k.
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12. Rondvraag
Plegt vraagt wanneer de ARBO rapportage nu wel komt. Wellicht 1 week voor de volgende vergadering. Thyrone
Klaver moet hem rondsturen.
13. Actiepunten
Nr
22
38

Onderwerp
Uitslag van enquête in de volgende nieuwsbrief
Lisa Gommer vragen naar vragenlijst laptop gebruik

FR-CTW

Deadline
9 mei

Datum
5 feb
6 mei

Wie
Thomas
Brouwer
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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:

1. Opening
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2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen intern dd 22 april 2008 en extern dd 22 april
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7. Ergernissenpoll, stukje naar CTW nieuws en samenvatting voor externe vergadering
8. ARBO rapportage (mits op tijd rondgestuurd)
9. Onderwijs
10. Onderzoek
11. w.v.t.t.k.
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12. Rondvraag
Actiepunten
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