Faculteitsraad CTW, 108e interne vergadering d.d. 3 juni 2008
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

Lutters (voorzitter), Masen, Plegt, Ruiter (notulist), van Rij, de Beurs, Stoffels
Brouwer, Bulsink, Thomas
Dick Meijer, voorzitter Uraad
Ellen Langerwerf, 1e jaars IO, volgend jaar nieuw FR-lid
Joost Peeters, 3e Jaars CiT, ConcepT, volgend jaar nieuw FR-lid

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda.
Lutters opent de vergadering. De agenda wordt mooier gemaakt met het punt 9: Create.
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4. Correspondentie
Er is een flinke stapel studentstatuten binnengekomen van het faculteitsbureau.
5. Mededelingen
Twee nieuwe student FR leden zijn aanwezig en stellen zich voor.
Lutters merkt op dat we nog niks hebben gehoord over de visitatie van WB. Daar dus even om vragen tijdens de
overlegvergadering.
6. Notulen intern
Geen opmerkingen, alle AP’s zijn uitgevoerd.
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De notulen worden goedgekeurd.
7. U-raad ‘reilen en zeilen medezeggenschap’ bespreken (Dick Meijer zal bij de vergadering aanwezig zijn)
Doel van de aanwezigheid van Meijer is om te pijlen voor beide partijen wat de staat is van de relatie tussen
faculteitsraad en decaan. Meijer vertelt dat ze hebben vernomen dat er problemen zijn omtrent de bevoegdheden
van de raad en het verkrijgen van informatie. Dit is uiteraard verschillend per faculteit. Daarnaast is er bij
verschillende faculteitsraden moeilijkheid om de raden vol te krijgen. Bij de CTW-raad is het zo dat het vorig jaar
ook moeilijk was om voldoende medewerkers te vinden. Het aanbod onder studenten is echter voldoende, omdat
deze vooral worden geleverd vanuit de studieverenigingen. Ook de stemopkomst voor de
faculteitsraadverkiezingen zijn daarom relatief hoog. Lutters vertelt dat er bij onze raad behoefte is aan een basis
jaarcirkel, waarin staat welke documenten de raad gedurende het jaar zou moeten zien en goedkeuren. Meijer
beantwoord dat er wel iets degelijks is, maar dat dit op het moment niet wordt benut omdat het onvolledig is.
Daarnaast vind hij dat deze documenten in principe niet nodig zouden moeten zijn: als de relatie tussen raad en
decaan goed is, dan zouden de documenten automatisch aan de raad verstrekt moeten worden. Hij erkent echter dat
dit dus moeilijk te checken is als je als raad niet weet wat ze moet ontvangen. Kort gezegd zouden we het
volgende in ieder geval onder ogen moeten krijgen:
- Strategieplan van de faculteit
- Personeelsbeleid
- Jaarplan, waarin concreter staat wat er gaat gebeuren en waarvan dat betaald wordt (gekoppeld aan
begroting).
- De OER’s
- Specifieke regelingen die geldig zijn voor de gehele faculteit (bv laptopregelingen)
- Arbo/milieu plan
8. Studentstatuten
Er missen een aantal documenten, dus er wordt besloten om slechts op oppervlakkige wijze de statuten met elkaar
te vergelijken. Van IO mist het bachelor-document. Bovendien missen de adviezen van de OLC bij IO. Bij WB
zijn de adviezen aanwezig en het bachelor-document, maar het master-document is afwezig. Van CiT is alles
aanwezig. Van de CME master is er wel een statuut, maar geen advies.
We besluiten met het volgende oordeel:
De OLC’s hebben hun werk goed gedaan. Onze taak is om het geheel te vergelijken, wat lastig is als we niet alle
versies hebben, en misschien ook niet de goede versies. Echter; de volgende punten vallen op:
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Docenten bij CiT moeten binnen 15 werkdagen nakijken, terwijl dit bij de andere studies 20 werkdagen
zijn.
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- Master studentstatuten zijn nu in het Nederlands, maar moeten ook Engelstalig beschikbaar zijn.
- WB heeft zaken geregeld in het SS die CiT niet heeft: bijvoorbeeld wat te doen bij calamiteiten tijdens
tentamens.
- Uitslag over cijfers van mondelingen zijn niet gelijk bij WB en CiT.
- Wat goed is aan het CiT SS: dat tentamencijfers bekend moeten zijn voor de herkansing plaats vind van
een vak.
Besluit: omdat we volgend jaar toch een nieuw algemeen SS krijgen, zien we deze verschillen nu door de vingers,
met de opmerking dat het de aanbeveling verdient om het toekomstige SS voor het einde van dit kalenderjaar voor
een groot deel vast te hebben staan, zodat er genoeg tijd is om er een goed document van te maken. In ieder geval
dient voorkomen te worden dat het SS een week voor tijd wordt doorgestuurd en afgeraffeld door wordt gevoerd
omdat er te weinig tijd is voor de raad om er input voor te leveren.
9. Create
Wij nemen de mening van de OLC over, met de opmerking dat we willen benadrukken dat we op moeten passen
dat Create te dicht in de buurt komt van IO. Dit gevaar is er, omdat het zo maar kan dat geplande vakken toch niet
op tijd van de grond komen, en daarom worden vervangen door IO-vakken.
10. Onderwijs
Ivm met tijdgebrek niet behandeld.
11. Onderzoek
Ivm met tijdgebrek niet behandeld.
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12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
-
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14. Actiepunten
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