Faculteitsraad CTW, 115e interne vergadering d.d. 18 november 2008
Aanwezig: Mieke van der Bijl-Brouwer (voorzitter), Ella Giskes, Ellen Langerwerf,
Eric Lutters, Joost Peeters (vanaf punt 9), Ineke van Rij, Judith Schoot
Uiterkamp, Genie Stoffels (notulist)
Afwezig: Tom Thomas, Marc Masen
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1 & 2 Opening , Aanwezigen
Van der Bijl opent de vergadering. Masen is afwezig. Thomas is eveneens afwezig en
zal ook de komende drie interne vergaderingen niet aanwezig zijn ivm een
deeltijdbaan in Deventer.
3. Vaststellen agenda
Tussen punt 9 en 10 wordt het punt ‘arbo plan’ toegevoegd. De agenda wordt
goedgekeurd.
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4. Correspondentie
Er is veel correspondentie gekomen van de URaad. Het belangrijkste zijn de stukken
over de OER. Echter het ene document is de OER zelf die we reeds in ons bezit
hebben. Het andere de brief die de URaad aan het CvB heeft gestuurd. Deze laatste
is al per e-mail aan ons toegezonden.
5. Mededelingen
Geen mededelingen.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 4 november 2008
- Rikus is zonder e. Stoffels verandert dit voordat de notulen op internet komen.
- In deze notulen worden overal voornamen genoemd. In de vorige notulen stonden
voor- en achternamen door elkaar. Besloten wordt voortaan de achternamen te
gebruiken.
- Ad punt 9: begroting en jaarplan: van der Bijl heeft in het agenda overleg
afgesproken dat de faculteitsraad eerst het schriftelijke antwoord op de vragen krijgt
alvorens zij een besluit moet nemen. Vanmiddag in de externe vergadering zal het
jaarplan enkel ter discussie aan bod komen.
- Ad punt 10: website: er is nog steeds onduidelijkheid over het adres van de website.
De vraag is waar mail met het adres fr@ctw.utwente.nl terecht komt en hoe de hele
FR in één keer gemaild kan worden. Werkt CTW FR uit de global address list van de
UT naar behoren? Stoffels zal uitzoeken waar de mails heen gaan en indien nodig een
nieuwe mail lijst aanmaken.
- De notulen worden goedgekeurd.
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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 eindelijk binnen
gekomen. Ze zijn erg kort maar het is dan ook erg lang geleden. Ze kloppen wel.
Wel is er onduidelijkheid over de uitbouw van de NW-Horst. Komt die er nu of is dit
alleen verwacht? Er gaan ook allerlei verschillende verhalen de ronde onder de
medewerkers over deze extra ruimte. Het zou beter gecommuniceerd moeten worden.
8. OER antwoorden
Ruijter heeft zijn antwoord op onze vragen over de OER aan Giskes gestuurd. Het
antwoord is niet altijd bevredigend. In eerst instantie is het proces, van hoe de nieuwe
OER to stand is gekomen, uitgelegd. Giskes merkt op dat wat er staat niet helemaal
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klopt met haar informatie. Er is uitvoerig contact geweest met de studentvertegenwoordigers van de OLC’s. Het commentaar van hen is echter niet terug te vinden in de
OER. Het OER is een compromis omdat alles faculteiten zich erin moeten kunnen
vinden. Ons belangrijkste punt, het studieplan ziet Ruijter juist als een instrument om
de ernstig vertraagde studenten makkelijk eruit te kunnen filteren en te kunnen
begeleiden. Met OSIRIS kan de ‘administratieve’ kant van het geheel heel eenvoudig
zijn. Studieplannen invullen en controleren zou heel eenvoudig moeten worden.
Het is nog steeds niet duidelijk wie de studieplannen gaat bekijken en studenten gaat
begeleiden. Ook blijft het een grote hoeveelheid moeilijk uitvoerbare regels. Volgens
Ruijter is dat het gevolg van de compromis afspraken. Alle vragen zijn verder
beantwoord.
9. Begroting en jaarplan
De FR zal pas advies geven nadat de antwoorden op de vragen binnen zijn. De
management samenvatting is nieuw toegevoegd.
- De communicatie kan beter, de vraag is echter of meer mensen de oplossing is.
- Er zou iets moeten worden toe gevoegd over het ruimtegebrek. Er wordt gesproken
over meer medewerkers en meer studenten maar waar moeten die heen in het toch al
te krappe gebouw?
- Wat wordt er precies bedoelt met de bèta-gamma ervaring van CiT inzetten in WB en
IO. Ook bij IO en (wellicht in mindere mate) bij WB speelt de gamma component wel
degelijk al een rol.
- Wordt het jaarplan nog gecommuniceerd?
- Wat wordt precies bedoelt met PhD opleidingen, is dat al vooruitlopend op de PhD
scholen?
9b. Arbo plan
- Het rondgestuurde arbo plan is niet echt een plan maar eerder een actiepunten
lijstje. Op zich niet erg wel zijn sommige punten onduidelijk en blijft de vraag, wie
voert, wat en wanneer uit. Er staan veiligheids zaken op het programma en andere
zaken die uitgevoerd moeten gaan worden maar niet direct met de veiligheid te maken
hebben,.
- Van Rij merkt op de een ontruimingsplan wel beter gecommuniceerd moeten worden,
zelfs de mensen bij de receptie weten niet precies wat ze moeten doen bij een alarm.
Een oefening zou geen overbodige luxe zijn.
- Verder zou de hele klimaatvoorziening wel op de agenda mogen en niet enkel de 3de
verdieping van de Horst toren.
10. Onderwijs
We moeten vooral blijven zeuren over de werkplekken.
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11. Onderzoek
De visitatie van het onderzoek van WB is nog steeds niet afgerond. De visitatie van IO
zit eraan te komen.
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12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
14. Sluiting
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15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Punt CvB op externe vergadering
3
Rikus schriftelijk antwoord vragen jaarplan
4
Uitzoeken hoe het met mail adres FR zit
8
en eventueel een lijst aanmaken

Deadline Datum

Wie
Mieke?
Joost
Genie
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Actiepunten van de laatste vergadering voor de vakantie
• Laptop verhaal aankaarten op de eerst volgende externe vergadering.
• Mentoraat aan de orde stellen, kan het anders, beter?
• Brieven die de studenten aan het einde van het eerste studiejaar krijgen
aanpassen.
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