Faculteitsraad CTW, 107e interne vergadering d.d. 3 juni 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Brouwer (voorzitter), Lutters, Masen, Plegt (notulist), Ruiter, van Rij, de Beurs, Stoffels
Ella Giskes (gast)
Bulsink, Thomas

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
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4. Correspondentie
Brouwer heeft van het secretariaat de nieuwe statuten ontvangen. Zij zal deze doorsturen naar de overige leden
zodat deze besproken kunnen worden.
5. Mededelingen
Plegt: Ella Giskes is afgelopen verkiezingen verkozen als studentlid van de FR-CTW 2008-2009 en zal de
vergadering als gast bijwonen.
Masen: De resultaten van de onderzoeksvisitatie WB zijn net binnen. Het lijkt er niet bijzonder goed uit te zien.
6. Notulen intern
Actiepunt 39 is gedaan en kan worden weggestreept.
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De notulen worden goedgekeurd.
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7. Notulen extern
In punt 3 wordt vermeld “De getallen waren onduidelijk en maakten de indruk dat ze niet klopten “ De FR zou
graag zien dat dit, zoals eerder voorgesteld, wordt veranderd zodat duidelijk wordt dat de getallen ook
daadwerkelijk totaal verkeerd waren.
Wat betreft avondcolleges, het CvB heeft laten weten dat deze komende tijd niet aan de orde zijn. Dit is echter niet
bindend voor de opleiding daar deze dit zelf mag bepalen. Daarnaast is dit nu een theoretisch probleem gezien de
stagnerende groei van het aantal WB studenten en het vooruitzicht dat de 160 bij WB waarschijnlijk niet
overschreden zal worden.
8. Laptoponderwijs
Er wordt gediscussieerd over hoe de enquête van Gommer over de integratie van de laptop in het onderwijs het
beste kan worden afgenomen bij de docenten. Een studentassistent moet in principe in staat zijn deze enquête af te
nemen. Ook de evaluatiecommissie is een optie. Daar de FR niet gerechtigd is om zelf personen aan te sturen
wordt besloten dat de enquête volgende vergadering met de decaan bediscussieerd zal worden en het aan de
faculteit is om volgende stappen te ondernemen.
9. Bericht U-raad
De U-raad heeft middels Dick Meijer contact gezocht om te informeren over de kwaliteit van de medezeggenschap
binnen de faculteit CTW. De vraag is of het een goed idee is om eventuele “vuile was” op deze manier richting de
UR naar buiten te brengen. Daar de FR wel denkt dat de huidige positie van de FR binnen de faculteit CTW
bediscussieerd kan worden wordt besloten om het U-raadslid dat hier mee bezig is uit te nodigen om hem of haar
te laten vertellen over hoe de U-raad denkt over goed medezeggenschap op faculteitsniveau.
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10. Ergernissenpoll
De ergernissenpoll is door Josse verder verwerkt. Besloten wordt de uitslag nog wat verder te filteren om
vakinhoudelijke onderwijs klachten en de excessen tussen de uitlatingen van medewerkers eruit te halen. De poll
zal vervolgens worden opgestuurd naar Tichelaar waarbij zal worden gevraagd om tijdens de volgende
vergadering met de Decaan hier inhoudelijk op te reageren.
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11. Verkiezingen studenten FR
De verkiezingen zijn goed verlopen. De studentengeleding van de FR-CTW zal volgend jaar bestaan uit twee WB
studenten, twee IO studenten en één CiT student. De FR wil dit jaar meer nadruk leggen op een goede overdracht.
Er wordt besloten de nieuwe studentleden uit te nodigen voor de volgende interne FR vergadering.
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12. Onderwijs
De studentenstatuten moeten goedgekeurd worden. De statuten zijn al goedgekeurd door de betreffende OLC’s dus
de FR zal de nadruk leggen op de verschillen tussen de drie statuten en proberen hier eventuele onregelmatigheden
uit te halen. De FR-leden zullen elk een onderdeel toegewezen krijgen door Brouwer en op dat onderdeel de drie
statuten naast elkaar leggen om te vergelijken.
Lutters meldt dat het erg lastig is voor medewerkers om rond de zomer het afstuderen van een student rond te
krijgen door de lange periode dat CSA/BOZ niet beschikbaar is. Eind augustus afstuderen betekend dat begin juni
alles met CSA/BOZ afgehandeld moet zijn. Lutters meent dat deze periode elk jaar langer wordt en dat dit een
onwerkbare situatie oplevert. De volgende FR extern zullen hier vragen over worden gesteld.
14. Onderzoek
De FR is erg benieuwd naar de resultaten van de onderzoeksvisitatie.
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13. W.v.t.t.k.
-
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14. Rondvraag
Ruiter vraagt hoe hij aanspraak kan maken op de vergadervergoeding die beschikbaar is voor de studentleden.
Plegt zal dit uitzoeken.
15. Actiepunten
Hallo allemaal,
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Nr
Onderwerp
Deadline
Datum
Wie
Uitnodigen UR-lid i.v.m. medezeggenchap
17 juni
3 juni
Brouwer
40
Doornemen studentenstatuten
17 juni
3 juni
Allen
41
Uitnodigen nieuwe FR leden voor volgende FR intern 17 juni
3 juni
studentleden
42
Filteren en opsturen ergernissenpoll naar Tichelaar
17 juni
3 juni
Ruiter
43
Hierbij de agenda voor de interne vergadering van 17 juni a.s. in Z.109. Bij deze agenda zal Dick Meijer
van de U-raad aanwezig zijn om te praten over het ‘reilen en zeilen’ van onze FR en over welke
onderwerpen er eigenlijk allemaal aan bod dienen te komen in de externe vergadering. Daarnaast
moeten we de statuten bespreken zoals verdeeld. De stukken worden vandaag einde van de middag in
onze postvakjes gedeponeerd.
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda
4. Correspondentie
5. Mededelingen
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6. Notulen intern dd 3 juni 2008 en actiepunten
7. U-raad ‘reilen en zeilen medezeggenschap’ bespreken (Dick Meijer zal bij de vergadering
aanwezig zijn)
8. Studentenstatuten (zie voor indeling mijn vorige mail)
9. Onderwijs
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10. Onderzoek
11. w.v.t.t.k.
12. rondvraag
13. actiepunten

14. agendapunten externe vergadering doornemen
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