Faculteitsraad CTW, 114e interne vergadering d.d. 4 november 2008
Aanwezig: Mieke van der Bijl-Brouwer (voorzitter), Ella Giskes, Ellen Langerwerf
(notulist), Eric Lutters, Joost Peeters, Judith Schoot Uiterkamp, Genie
Stoffels, Tom Thomas, Marc Masen (vanaf punt 8)
Afwezig: Ineke van Rij
1 & 2 Opening , Aanwezigen
Mieke opent de vergadering. Ineke is afwezig..
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3. Vaststellen agenda
Tussen punt 10 en 11 wordt het punt ‘website’ toegevoegd door Mieke. De agenda
wordt goedgekeurd.
4. Correspondentie
Er is niets binnengekomen.
5. Mededelingen
Genie is niet meer toegekomen aan vragen naar de notulen van de externe
vergadering. Verder geen mededelingen.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 22 oktober 2008
N.a.v. “Vragen over OER naar decaan gestuurd door Giskes.”: Het antwoord kwam
van Kees Ruijter en is alleen naar Ella gestuurd. Moet nog naar hele FR.
De notulen worden goedgekeurd.
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7. Actiepunten vorige vergadering
Notulen externe vergadering d.d. 9 september 2008
De notulen van de externe vergadering d.d. 9 september 2008 zijn nog steeds niet
binnen gekomen.
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Vragen over Faculteirsreglement naar de decaan sturen.
Dit is gedaan door Tom. Antwoord daarop is naar iedereen gemaild.
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8. OER stand van zaken
Genie over de OER bijeenkomst. Wij als Faculteitsraad CTW zijn negatief over
studieplan, terwijl anderen het studieplan juist het beste aan het OER vonden. Er
waren vrij veel verschillen tussen de faculteitsraden. Algemeen OER soms te
gedetailleerd. Het CvB blijkt nogal een grote vinger in de pap te hebben d.m.v. de
richtlijnen. Uraad heeft daar ook geen intemming in. Hiermee moeten we als
faculteitsraad samen een standpunt innemen met Rikus Eising en Kees. Dit moet op
de agenda voor de externe vergadering gezet worden.
9. Begroting en jaarplan
Is nog niet opgestuurd naar Rikus. Tom zegt dat het jaarplan al op internet staat.
Zonder ‘onder voorbehoud’ o.i.d. Aan Rikus moet om schriftelijk antwoord voor de
volgende externe vergadering gevraagd worden. Joost zal de antwoorden doorsturen.
Marc vraagt wat de taak van het jaarplan precies is, omdat het niet een daadwerkelijk
plan is. Eric antwoordt daarop dat er door het CvB een jaarplan gevraagd wordt als
achtergrond en uitleg van de begroting.
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9. Faculteitsreglement instemming
Tom heeft twee vragen over het reglement gestuurd, daar is ook antwoord op
gekomen. Als faculteitsraad stemmen we in. Dit zal naar Rikus gestuurd worden.
Het is wel handig dat we het reglement allemaal een keer lezen, Mieke zal het
checken op bevoegdheden en rondsturen.
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10. Website
Genie kan nu overal bij. Alle notulen zijn op de site gezet, ook die van vorig jaar. Tom
zal het stukje over ons (met foto) naar Genie sturen, zodat dit ook op de site kan
komen te staan. De ergenissenpoll zou wellicht ook erop kunnen komen te staan. De
besluiten die genomen worden kunnen er ook opgezet worden.
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Er is nog onduidelijkheid over het mailadres dat op de site staat, FR@ctw.utwente.nl.
Terwijl CTWFR@ctw.utwente.nl de mailinglist is waar wij gebruik van maken. Deze
laatste blijkt niet bij iedereen te werken. Dit moet getest worden, zodat het goede
adres op de site komt te staan.
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11. Onderwijs
Werkplekken. Er was sprake dat er twee vloeren in de toren bij de faculteit zouden
komen. Hier is echter onduidelijkheid over en zal waarschijnlijk niet het geval zijn.
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De brief aan Rikus zal worden verzonden naar hem. Hier staan de vragen in m.b.t. de
uitkomsten van de ergenissenpoll. Wat er inmiddels verbeterd is en hoe het verdere
verloop zal zijn. Ook in welk tijdsbestek de oplossingen er zullen zijn. Deze brief zal
namens de studieverenigingen worden gestuurd.
Over ruimtegebrek bij de medewerkers wordt niets gezegd, dit is ook niet uit de
ergenissenpoll gekomen. Voor de studenten is het voornamelijk een probleem voor 2e,
3e en 4e jaars studenten. Niet eens zozeer het gebrek aan ruimte, maar voornamelijk
dat het niet bekend is waar vrije ruimtes zijn.
De opleiding Industrieel Ontwerpen is geaccrediteerd tot 2014.
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12. Onderzoek
13. W.v.t.t.k.
-
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14. Rondvraag
-
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15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Nagaan of de notulen van de externe
1
vergadering van 9 sept. ‘08 er zijn.
Antwoord van Kees op vragen OER naar
2
hele FR sturen
Punt CvB op externe vergadering
3
Rikus schriftelijk antwoord vragen jaarplan
4
Instemmen jaarplan als FR naar decaan
5
Reglement checken & doorsturen naar FR
6
Stukje met foto FR naar Genie mailen
7
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Deadline Datum

Wie
Genie
Ella
Mieke?
Joost
Tom?
Mieke
Tom

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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