Faculteitsraad CTW, 125e interne vergadering d.d. 2 juni 2009
Aanwezig:
Afwezig:

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

1, 2 & 3 Opening, aanwezigen en Vaststellen Agenda
12:45 Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen geaccepteerd.
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4. Correspondentie
- Geen correspondentie
5. mededelingen
- Intern zijn er geen mededelingen.
- CTW mededelingen worden verteld. Er ontstaat discussie over het feit dat medewerkers wel emails krijgen
met bijvoorbeeld informatie over openingstijden van het gebouw maar studenten niet. Bureau communicatie
wil studenten niet teveel lastig vallen met nodeloze emails maar het lijkt vreemd dat studenten deze informatie
wordt onthouden
AP: Eduard Pupupin of Michel Jansen vragen of hij een email wil sturen naar studenten met relevante
informatie en actuele mededelingen
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6. Notulen interne vergadering d.d. 16 mei 2009
- Actiepunten:
Mailinglijst: Schoot Uiterkamp ontvangt nog geen email via de mailinglijst.
Graduate school: Van Rij heeft nog geen atwoord gehad op haar schriftelijke vragen.
OER IO: Van Rij vertelt dat de OLC IO met het huidige gemeenschappelijke deel van het concept OER
waarschijnlijk niet in zullen stemmen. Peeters en Giskes vertellen dat de OLC CiT en OLC WB ook hun
bedenkingen hebben bij bepaalde onderdelen van het gemeenschappelijke deel ven het concept OER. Van de
Bijl-Brouwer vraagt iedereen de OER’s door te lezen en de knelpunten te benoemen komende vergadering.
8. Notulen externe vergadering d.d. 21 april
Van Rij vraagt of we nog notulen te zien krijgen als we tijdens de externe vergadering aangeven dat er
onjuistheden in staan. Dit zal steeds nog gecheckt moeten worden in de notulen op de site.
n.a.v. r 99 Van der Bijl-Brouwer geeft aan dat in het plan voor de mentoren is opgenomen dat mentoren
richtlijnen krijgen wat ze moeten doen
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9. Onderwijs
De UT staat totaal op +10% WB op -10% IO op + veel en van CiT weet niemand het. De vraag is weer waar
de vooraanmeldingen staan.
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10. Onderzoek
- Hoe staat het met de IO visitatie? AP: komende externe vergadering de decaan hiernaar vragen.
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11. W.v.t.t.k
- Route 14 -> er is een verhaal in de wandelgangen over dat alle medewerkers als ZZP’er ingehuurd gaan worden.
Na een uitleg van Lutters wordt duidelijk dat dit juridisch niet kan voor vaste medewerkers. De conclusie is dat er
wordt afgewacht.
12. Rondvraag
- Peeters vraagt of wij zeggenschap hebben over de 3TU opleidingen. Giskes merkt op dat alledrie de decanen
verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Lutters concludeerd dat dan ook alle OLC’s en FR’s van de 3 TU
zeggenschap hebben.
- Geldt het nieuwe concept OER voor alle studenten? Ja het concept OER zal mits goedgekeurd ook voor
tweede derdejaars en hoger gaan gelden.
13. Sluiting
Van der Bijl-Brouwer sluit de vergadering om 13.30 uur.
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14. Actiepunten
55
Nr
1

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken

Deadline
21 april

Datum
7 april

2
3
4
5
6

OLC IO mailen over het OER
Navragen aanvragen voor de graduate school
Kennisoverdracht aan de nieuwe leden
Decaan in externe vergadering vragen naar visitatie IO
Pupupin of Janssen vragen een email te sturen naar
studenten

2 juni
2 juni
30 augustus
16 juni
-

12 mei
12 mei
12 mei
2 juni
2 juni

FR-CTW

Wie
Giskes / Van
Rij
Van Rij
Van Rij
FR
FR
?
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