Faculteitsraad CTW, 112e interne vergadering d.d. 07 oktober 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (voorzitter), Giskes, Langerwerf, Lutters, Masen, Peeters, van Rij, Schoot
Uiterkamp, Stoffels (notulist)
Thomas

LET OP: INTERNE VERGADERING VAN 21 OKT IS VERZET NAAR WO 22 OKT, 12.30 U
1 & 2 Opening, aanwezigen
Brouwer opent de vergadering. Thomas komt niet of later ivm een andere belangrijke afspraak.
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3. Agenda
Er worden een paar puntje toegevoegd aan de agenda:
- De gemeenschappelijke OER en het overleg met de UR hierover bij punt 10, onderwijs.
- Het Faculteitsreglement, net binnen gekomen. Na puntje 10 onderwijs.
- Voorstellen faculteitsraad in de niewsbrief.
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4. Correspondentie
Mieke heeft het nieuwe faculteitsreglement gehad.
Marc heeft de notulen plus de agenda voor de U raad vergadering gekregen.
Marc heeft de nota personeelbeleid gekregen maar nog niet kunnen bekijken.
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5. Mededelingen
- De externe vergadering van di 21 oktober kan niet doorgaan omdat Eising dan met vakantie is. Besloten wordt
deze niet te verzetten omdat de week ervoor te kort dag is en de week erna is de bijeenkomst met de U raad over
de OER. De faculteitsraad moet dan wel schriftelijk advies uitbrengen over het jaarplan en het faculteitsreglement.
De interne vergadering van di 21 okt. Zal verzet worden naar wo 22 okt. 12.30 uur. Plaat en agenda volgen als
gebruikelijk.
- De mail over de Route14 bijeenkomst was alleen naar Brouwer gestuurd. Zij is daarheen geweest en de plannen
staan op internet. De belangrijkste punten die bij de bijeenkomst naar voren kwamen waren: - Campus meer
levendig maken – Graduate school en schools (voor ons engineering school) oprichten, focus komt dan op
voorbereiding op een baan in het bedrijfsleven of in het onderzoek te liggen – geen vast aanstellingen meer – ‘s
avonds college geven / volgen.
- Peeters is naar de bijeenkomst over Blackboard, de opvolger van Teletop, geweest. Was niet bijster interessant.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 9 september 2008
De bijeenkomst over ruimtebehoefte is nog niet geweest. Die is deze week, Giskes gaat erheen. Er is al wel een
agenda met o.a., praatje van voor- en tegenstander van jaarzalen, projectkamers als poule zalen gaan gebruiken.
Het gerotzooi met de collegezalen zoals die de eerste paar weken is geweest zal ook wel aan bod komen. Het is
onduidelijk waarvoor zalen bedoeld zijn.
Actiepunten: Thomas heeft een stukje geschreven voor de nieuwsbrief en naar Brouwer gestuurd. Na enkele kleine
aanpassingen is iedereen het ermee eens. Na afloop is er een foto gemaakt van de 9 aanwezige leden. Brouwer gaat
een foto ‘photoshoppen’ en Thomas toevoegen.
7. Notulen interne vergadering d.d. 9 september 2008
De notulen van de externe vergadering zijn er nog niet, excuses hiervoor van Tichelaar.
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8. Gang van zaken FR
> Procedure besluitvorming
Op de scholingsdag bleek dat de FR CTW besluiten wel erg niet onderbouwt neemt. Vaak wordt iets op het laatste
moment nog even snel beslist. Beslissingen en standpunten staan niet op apart papier maar enkel in de notulen en
daar is het vaak onvolledig of zelfs onjuist. Brouwer heeft gekeken hoe andere FR’s dat doen. EWI heeft
subcommissies. Wij werken ook wel met aparte commissies maar die stellen we iedere keer opnieuw samen.
MB en GW hebben nauwelijks iets op de website staan. TNW heeft een hele lijst met besluiten. Zij hebben bij
ieder besluit een apart document met de vragen en antwoorden over het document en de overweging om het
document al dan niet goed te keuren. Dit is voor de achterban zichtbaar en geeft de indruk dat de FR ook
daadwerkelijk serieus haar taak uitoefent. Wij zouden dit ook wel willen doen, probleem is echter detiming. Bij
ons zijn de stukken altijd te laat of nog in conceptversie. Besloten wordt deze methode te gaan toepassen en zo te
gaan afdwingen dat stukken op tijd komen. Zo niet dan kunnen we geen advies geven.
Brouwer wil ook weer de vergadering voor het agendaoverleg voor de externe vergadering gaan her invoeren. Het
plan is samen met de vicevoorzitter (van Rij) deze vergadering te hebben met Tichelaar.
