Faculteitsraad CTW, 128e interne vergadering d.d. 15 september 2009
Aanwezig:

Masen (vz.), Peeters(notulist) Willems, Blom, Verschoof, Damgrave

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda
Masen opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
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4. & 5. Correspondentie & Mededelingen
Er is een pak papier van de URaad binnengekomen. De stukken waren te laat binnen om nog samenvatting door te
sturen. Er zit onder andere een stuk over de begrotingen tussen. Er zijn verder geen mededelingen.
6. Notulen interne vergadering d.d. 27 augustus 2009
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd.
Wat betreft de actiepunten heeft Ellen de mailinglist (blijkbaar) nog niet geüpdate. Lunchvoorstellen kunnen nog
steeds naar Ellen gemaild worden. De overige actiepunten zijn voldaan.
7. Notulen externe vergadering d.d. 16 juni 2009
Naar aanleiding van de notulen zijn er een aantal vragen die gesteld zullen worden in de externe vergadering:
- Wat is er uiteindelijk besloten wat betreft cijferoverzichten en het versturen daarvan?
- Wat houdt de Graduate school op dit moment precies in? Een algemene uitleg plus de stand van zaken wat
betreft CTW is hier gewenst. Hierbij hoort ook een eventueel nieuw voorstel dat ingediend zou worden.
- Hoe gaat het met de opvolging van Van Maarseveen?
- Wat betreft de visitatie van IO: er wordt hier één keer in de 14 dagen een presentatie gegeven. De vraag is:
wie, wat, hoe en waar? Verder is er onduidelijkheid bij de medewerkers.
- In de notulen wordt tot drie keer toe gezegd dat er een schriftelijk besluit zal worden verstuurd door de FR
wat betreft de OER’s. Dit aantal is wat overdreven.
8. Begroting en jaarplan (onder voorbehoud)
De begroting en het jaarplan zijn niet ontvangen en kunnen derhalve niet besproken worden. Wat al wel vast
belangrijk is om te melden, is dat er bij bestudering gelet moet worden op aanbevelingen van vorig jaar.
9. Aandachtspunten FR dit jaar
Een echt plan is er op dit moment niet, maar er zijn wel een aantal punten die in ieder geval belangrijk zijn het
komende jaar:
-
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-

Avondcolleges IO, onder andere vanwege onvoldoende capaciteit in het tekenonderwijs (docenten en
gebouw). Er was ooit toegezegd dat er geen avondcolleges zouden komen. Hier zaten echter mitsen en
maren aan. De vraag is nu dus hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.
Het gat in de Oosthorst is inmiddels gemaakt, maar daar is het voorlopig ook bij gebleven. Dit moet dit jaar
echt veranderen.
Er is laatst een inventarisatie van de ruimtebehoefte gedaan. Er moet gekeken worden wat met deze
resultaten gedaan wordt.
Wellicht is het een idee om een nieuwe tevredenheidspoll te houden.
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10. Onderwijs
- Ruimtegebruik: er zijn veel colleges buiten de horst. Daar is op dit moment niets aan te doen. De Waaier is
nog niet open, onder andere vanwege koppeling met Carré op het punt van elektravoorziening. Verder
moeten er studenten staan tijdens colleges van IO omdat er simpelweg geen plaats meer is.
- Blom vraag zicht af hoe het zit met een eventuele verandering van de minor van 20 naar 30 ec. Willems legt
uit dat deze discussie nog gevoerd wordt en het voorlopig dus vooral een kwestie van afwachten is.
11. Onderzoek
- De voortgang en onduidelijkheden wat betreft de visitatie van IO zullen met de notulen in de externe
vergadering behandeld worden.
- Het leerstoelenplan moet TZT weer op de agenda komen. Dit zou een plan moeten zijn met een visie over 5
jaar.
12.W.v.t.t.k.
Er zijn geen verdere punten.
13. Rondvraag
Willems vraag zich af of er een ARBO-plan voor studenten is. Dat zou nagevraagd moeten worden bij de
Faculteit en kan tijdens de behandeling van de ARBO verderop in het jaar.
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14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
1

FR-CTW

Deadline

Datum
27-08 2009

Wie
Ellen

1

Faculteitsraad CTW, 128e interne vergadering d.d. 15 september 2009
2
3
4
5

Lunchvoorkeur naar Ellen e-mailen
Samenvatting URaad-stukken doorsturen
Bij Joke Ticheler informeren naar het beleid wat betreft
bonnetjes (lunches)
Afkortingenlijst doorsturen naar de FR

15-09 2009

27-08 2009
15-09 2009
15-09 2009

allen
Marc
Marc

15-09 2009

Marc

16. Sluiting
De volgende vergadering is op dinsdag 6 oktober (intern)

FR-CTW

2

