Faculteitsraad CTW, 120e interne vergadering d.d. 03 maart 2009
Aanwezig:
Afwezig:

Van der Bijl-Brouwer (vz.), Langerwerf, Masen, van Rij, Schoot Uiterkamp (not.), Stoffels
Giskes, Lutters, Peeters, 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 URaad (…)
- Commissie vastgoed (…)
- Informatie dossier CreaTe
- Brief van Eising, vragen van de URaad over CreaTe
-…
N.a.v. de correspondentie.
Alle IO docenten zijn uit CreaTe gestapt. CTW houdt zich dus afzijdig van de opzet. De vraag is in hoeverre de
Faculteitsraad hier nog bij betrokken moet zijn. Wim Poelman is misschien nog wel betrokken.
Bespreken in externe vergadering wat we nog met CreaTe willen, [AP] Van der Bijl-Brouwer,
5. Mededelingen
11 maart is er een URaad + FR bijeenkomst om lopende zaken met elkaar uit te wisselen zoals de stand van zaken
rond de OER, de voortgang van Route 14, de implementatie van de nota personeelsbeleid en de pilots BSA.
Van der Bijl-Brouwer, Langerwerf, Stoffels gaan hierheen. Lutters en Giskes worden nog nagevraagd.
6. Notulen interne vergadering d.d. 10 februari 2009
N.a.v:
- Stoffels heeft gereageerd op de brief van de faculteitsraad GW inzake het OER. Hiervan is niets teruggehoord.
- Er moet aan dhr. Ruijter om meer informatie gevraagd worden wat betreft de cijferbriefjes. Welke brieven zijn de
juiste en welk aantal EC hoort erbij. Deze brief moet ook naar Dohmen Janssen [AP] Van der Bijl-Brouwer,
Actiepunten:
- Mailinglijst aanmaken, Stoffels, niet gedaan
- Instemming OLD CiT opsturen, Peeters, gedaan
- Veranderingen formulering 12-uurs rooster RoUTe14 Æ Bij IO wordt in principe het 10e t/m het 14e uur
niet ingeroosterd. Dit gebeurd altijd in overleg.
- Opnemen cijferoverzicht in OER discussie, niet gedaan
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13.40 uur : Masen gaat weg
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7. Verslag externe vergadering d.d. 10 februari 2009
Commentaar Peeters:
Regel 32: Eising antwoordt hierop dat hij nog geen punten van de FR heeft ontvangen.
Volgens mij gaf hij uiteindelijk toe dat hij ze wel had ontvangen, maar dat het slim was om ze nogmaals te
sturen...
Regel 49: De komende drie jaar zal er geen verandering optreden m.b.t. het aantal faculteiten.
Lijkt me strikt genomen niet waar. We krijgen namelijk het ITC erbij. In het verhaal van Eising klopte het wel,
maar zoals het hier staat, komt het raar over.
Regel 63: Adviesbrieven studenten A-0121: Dit punt wordt de volgende vergadering besproken als Ruijter ook
aanwezig is. Het moge duidelijk zijn dat Ruijter dan ook de nodige info aan ons moet verstrekken! Dat staat hier
niet in.
Regel 80: De FR antwoordt dat zij positief zijn...
Aangezien FR enkelvoud is, moet er is staan ipv zijn.
Verdere opmerkingen:
-ITC zal in de stad blijven, het hoort wel bij de UT sinds januari
- Er mist een actiepuntenlijstje aan het eind van de notulen
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8. Onderwijs
Mentoraat
De nieuwe studieadviseurs van IO en WB (Hiske Hemmer en Judith ….) zijn er mee bezig. Ze hebben enkele
mentoren uitgenodigd om te vragen hoe ze werken. Bij mentoren is het vaak onduidelijk wat hun taken zijn. De
vraag is wat de visie van CTW hierop is. Het idee heerst dat niet altijd de beste mentoren worden gezocht, maar er
alleen gekeken hoeveel er nodig zijn, als dat gehaald is, wordt er niet meer verder gekeken. Bespreken tijdens
agendaoverleg of de visie van CTW besproken kan worden en hoe de afstemming mentor / studieadviseur is. [AP]
Van der Bijl-Brouwer
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9.. Onderzoek
-
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10. W.v.t.t.k
11. Rondvraag
12. Actiepunten
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Nr
1
2

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
Opnemen cijferoverzicht in OER discussie

3

Bespreken in externe vergadering wat we nog met
CreaTe willen
Mail naar Ruijter en Dohmen Janssen over cijferbrieven

4
5

Bespreken tijdens agendaoverleg wat de visie van CTW
is op mentoraat
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