> Aanwezigheid vergaderingen
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Faculteitsraad CTW, 112e interne vergadering d.d. 07 oktober 2008
Iedereen moet zoveel mogelijk bij de externe vergaderingen aanwezig zijn. Kan hij/zij niet dan op tijd af melden
zodat de vergadering eventueel verzet kan worden. Afgelopen keer was de opkomst ook weer te laag om te kunnen
stemmen voor besluiten.
9. Begroting en Jaarplan
Eindelijk is het definitieve jaarplan doorgestuurd (de versie van 18 september, samen met de management
samenvatting). Er zijn nog veel vragen over. Nog steeds is niet duidelijk wat de blokjes en driehoekjes in de
grafieken betekenen (gerealiseerde waarden / verwachte waarden?). Wat zijn cijfers, procenten? Masen, Peeters
en Schoot Uiterkamp gaan het jaarplan bekijken. Ieder ander die vragen heeft erover kan ze aan hen sturen.
Begroting is ook rondgestuurd, samen met de een na laatste versie van het jaarplan op 17 september (Excel file
met de onduidelijke naam stramienen…..xls). Deze zal voor ons niet duidelijk zijn, we mogen verwachten dat deze
nauwkeurig is gemaakt en er zal niet veel anders opzitten dan hem goed te keuren (tenzij we er een week aan
besteden).
10. Onderwijs
De U raad heeft op di 28 oktober om 12.00 uur en overleg vergadering gepland in Spiegel 301.
Het is de bedoeling de richtlijn te bespreken die door het college vastgesteld gaat worden met betrekking tot het
gezamenlijk deel van de OER. Het principe van een CvB richtlijn houdt in dat de decaan deze op moet volgen en
dus zijn zeggenschap verliest; ook de medezeggenschap van de FR vervalt daarmee op dit punt (medezeggenschap
volgt zeggenschap).De gemeenschappelijke OER zal in de novembercyclus ter informatie in de UR aan de orde
komen. Graag wil de UR vooraf uw standpunt over de tekst en inhoud van de gezamenlijke OER vernemen.
Nadere documentatie zal volgen.
Brouwer en een aantal leden van de FR zullen hierheen gaan.
De nieuwe OER zal bekeken worden door, Giskes, Langerwerf, Lutters en Stoffels (Datum di 14 okt. 12.30
u W 255). De nieuwe OER moeten we nog wel tot onze beschikking krijgen.
Blackboard gaat Teletop vervangen. Per faculteit zal er 1 pilot komen. De vraag is of dit genoeg is.
11. Faculteitsreglement
De FR moet het faculteitsreglement goedkeuren. Brouwer heeft dit net ontvangen. Brouwer, Langerwerf en
Thomas zullen het faculteitsreglement doornemen. Het zal vergeleken worden met het oude.

85
12. Onderzoek
Er is nog geen definitief rapport van de WB visitatie.
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13. W.v.t.t.k
- In OH 115 zijn twee tv schermen opgehangen ipv 2 extra beamers. De TV schermen werken niet goed, te klein.
- Kelderruimte Oosthorst, is nog niet toegankelijk, Volgens de brandweer zou het originele plan niet veilig zijn.
Ook is de ruimte ARBO technisch afgekeurd omdat hij te laag is. Er wordt nog verder gezocht naar een oplossing.
- Giskes zou een gesprek hebben met Jansen over de te realiseren verbeteren nav de ergernissen poll dit gesprek is
niet doorgegaan. Ze willen niet alles tegelijk doen omdat ze eerst willen zien hoe de studenten op de al gedane
dingen (stopcontacten?) reageren………..
- Website FR CTW, Stoffels zou dat gaan doen na haar vakantie. Dit is nog niet gebeurd. Ze gaat nu gelijk regelen
hoe ze toegang tot de site kan krijgen.
14. Rondvraag
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15. Actiepunten
Nr
1
2
3
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Onderwerp
Deadline
Datum
Wie
de nieuwe faculteitsraad voorstellen in Nieuwsbrief
Gedaan
Thomas
Foto maken van de studentleden Faculteitsraad
Gedaan 7/10 Stoffels
Foto voor stukje bij de nieuwsbrief ‘photoshoppen’ en
Brouwer
alles opsturen naar de nieuwsbrief redactie
Toegang tot de website van de FR CTW regelen
Gedaan 7/10 Stoffels
4
Doornemen toegewezen stuk, OER, Jaarplan of Fac.Reg.
Allen
5
Actiepunten van de laatste vergadering voor de vakantie:
- Notulen extern checken of erop staar wat er met de ergernissen wordt gedaan en ook in de gaten houden
of dit gebeurt.
- Laptop verhaal aankaarten op de eerst volgende externe vergadering.
- Mentoraat aan de orde stellen, kan het naders, beter?
- Brieven die de studenten aan het einde van het eerste studiejaar krijgen aanpassen.
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