Faculteitsraad CTW, 121e interne vergadering d.d. 17 maart 2009
Aanwezig:
Afwezig:

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

1 & 2 Opening, aanwezigen
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. Er wordt gevraagd vast te leggen dat Masen de volgende keer notulist
zal zijn. Bij deze.
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3. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt het punt “verkiezingen van de FR” toegevoegd.
4. Correspondentie
- Antwoorden van Ruijter naar aanleiding van vragen (zie hieronder)
- Adviesbrieven studieadvies
N.a.v. de correspondentie.
- Wat betreft de controle van tentamen cijfers: het antwoord van Ruijter is niet toereikend. Het is niet
mogelijk om cijfers van tentamens te controleren. Bovendien wordt een overzicht van resultaten per
kwartiel niet altijd toegestuurd. Actie Æ Dit is in de externe vergadering gevraagd aan Ruijter. Conclusie
is dat het onmogelijk is om een waterdicht systeem te maken en dat er in de administratie altijd fouten
kunnen optreden. De verantwoordelijkheid om dit te checken ligt bij de student, waarbij hij of zij in
principe het tentamen moet kunnen inkijken. Wat betreft de kwartiel gegevens. Dit zou Ruijter checken
bij BOZ.
- Wat betreft de adviesbrieven: er zitten verschillen tussen de brieven van de verschillende opleidingen. Dit
kan mogelijk tot verwarring leiden. Actie Æ hierna is gevraagd in de externe vergadering. Conclusie is
dat opleidingsspecifieke verschillen niet te vermijden zijn, maar dat de algemene structuur beter op elkaar
afgestemd en in sommige gevallen verbeterd kan worden. Ruijter zal dit afstemmen met DohmenJanssen.
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5. Mededelingen
11 maart was 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 berichten hierover.
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Wat betreft de OER richtlijnen. Hierop is verschillend gereageerd volgens de verschillende FRs. Er is nog
niet duidelijk wat er met de opmerkingen van onze FR is gebeurd. Er was gevraagd aan Eising om dit
terug te koppelen naar het CVB. Actie Æ hierna is gevraagd in de externe vergadering. Eising zou het
meenemen in de volgende vergadering van het CVB.
Wat betreft route 14: er is weinig daarvan wat echt specifiek voor ons aan de orde is. In de externe
vergadering wordt hier verder over uitgeweid.
Wat betreft personeelsbeleid: aan ons de vraag hoe we daar mee omgaan. Het antwoord is dat we daar
niet mee omgaan. De contactpersoon van de Uraad heeft beloofd hierover meer expliciete vragen te
stellen. Wij wachten af.
Wat betreft huisvesting: er komt een onderzoek naar de bezettingsgraad. Er zijn grote verschillen tussen
de faculteiten. Bij CTW zijn er aanwijzingen dat er een ondercapaciteit is, maar bij andere faculteiten,
zoals EWI is er mogelijk overcapaciteit.
Er is de afspraak gemaakt dat er meer contact zal zijn tussen ons en de contactpersoon binnen de Uraad

