Verslag 91e interne FR CTW vergadering d.d. 2 oktober 2007
Tijd: 12.30
Locatie: Z105
Aanwezigen: De Beurs, Brouwer, Bulsink, Masen, Plegt, Van Rij, Ruiter, Stoffels en Thomas
Actiepunt:
Actielijst :

‐‐‐AP‐‐‐
‐‐‐AL‐‐‐

1. Opening
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt aangenomen zoals voorgesteld.
3. Correspondentie
Geen
4. Mededelingen
Teun: helaas heeft de decaan afgezegd voor onze afspraak van 16 oktober. Hierbij het voorstel om hem
een nieuwe datum voorstellen, omdat het zonde is om een maand niets te doen.
Instemming van de rest van de mensen: Teun zal de mail versturen ‐‐‐AP‐‐‐
Teun: we hebben met de studentleden van de FR een avondje gepraat over wat we komend jaar willen
bereiken. Daar is ook een documentje voor opgesteld, dit zal door mij worden verstuurd naar de hele
raad. ‐‐‐AP‐‐‐
Een van de acties die uit deze avond is gekomen, is dat we allemaal vanuit elke opleiding een ervaring
zullen verwoorden van hoe het vroeger was gesteld met de huisvesting, en wat de tegenwoordige
situatie is. Uit dat contrast zal dan goed blijken met wat voor achteruitgang we te maken hebben. Het is
de bedoeling dat de decaan iets met deze informatie kan gaan doen, om het tij te keren.
Marc: verwoord wel duidelijk wat je dan voor oplossingen wil. Draag suggesties aan waar het kan
worden verbeterd, en ook HOE het kan worden verbeterd.
5. Notulen
De notulen waren gemaakt door Tom. De verbeterpunten heeft hij opgeschreven en verbeterd.
Puntje tussendoor van Teun: Misschien is het een idee om de nieuwe arbo‐medewerker uit te nodigen
wanneer deze is aangesteld. ‐‐‐AL‐‐‐

6. Begroting / Jaarplan
Teun: zijn hier nog vragen over? Ook met betrekking tot de email van Tom (24‐9 jl.)
Tom: Het ging mij er vooral om dat het duidelijk moet worden hoe de concrete zaken die worden
genoemd in het grote geheel passen.
Teun: ook het lezen van de managementsamenvatting kan dit grotere geheel iets verduidelijken.
Tom: maar ook dan blijft het onduidelijk wat ze willen: willen ze de technische kant op of niet? Is dat al
besloten? Onduidelijk dus, een visie ontbreekt.
Teun: dan moeten we zorgen dat iedereen de beschikking heeft over het strategisch plan, omdat dit
meer duidelijkheid kan bieden. Wie dat wil hebben moet dat vragen aan Joke.
7. Aandachtspunten FR
Teun: wij denken dat de volgende punten belangrijk zijn voor de studenten: ICT voorzieningen,
werkplekken en communicatie naar studenten van de FR’s werkzaamheden.
Mieke: voor ons is het belangrijk dat we de communicatie naar de medewerkers goed regelen. Hoe
mobiliseren we ze?
Probleem: www.ctw.utwente.nl/fr is hopeloos verlopen. om dit actueel te kunnen maken heeft Teun
geprobeerd te achterhalen wie hier “achter” zit. Dat is nog niet gelukt. Dennis gaat via Joop Douma
achterhalen hoe we de site kunnen updaten. ‐‐‐AP‐‐‐
Als de site op orde is, kunnen we gaan kijken hoe we deze onder de aandacht van studenten en
medewerkers krijgen. Een aantal ideeën:
‐ E‐mailen van updates
‐ Nieuwsbrief op papier (wat is er gebeurt met het CTW‐bulletin?)
‐ Gebruik maken van Holoscherm voor aankondigingen e.d.
Mieke: We moeten vragen om concrete punten van de achterban: dus vragen als: “wat vindt u van…?”
Een volgende keer zullen we beter gaan nadenken over hoe een nieuwsbrief eruit zou kunnen zien.
‐‐‐AL‐‐‐
Mieke: een ander aandachtspunt is het feit dat er weinig boeken beschikbaar zijn voor studenten
aangaande hun vakgebied. Wanneer een medewerker een boek nodig heeft, kan hij het bestellen en in
zijn kast zetten. Een boek waarvan hij/zij wil dat het beschikbaar komt voor studenten is echter lastiger
te realiseren. Dat komt vooral doordat de regeling op dit gebied onduidelijk is. De decaan moet dus
worden gevraagd wat het beleid precies is. Vervolgens moeten we dit communiceren naar de
medewerkers. ‐‐‐AP‐‐‐
8. Onderwijs
Geen punten

