Faculteitsraad CTW, 116e interne vergadering d.d. 1 december 2008
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Van der Bijl-Brouwer (voorzitter), Giskes(notulist), Langerwerf , Masen, Peeters, van Rij,
Schoot Uiterkamp, Stoffels, Lutters
Thomas

1 & 2 Opening, aanwezigen
Brouwer opent de vergadering om 12:37
3. Vaststellen agenda
Punt 6b wordt toegevoegd; Notulen externe vergadering d.d. 18 november 2008
4. Correspondentie
Externe vergadering notulen
Suggesties voor concept OER
5. Mededelingen
Van der Bijl-Brouwer:
- er komt een medewerkers tevredenheids onderzoek en n.a.v. de ergernissenpoll die de Faculteitsraad heeft
gedaan komt er iemand op gesprek.
- Tot Kerst zal ik er niet zijn.
Van Rij zal Van der Bijl-Brouwer tot dan vervangen.
Stoffels: Naar aanleiding van de mailinglijst;
FR@CTW.utwente.nl komt bij Stoffels aan
FRCTW@utwente.nl is gelinkt naar FR@CTW.utwente.nl
CTWFR@utwente.nl is gelinkt naar de juiste emailadressen, alleen mag je deze global list alleen gebruiken vanuit
de xchange server. Als je je universiteitsemail laat binnenkomen op een ander emailadres dan kan je deze list niet
gebruiken.
AP Stoffels: Maakt een lijst aan waarmee iedereen kan emailen
6a. Notulen interne vergadering d.d. 18 november 2008
Textueel: p1 Mieke i.p.v. Miek
N.a.v.: niets
n.a.v. actiepunten:
- Laptopverhaal wordt door de onderwijskundige dienst opgepakt dit hoeven wij niet meer verder te
onderzoeken
Mentoraat en brieven horen eigenlijk bij oer
- Mentoraat: Er moet met de studieadviseurs van de opleidingen over gepraat worden. Het mentoraat is
voor verbetering vatbaar, want het verschilt erg per opleiding wat het mentoraat inhoud. Bij
werktuigbouwkunde zijn er bijvoorbeeld geen uren beschikbaar voor het mentoraat en dan komt dat
bijvoorbeeld in je vrije tijd.
- Brieven aan het eind van het collegejaar: Deze moeten aangepast worden. De brief is niet centraal
geregeld dus deze kan per opleiding geschreven worden.
AP Van der Bijl-Brouwer; In jaarcirkel laten opnemen van de brief en het mentoraat
6b. Notulen externe vergadering d.d. 18 november 2008
p1 punt 5: Eising heeft over TNW, na in gebruik neming van Carre, niet gezegd dat zij zullen vertrekken van de 5e
en 6e verdieping
p2: Pag 4 er wordt hier verwezen naar eerdere jaarplannen.
Peeters: Er moet komen te staan dat er in volgende jaarplannen weer expiciet dingen vermeld worden. Om te
voorkomen dat er dingen verdwijnen als nu is gebeurt
n.a.v. p3 Giskes: In de vitrinekasten staan nu alleen dingen van IO is het niet leuk als alle drie de opleidingen
vertegenwoordigd gaan worden in de kasten? Schoot Uiterkamp: Ja maar er was veel minder van WB en CiT en
daarom zijn er IO dingen tentoongesteld.
Het besluit 08.34 is niet genomen in de vergadering. Deze zou nog schriftelijk toegzonden worden.
Giskes: Is er geen actiepuntenlijst? Masen: Nee die mist altijd
7. OER stand van Zaken
Over: Suggesties over concept OER
Van der Bijl-Brouwer:
- Er mist een inleiding van het stukje over dat richtlijnen terughoudend moeten zijn.
- Studentenactivisme moet uit het OER geschrapt worden. Dat document heeft niets met activisme te
maken
- Er is niet overal een advies in het suggesties concept OER
Peeters: Art. 14.2 is een voorbeeld van iets wat niet in het OER hoeft
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Masen: Zet bij ‘suggesties OER’ over welke concept OER het gaat. Misschien dat er al een meer aangepaste versie
