Faculteitsraad CTW, 119e interne vergadering d.d. 10 februari 2009
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (vz.), Giskes, Langerwerf, Lutters (not.), Masen, Peeters, van Rij, Schoot
Uiterkamp, Stoffels
Thomas

1 & 2 Opening, aanwezigen
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering om 12.35 u.
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3. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Correspondentie
- Brief van de faculteitsraad GW inzake het OER. De werkgroep OER zal reageren.
- Brief van de UR inzake de verkiezingen voor de FR. Ter info.
- Diverse brieven van de UR.
5. Mededelingen
Geen mededelingen.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 13 januari 2008
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
7. Verslag externe vergadering d.d. 16 december 2008
- verslag 43e vergadering: er zijn geen besluiten genomen. De juiste toevoeging is dat Lutters zegt dat de besluiten
schriftelijk zullen volgen.
- regelnummering is wel aangekondigd maar niet doorgevoerd.
- n.a.v. het verslag: wat zijn de uitkomsten van het gezamenlijk overleg van het CvB en de decanen over de OER?
8. Adviesbrieven eerstejaars
Het is niet geheel duidelijk wat de status is van de aangeleverde brieven. In ieder geval zijn de brieven niet
vergelijkbaar. Gevraagd zal worden om een eenduidig voorstel, waarin in ieder geval aandacht is voor (het
gelijktrekken van) de punten:
- Aantal typen brieven
- Criteria
- Noemen aantal behaalde EC’s
- Noemen oorzaken van vertraging
- Betrekken mentor bij de afweging een bepaalde brief te sturen
- Aanraden planning te maken met de mentor/studieadviseur
- Noemen consequenties van vertraging
De toon van de nu beschikbare brieven wordt als passend ervaren.
9. Onderwijs
- Schermen in de collegezalen. Nogmaals wordt geconstateerd dat de schermen volstrekt onleesbaar, en daardoor
nutteloos zijn.
- Cijferoverzichten. Het is niet duidelijk aan welke, aan de studenten gezonden, cijferoverzichten rechten ontleend
kunnen worden. Het is niet duidelijk op welke basis een student eventueel verhaal kan halen. Ook de relatie met
het examenreglement is niet duidelijk. Voorgesteld wordt dit punt in te brengen in de discussie over de OER.
10. Onderzoek
Afhankelijk van de subsidieverstrekker en de constellatie van het onderzoeksvoorstel verschillen de bedragen die
voor een aio gevraagd dienen te worden nogal. Ook worden de bedragen, bv. in vergelijking met Delft, erg hoog
gevonden. Dit punt zag geagendeerd worden voor achtergrondinformatie en overleg.
12. W.v.t.t.k
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13. Rondvraag
- Er is onduidelijkheid over het beheer van de hardware bij de schermen in de gehele horst. Er zal navraag gedaan
worden.
- heeft op het Saxion een studiepunt een andere waarde dan een EC in het ECTS? Zo ja, wat is dan de verhouding?
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14. Actiepunten
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Nr
1
2

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
Instemming OLD CiT opsturen
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Veranderingen formulering 12-uurs rooster RoUTe14
uitzoeken
Opnemen cijferoverzicht in OER discussie
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FR-CTW

Deadline
10-02-2009
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering

Datum
1-12-2008
16-12-2008

Wie
Stoffels
Peeters

10-02-2008

Giskes

10-2-2009

Oerwerkgroep
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