Faculteitsraad CTW, 113e interne vergadering d.d. 22 oktober 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Giskes, Langerwerf, Lutters, Peeters (vanaf punt 11), van Rij(voorzitter), Schoot Uiterkamp
(notulist), Stoffels, Thomas
Van der Bijl-Brouwer, Masen

1 & 2 Opening , Aanwezigen
van Rij opent de vergadering. Van der Bijl-Brouwer is afwezig.
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3. Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd
4. Correspondentie
Er is niets binnengekomen
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5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
6. Notulen interne vergadering d.d. 7 oktober 2008-11-03
Langerwerf wordt gespeld als LangeRwerf in plaats van Langewerf.
De notulen worden goedgekeurd.
Actiepunten:
- De foto en het stuk voor de CTW nieuwsbrief zijn opgestuurd;
- Iedereen heeft zijn stukken doorgenomen.
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7. Notulen externe vergadering d.d. 9 september 2008
De notulen van de externe vergadering d.d. 9 september 2008 zijn niet aanwezig. Stoffels zal hier naar vragen.
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8. OER
Giskes heeft een document rondgestuurd <<Vragen over concept OER.doc>>.
Enkele punten hieruit worden aangestipt.
Het studieplan
- Wie moet dit goed gaan keuren? Er zijn ook al veel andere studenten die hier hun vraagtekens bij stellen,
bijv. het OOC (Overleg Onderwijs Commissarissen)
- Een studieplan is voor de bachelor helemaal niet interessant, tenzij er sprake is van studievertraging. In de
master wordt het al wel toegepast.
- OSIRIS moet gaan faciliteren in het gemakkelijk opstellen en doorkijken van een studieplan.
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Bekendmaking
- Hoe wordt naar de studenten gecommuniceerd dat er een nieuw OER is?
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Mondelinge examens
- Deze zijn openbaar, iedereen mag er dus bij gaan zitten, dit hoeft niet aangevraagd te worden.
- Dit is vooral als de student dat wenst. Er kan bijvoorbeeld iemand van de examencommissie bij zitten.
In het OER kunnen hier eventueel voorwaarden over toegevoegd worden.
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Activisme
- Voor de eerstejaars zijn er geen voorzieningen ter compensatie van activisme beschikbaar.
- Hoe zit dit bij evaluatiecommissies?
- Artikel 6. Dit maakt activisme stuk. Het doel is dat mensen meer leren door activisme maar nu is het
alleen voor goede studenten. En wat is financiele compensatie? Want voor mijn bestuur krijg ik 7
maanden t.o.v. 12 maanden studievertraging die ik erdoor oploop. Die compensatieregeling gaat geheel
buiten het oer om en er worden voor studieverenigingen allemaal maanden uitgereikt en dat systeem valt
geheel buiten studieplannen. Of dat systeem moet ook echt op de schop.
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[AP] Ella: Vragen naar de decaan sturen.
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9. Begroting en jaarplan
Masen, Peeters en Schoot Uiterkamp hebben hun commentaar via de e-mail besproken, maar nog geen tijd gehad
om persoonlijk af te spreken. Aangezien Masen en Peeters afwezig zijn wordt besloten de bespreking uit te stellen
tot de volgende vergadering.
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10. Faculteitsregelement
Thomas en van Rij hebben deze doorgenomen. In het faculteitsreglement staat weinig over onze rechten en
plichten. In dit document staan verwijzingen naar het UT brede document, en de wijzigingen ten opzichte hiervan.
Er zijn bij enkele artikelen vragen. Uiteindelijk zullen alleen de volgende vragen aan de decaan gesteld worden:
1. In artikel 3.2 staat dat het College van Bestuur het reglement moet goedkeuren. Misschien hier
toegevoegen dat de Faculteitsraad ermee moet instemmen?
2. Artikel 14. Voor ons is er onduidelijkheid over de rol van de instituten en faculteit in onderzoek. Wat
betekent in artikel 14.2 dat beiden (de decaan en de wetenschappelijke directeur) een eigen
verantwoordelijkheid hebben? Hoe zie jij beide verantwoordelijkheden?
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Overige artikelen die besproken zijn:
Art. 6. De controler is Coby van Houten-Vos
Art. 15.8. De disciplineraad vergadert periodiek met de decaan als voorzitter. Dit kan dus ook de vice-decaan zijn.
Mieke is bezig met een overzicht krijgen over onze rechten en plichten, waar hebben we advies- of
instemmingsrecht over etc.
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Officieel bestaat de Opleidingdirecteur niet als orgaan in de wettelijke onderwijsreglementen. Er bestaat het
collectief recht van de studenten. Als er klachten zijn kan dit per brief naar de decaan en dus niet naar de OLD.
11. Onderwijs
-De ergenissenpoll, wat is er al gedaan?
-Werkplekkenproblematiek. Er wordt gekeken naar effectieve stoelbezetting. Deze is in jaarzalen laag,
vandaar dat de jaarzalen ter discussie zijn gekomen.
2 Jaar geleden is er een onderzoek gedaan, waarin studenten werden geteld in de collegezalen. Dit onderzoek
is destijds door de FR afgekeurd, aangezien het proces niet eerlijk is verlopen.
12. Onderzoek
Er is nog niet veel meer bekend over de onderzoeksvisitatie, behalve dat Eindhoven ook bezwaar heeft
gemaakt, terwijl zij het beste eruit kwamen.
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13. W.v.t.t.k
14. Actiepunten
Nr
1

90-

Onderwerp
Nagaan of de notulen van de externe vergadering van 9
sept. ‘08 er zijn.
Vragen OER naar de decaan sturen
Vragen over FR reglement naar de decaan sturen

Deadline

Datum

Gedaan 7/10
2
3
4
5
Actiepunten van de laatste vergadering voor de vakantie:
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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Wie
Stoffels
Giskes
Thomas
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