6. Notulen interne vergadering d.d. 3 maart 2009
N.a.v:
Actie Æ er wordt nagevraagd in de externe vergadering wat de status van CreaTe is. Antwoord is dat er twee
(nieuwe) medewerkers bijkomen die ervoor zorgen dat er geen “kannibalisme effect” en een capaciteitsprobleem
optreedt bij IO. Dit lijkt dus goed te gaan.
Actiepunten:
- Mailinglijst aanmaken, Stoffels, niet gedaan. Dit zal ze doen als ze weer wat tijd heeft.
7. Onderwijs
1. Adviesbrieven. Dit is behandeld onder 4. Correspondentie
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2. Mentoraat. Het is niet duidelijk hoe eenduidig de invulling hiervan is binnen de verschillende opleidingen
en wat de visie is van de faculteit. Zo zijn er bijvoorbeeld aan de ene kant studieadviseurs, mentoren en
ook studentmentoren. Deze laatste groep is handig in de communicatie naar de student (Van Rij). Aan de
andere kant schort het aan de communicatie tussen de verschillende partijen (Stoffels). Actie Æ in de
externe vergadering wordt gevraagd naar de consistentie binnen de verschillende opleidingen en naar de
miscommunicatie die soms optreedt. Is bijvoorbeeld de status van elke student bekend, dwz is bekend of
iemand extra begeleiding nodig heeft en of die persoon daar vervolgens ook behoefte aan heeft? Ruijter
heeft beloofd dit te bespreken met de studieadviseurs om een en ander beter af te stemmen en te
verbeteren.
Verdere opmerkingen: Giskes stipt de bonusregelingen aan. Er zijn inconsistenties; bijvoorbeeld bonusregelingen
bij verplichte opgaven. Bovendien wordt de kwaliteit van tentamens nauwelijks gecheckt en is er slechts eens in de
vier jaar een accreditatie van het onderwijs. Kortom, in het algemeen is een betere terugkoppeling naar de docent
gewenst wat betreft de inhoud van het vak, de toetsing en de bonusregelingen. Conclusie is dat dit echter een zaak
is van het OLC. Eventueel kan deze opmerking naar het OLC worden toegespeeld.
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8. Onderzoek
Actie Æ Lutters en Masen geven volgende keer uitleg over de stand van zaken betreffende de verschillende kosten
van AIO’s in bijvoorbeeld Twente en Delft.
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10. W.v.t.t.k
Betreffende de verkiezingen voor de FR: voor 1 april moeten namen (plus handtekeningen) binnen zijn van de
nieuwe FR leden. Van de studenten gaan Schoot-Uiterkamp, Giskes en Van Rij niet door. Van de medewerkers
gaan Van der Bijl-Brouwer, Lutters en Thomas niet door. Zij zullen op zoek gaan naar vervangers.

80

11. Rondvraag
12. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
1
Vragen over communiceren tentamen cijfers Æ gedaan;
2
volgt actie op van Ruijter
Vragen betreffende adviesbrieven Æ gedaan; volg actie
3
op van Ruijter
Vragen betreffende stand van zaken OER lijst Æ
4
gedaan; volgt actie op van Eising
Vragen wat betreft stand van zaken CreaTe Æ gedaan;
5
is afgehandeld en kan van de lijst
Bespreken visie op en praktijk van mentoraat Æ gedaan;
6
volgt actie op van Ruijter
Uitleg kosten AIO’s
7

Deadline

Datum

Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Interne
vergadering

17-3-2009

Wie
Stoffels
FR

17-3-2009

FR

17-3-2009

FR

17-3-2009

FR

17-3-2009

FR

7-4-2009

Masen,
Lutters

Agenda 7 april FR intern week dinsdag, 7 april om 12:30 in Z.109.
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FACULTEIT CONSTRUERENDE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Kenmerk
Datum

: CTW FR-046
: 26 maart 2009

105
Verslag
van de 46e overlegvergadering Faculteitsraad en Decaan CTW 17 maart 2009
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Aanwezig:
MT:
Secretariaat:
Afwezig:

Lutters, Schoot Uiterkamp, Giskes, Peeters, Van Rij, Stoffels, Van der Bijl-Brouwer,
Thomas
Eising, Ruijter
Kamp (verslag)
Janssen, Masen, Langerwerf, Ticheler
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1.

Opening
Eising merkt op dat het punt internationalisering niet vandaag, maar in de vergadering van 19 mei a.s. zal
worden toegelicht door Ferwerda.

2.

Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Verslag 45e overlegvergadering FR/decaan
Goedgekeurd.

4.

