Faculteitsraad CTW, 132ste interne vergadering d.d. 15 december 2009
Aanwezig:

Blom, Damgrave, Hoftijzer, Horstman, Langerwerf , Peeters (vz), Stoffels, Verschoof, Willems
(not.)

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda
Peeters opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. & 5. Correspondentie & Mededelingen
Geen.
6. Notulen interne vergadering d.d. 1 december 2009
Tekstueel:
Pag 1: Jansen moet Janssen worden.
Geluidsprobleem i.p.v. geluiprobleem
Naar aanleiding van:
Pag 1: Visitatie IO gaat als het goed is deze week naar de drukker.
Pag 2: Horstman meldt dat er 2 kandidaten zijn voor de CTIT instituutsraad.
Bijeenkomst van de Uraad is niet doorgegaan.
Ruben heeft BlackBoard pagina aangemaakt en zet hier alle besluiten en overige documenten op. De
notulist moet het verslag erop zetten.
7. Notulen externe vergadering d.d. 25 november 2009
Tekstueel:
Pag 2, rgl 94-96: Dit gaat over het bindend studie advies van IO, dit is nu onduidelijk.
8. Agendapunten externe vergadering:
- Herziene versie jaarplan
Nieuwe versie is weinig aan veranderd, alleen wat tabellen / grafieken zijn aangepast en het stuk uit het jaarplan
van vorig jaar is verwijderd. Toelichting tijdens het najaaroverleg en het management verslag is het belangrijkst.
Daarna wordt het jaarplan in de kast gelegd.
Het lijkt erop dat onze insteek van het niet instemmen onduidelijk is. De FR wil niet dat er een nieuw jaarplan
wordt geschreven, dit is niet nodig aangezien deze toch al in de kast ligt en de najaarsoverleggen geweest zijn. Wel
wil de FR voor het volgende jaarplan op tijd betrokken worden zodat de kritiek van de FR verwerkt kan worden.
Hiervoor willen we een schriftelijke toezegging.
Horstman voegt nog toe dat de RvT UT de UT begroting niet ging goedkeuren en dat CTW waarschijnlijk minder
gebruik moet gaan maken van haar reserves.
-Xerox
Spreek voor zich; de FR wil hierover helpen nadenken voor oplossingen.
-Werkzaamheden in gebouw
Medewerkers / studenten worden niet ingelicht als er gewerkt wordt. Het werk veroorzaakt veel overlast, als de
medewerkers / studenten op de hoogte worden gesteld kunnen zij zich hier op instellen en omheen plannen.
-CTW nieuwsbrief
Hier heeft de FR alleen de vraag waarom deze niet meer verstuurd wordt en waarom deze niet naar studenten gaat.
-Visitatie IO
Er is vooral weinig contact geweest, verder gaat de visitatie deze week naar de drukker als het goed is.
9. Aandachtspunten FR
Staan op de externe agenda, niks aan toe te voegen verder.
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10. Onderwijs
Er moet op tijd gestart worden met de OER om problemen zoals die vorig jaar voor kwamen te voorkomen. De FR
wil in een vroeg stadium betrokken worden bij de OER.
Osiris; de planning voor de overschakeling zit net voor de tentamenperiode. De FR voorziet hierin problemen.
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11. Onderzoek
Reeds besproken.

55

12. & 13. W.v.t.t.k. & Rondvraag
Geen.
14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
-

Deadline

Datum

Wie

15. Sluiting

FR-CTW

1