9. Onderzoek
Geen punten
10. Wvttk
Aangaande het stuk van Rikus en Eric over motivatie:
(Onderstaande informatie is een samenvatting van een vrij rommelige discussie)
Mogelijkheid 1 (cases) is iets dat bij IO al uitgevoerd wordt. Het staat nog min of meer in de
kinderschoenen, maar belooft erg leuk te worden. Het is in principe de bedoeling dat dit voor zowel
bachelor‐ als masterstudenten mogelijk wordt. Het blijkt lastig om opdrachten te krijgen voor zo een
korte periode (max. 3 dagen), maar er zit zeker potentie in. De vraag is of je je wilt richten op alle jaren.
Misschien is het verstandig om 1e jaars studenten er buiten te houden. Die zouden eventueel ook via
excursies al zaken mee kunnen pakken.
Conclusie: Als IDC junior werkt, kunnen andere studies het principe overnemen. Misschien is het leuk
om de organiserende mensen van IDC junior eens uit te nodigen om er meer over te weten te komen.
‐‐‐AL‐‐‐
Mogelijkheid 2 (beloning)
Dit zou kunnen werken, maar het moet wel iets zijn dat de competitie tussen groepen bevordert.
Daarnaast moet het wel iets zijn wat ze willen: niet iedereen heeft behoefte aan een bedrijfslunch. Er
kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld boeken. Dennis: Misschien is het leuk om de winnaars mee te
laten denken aan een onderwerp voor een project voor het volgende jaar.
Over mogelijkheid 3 (Engineering Technology Challenge)zegt Mieke: Het voordeel van dit soort
evenementen is dat je niet alleen iets leuks organiseert voor studenten, maar dat het ook leerzaam is.
Daarnaast is het natuurlijk goede PR, want radio en TV worden uitgenodigd etc.
Mogelijkheid 4 (formula student) is ook een goed idee volgens de aanwezigen.
Teun: Dit is iets wat sowieso voor WB en IO studenten een erg mooie kans is. Hier moet wel geld voor
worden vrijgemaakt.
Josse: misschien moeten we ook ervoor zorgen dat er voor de CiT’ers iets geregeld wordt, anders vallen
die een beetje buiten de boot.
Tom: inderdaad, als er initiatieven worden ontplooid moet er wel voor worden gezorgd dat alle studies
aan bod komen. Het moet wel in elkaar passen.
Misschien zijn deze initiatieven iets voor de junior medewerkers om verder te ontwikkelen.
Volgende vergadering kunnen we hier nog verder over praten. Dan kunnen misschien ook enkele
resultaten van het eerder genoemde avondje van de studentleden worden besproken. ‐‐‐AL‐‐‐
11. Rondvraag
Geen

12. Actiepunten/ Actielijst
Actiepunten:
‐ Teun: Joke/decaan mailen over nieuwe afspraak
‐ Teun: resultaten avondje studentleden doorsturen
‐ Dennis: vragen aan Joop hoe de site te bewerken is.
Actielijst:
‐ Arbo medewerker uitnodigen wanneer deze aangesteld is.
‐ Nieuwsbrief o.i.d. ontwikkelen om de achterban te bereiken.
‐ Vragen aan de decaan wat het beleid is omtrent boekenvoorzieningen en aankoop.
‐ Organisatoren IDC junior uitnodigen.
‐ “how to motivate students (more)” verder behandelen.