is en dat je het dan niet over dezelfde hebt.
Langerwerf: Er is toch wel een digitaal systeem die een studieplanning aan zou kunnen? Waarom staat er dat er
geen syteem is?
Peeters:Nee, het systeem dat bedoeld wordt is OSIRIS en dat heeft al vertraging. Op het moment van ingaan van
het nieuwe OER zal het digitale systeem nog niet beschikbaar zijn.
Stoffels: Ik zal ervan maken ‘is nog niet in gebruik’
Langerwerf: Telt het hoogste of het laatste cijfer?
Van der Bijl-Brouwer: Het hoogste cijfer maar dit is een voorbeeld van een goede richtlijn, want het is wel scheef
dat je bij de ene opleiding een 5 laat staan omdat je bang bent na herkansen een 4 te halen en bij een andere
opleiding dat je het vak wel overgedaan zou hebben om er een 6 van te maken.
Peeters: Staat er iets over de harde knip in?
Nee
Masen: Waarom mag je ‘maar’4 keer tentamen doen?
Discussie over of het wel of niet goed is.
Voor: Dan denken studenten beter na over of ze tentamen doen. Dan zal je betere opkomst hebben bij de
tentamens en niet teveel lege plekken hebben en alle narigheid die daarbij komt kijken.
Vier keer is best vaak. Dan moet een gewone student die zijn best doet toch wel een vak moeten kunnen halen
Tegen: Dan kunnen studenten zometeen geen tentamen meer doen terwijl ze het vak wel moeten halen voor de
opleiding.
Wie gaat het controleren?
Van der Bijl-Brouwer: Kunnen jullie nog iets schrijven over de totstandkoming van het OER? Dat bijvoobeeld de
docenten weinig tot niet gehoord zijn en dat de vertegenwoordigers van de OLC’s wel gehoord zijn maar dat met
het commentaar waarschijnlijk weinig is gedaan?
AP ‘Stoffels, Giskes, Langerwerf; Past het bovengenoemde commentaar aan
8. Begroting Jaarplan intestemmingsdocument
Peeters deelt de concept instemming uit.
Schoot Uiterkamp: Kan je Het betreft aanpassen naar Jaarplan?
De faculteitsraad stemt in met het jaarplan
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9. ARBO en milieuplan
Peeters: Hadden we het in de externe vergadering niet gehad over een tijdsplan?
Van der Bijl-Brouwer: Het antwoord was zo snel mogelijk dus aan het eidn van het jaar moet het gebeurt zijn.
AP Masen en Lutters: Maken instemming voor de volgende vergadering.
De faculteitsraad stemt in met het arbo en milieuplan
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10. Faculteitsregelement
Van der Bijl-Brouwer: Op pagina 6 staat instemming en adviesrechten van de faculteitsraad.

100

11. Onderwijs
Peeters: morgen is er een bijeenkomst van route 14
Giskes: volgens mij is dat meer voor sudenten
De LCD schermen in de oosthorst blijven een probleem. Hierover blijven we navragen.
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12. Onderzoek
Er is nog geen definitief rapport van de WB visitatie.
13. W.v.t.t.k
14. Rondvraag
Van Rij: De externe vergadering in februari zit in een roostervrije week. Ik denk dat er veel mensen dan op
vakantie gaan.
Van der Bijl-Brouwer: Deze kunnen we wel verzetten
15. Actiepunten
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Nr
Onderwerp
Deadline
Mailinglijst aanmaken
16-121
2008
In de jaarcirkel laten opnemen: Brief en mentoraat
2
3

Suggesties voor OER brief afmaken

4

Instemming Arbo en milieuplan schrijven
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Datum
1-12-2008

Wie
Stoffels

1-12-2008

Van der BijlBrouwer
Stoffels,
Giskes en
Langerwerf
Masen en
Lutters

1-12-2008

16-122008

1-12-2008
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