Verslag interne vergadering FR
1 december 12:45, Z105
1. Opening
12:45
2. Aanwezigen
Marc (vz), Genie, Joost, Pieter, Roy, Ruben, Ellen, Erik, Martine, JanWillem
3. Vaststellen agenda
OK, zie 4.
4. Correspondentie
Email m.b.t. IR CTIT wordt behandeld onder punt 10.
5. Mededelingen
/
6. Notulen interne vergadering
Worden nog uitgewerkt, zijn inmiddels verstuurd door Pieter.
Aansluitend op andere initiatieven zal Mark ‘UT‐duurzaam’ uitnodigen voor een presentatie/
bijeenkomst te CTW
7. Adviezen / Instemmingen
‐ HL Maintenance
Hierover zal de FR een positief advies uitbrengen, Pieter zal dat doen (reeds gebeurd)
‐ jaarplan en begroting
De FR was niet goed te spreken over het jaarplan, en heeft daarop een aantal aanvullende vragen en
opmerkingen opgesteld en ingediend. De antwoorden waren vervolgens niet bevredigend. Deze bezwaren
leidden ertoe dat de FR niet zal instemmen met het jaarplan dat door de faculteit CTW is voorgesteld.
Martine en JanWIllem zullen een brief opstellen en die vervolgens aan de overige FR leden voorleggen.
8. Aandachtspunten FR
• Het Xerox probleem (lange wachtrijen en trage bediening) wordt doorgegeven aan Michel Jansen.
• Het geluidsprobleem (galm) in het gat in de Oosthorst zal worden opgelost (posters, oh nee:
plakbeleid)
• De FR zal Michel Jansen er op attenderen dat studenten en docenten graag duidelijkheid zouden
hebben over wanneer en waarom er werkzaamheden plaatsvinden in het gebouw. Er wordt veel last
aan ondervonden.
• Hoe staat het met de CTW nieuwsbrief/ CTW mededelingen? Kan ervoor worden gezorgd dat ook
studenten de mededelingen ontvangen? Wordt aan Michel Jansen voorgelegd.
9. Onderwijs
De FR leden ergeren zich nogal eens aan het gebrek aan orde en regelgeving tijdens tentamens. Hierover zal
een brief worden gestuurd aan Kees en Marjolein. Joost doet een briefvoorstel aan de overige leden.
10. Onderzoek
‐ visitatie IO

Er bestaat onduidelijkheid over de visitatie van IO. Roy informeert bij Wim Poelman.
‐ Instituutsraad CTIT (zie hieronder)
Voor de CTIT instituutsraad zijn nieuwe kandidaten nodig. In deze IR zijn 4 faculteiten vertegenwoordigd:
CTW, GW, EWI en MB. Uit die faculteiten worden relevante vertegenwoordigers gezocht, zo ook binnen CTW.
Aan de FR CTW is verzocht om kandidaten(medewerkers, AIO’s, OIO’s) voor te dragen. Het betreft o.a. de
groep Verkeer van prof. Van Berkum. Erik zal in dit kader Van Berkum verzoeken om 1 of twee kandidaten aan
te dragen.
11. W.v.t.t.k
/
12. Rondvraag
• Genie refereert aan een uitnodiging van de UR om volgende week woensdag te komen lunchen.
Genie zal doorgeven dat 2/3 personen van de FR aanwezig zullen zijn.
• Het voorstel om een blackboard site te stichten voor de FR wordt met enthousiasme ontvangen.
Ruben gaat hier voor zorgen.
13. Sluiting