Mededelingen
Route 14: Eising geeft aan dat de Graduate School per september 2009 van start gaat. De vraag is
alleen nog welke personen deel mogen nemen. Waarschijnlijk zal de deelname via het
‘kapstokmodel’ worden geregeld.
De ‘Pre University College’ wordt tijdens de voorlichtingsdagen gepresenteerd. De overstap van
het voortgezet onderwijs naar een universitaire opleiding moet verbeterd worden.
De School of professional Learning is gericht op het verder helpen van personen met hun
carrière.
De werkgroep Ondernemerschap zal de komende tijd een aantal acties gaan uitvoeren, namelijk:
tijdens de voorlichtingsdagen op 27 en 28 maart laten zien dat op de UT
ondernemerschap een belangrijke rol speelt.
een groot evenement in de Grolschveste organiseren over ondernemerschap.
een boekje maken over ondernemerschap op de UT.
het benoemen van een student als ondernemer van het jaar per faculteit.
het benoemen van een werknemer als ondernemer van het jaar per faculteit.
studenten laten meemaken wat ondernemerschap is.
op 1 april a.s. komt Clemens Pouw in de Kamer van Hoogleraren vertellen wat het
ondernemerschap voor de faculteit zal gaan betekenen.
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Stavaza hgl-vacatures:
TEM: Eising heeft vanmiddag een gesprek met een interessante kandidaat. In Groningen is een
soort gelijke vacature ontstaan, dat maakt het vinden van een geschikte kandidaat extra moeilijk.
Dakpan Jonker: alle handtekeningen van de leden van de BAC zijn inmiddels binnen.
Eising meldt dat vanaf 6 april 2009 het hele Horstcomplex, inclusief de toren, meander en
kantine, van 8.00 tot 21.00 uur geopend zullen zijn.
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5.
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Onderwijs
Bewijs van het behaalde cijfer voor een vak: De FR geeft aan dat de tentamenbriefjes die naar
studenten thuis worden gestuurd, lang niet bij alle vakken worden gebruikt. Ruijter antwoordt dat
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BOZ vier keer per jaar cijferoverzichten verstuurd met de behaalde resultaten. Deze overzichten
worden per kwartiel verstuurd. De studentleden van de FR zijn van mening dat dit zeker geen
vier keer per jaar gebeurd. De FR is voorstander van behoud van de tentamenbriefjes. Ruijter
gaat bij BOZ navragen hoe het zit met de tentamenbriefjes en of er daadwerkelijk vier keer per
jaar cijferoverzichten worden verstuurd. ACTIE KR
Adviesbrieven eerstejaars: de FR vraagt zich af waarom de brieven van CiT anders zijn dan die
van IO en WB. De FR vindt dat de brieven van de drie opleidingen gelijk moeten zijn. Ruijter
gaat dit punt met Dohmen-Janssen bespreken. ACTIE KR
Invulling van het mentoraat: de FR vindt dat de ondersteuning naar de mentor toe erg beperkt is.
Elke persoon gaat weer anders om met het mentoraat en daarom zouden er een aantal duidelijke
richtlijnen moeten worden opgesteld. De studieadviseurs kunnen hierin een rol spelen. De
studieadviseurs worden de volgende vergadering dd. 21 april uitgenodigd om het punt
‘mentoraat’ te bespreken.
OER: Stoffels vraagt of Eising de opmerkingen van de FR m.b.t. de OER nog heeft besproken
tijdens het CvB/Decanenoverleg. Eising antwoordt dat dit niet het geval is. Stoffels stuurt het
lijstje nogmaals naar Eising en deze zal de lijst morgen in het CvB/decanenoverleg bespreken.
ACTIE RE
Create: Van der Bijl-Brouwer vraagt hoe het met Create staat, omdat twee medewerkers van
CTW zich hebben teruggetrokken. Eising antwoordt dat Mouthaan twee personen vanuit EWI
naar IO stuurt. Uiteraard gaat Mouthaan dit financieren. Er zijn nog geen aanmeldingen voor
Create.
Ruijter deelt mee dat hij en Dohmen-Janssen wisselend aanwezig zullen zijn tijdens de FR
vergadering vanaf 1 juli. Tot 1 juli zal in principe alleen Ruijter aanwezig zijn.
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6.

Onderzoek
Eising deelt mee dat het visitatierapport WB aanvaard is. Achenbach wil alleen nog graag een
vriendelijke brief ontvangen waarin wij hem bedanken etc. Delft zal deze brief versturen.

7.

Rondvraag
Eising merkt op dat a.s. vrijdag 20 maart de Kamer van Hoogleraren een dag op de ‘hei’ gaat. De dag zal
in het teken staan van ‘het onderzoek van CTW onder het vergrootglas’.

8.

Sluiting
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