Faculteitsraad CTW, 133ste interne vergadering d.d. 5 januari 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Correspondentie
- Mail griffie UR
Masen heeft een uitnodiging van de UR ontvangen voor een overleg met de UR en alle andere FR’s (incl. de FR
van het ITC). Dit overleg zal o.a. gaan over de voorzieningen voor ITC studenten, de begroting, het al dan niet
voortzetten van deelname aan het European Consortium of Innovative Universities (omdat dit niet echt van de
grond komt), en het gebouwbeheer (tekort aan ruimte). Deze bijeenkomst is op 20 jan, van 12.30 tot 14.00 u en de
FR zal met 5/6 personen deelnemen.
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- Bevindingen Commissie Berger
Masen heeft een aantal documenten ontvangen met de bevindingen van de Commissie Berger. Er worden enkele
rigoureuze voorstellen gedaan om verder te bezuinigen. Een samenvatting hiervan is ook gepubliceerd in het UT
nieuws (zie bijlage).

5

5. Mededelingen
- Willems heeft gehoord dat de uitbreiding van het aantal onderwijszalen voorlopig is uitgesteld.
- Stoffels is 19 januari afwezig.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 15 december 2009
Tekstueel:
Pag 1: Het was de 132ste vergadering.
Horstman (regel 31) moet Blom zijn.
Naar aanleiding van:
7. Notulen externe vergadering d.d. 15 december 2009
Notulen waren nog niet beschikbaar; korte toelichting van belangrijkste punten onder 8 & 9.
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8. Jaarplan
De afkeuring van het jaarplan door de FR kwam niet voor iedereen verwacht. Het is nog niet duidelijk of er alsnog
instemming van de FR moet komen. De FR eist in ieder geval geen aanpassing van het huidige plan, aangezien dat
al niet meer gebruikt gaat worden. Er is overeen gekomen dat eerder (voor de zomer?) begonnen zal worden met
het opzetten van volgende jaarplannen en dat de FR daar dan vroegtijdig inspraak in krijgt. Eising zal een voorstel
doen voor deze procedure (in notulen?).
9. Aandachtspunten FR
- Xerox
De FR kan hier niet direct iets aan veranderen vanwege het UT-brede contract. Het inzetten van een
studentassistent is volgens Eising geen optie. Het enige middel is een boycot door studenten. Er zullen door de
studieverenigingen posters opgehangen worden om klachten te verzamelen. Naar aanleiding hiervan kan de FR
verdere acties ondernemen.
- Werkzaamheden
Werkzaamheden blijken voor iedereen een verrassing. Janssen gaat in bespreking met het FB of hierover meer
openheid kan komen (in notulen?).
- Nieuwsbrief
Eising is ook niet op de hoogte waarom de nieuwsbrief niet meer uitkomt. Hier zal navraag naar worden gedaan.
Het verdwijnen van de nieuwsbrief hangt samen met het vertrekken van studentassistenten. De verspreiding van
een nieuwsbrief onder studenten is ook een probleempunt, aangezien studenten niet te vaak ‘lastig gevallen’ willen
worden. Hiervoor kan de FR wellicht een voorstel doen.
- Examenreglement/OER
De regels rondom tentamens moeten in het OER terugkomen. Afgesproken is ook dat ook voor het OER (het
opleidingsspecifieke deel) de ontwikkeling eerder gestart zal worden zodat de FR tijdig inspraak kan hebben (in
notulen?).
- Studentenwerkplekken
Zowel in de kelder als in de projectkamers zijn verbeteringen aangebracht (stopcontacten, verfje) en de kelder zal
nog verder aangepast worden. Het is goed te zien dat hier echt wat verbeterd. Het aquarium lijkt ook gewoon te
blijven bestaan en Janssen heeft toegezegd de tafels hier te laten verbeteren (in notulen?).
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10. Onderwijs
- Studentassistenten
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Hoftijzer vraagt of er helemaal geen studentassistenten meer aangesteld mogen worden. Dit leek in eerste instantie
inderdaad het uitgangspunt, maar is niet houdbaar. Indien echt nodig kunnen er nog wel studentassistenten
aangesteld worden. Doel van de maatregel is vooral om mensen kritisch na te laten denken over de inzet van
(relatief dure) tijdelijke studentassistentschappen. Opmerkelijk is dat de Commissie Berger juist aanbeveelt meer
studentassistenten in te zetten, die dan op termijn deels de taak/plek van UD’s over zouden kunnen nemen.
Hoftijzer merkt ook nog op dat de betaling van de studentassistenten afgelopen kwartiel nog langer op zich liet
wachten dan normaalgesproken.
- Roosters IO
De roosters voor het derde kwartiel zijn bij IO nog niet bekend. Bij CiT en WB wel. Dit probleem keert jaarlijks
terug. Bovendien wordt er bij de verroostering van vakken voor verschillende jaren geen rekening gehouden met
de belasting voor docenten/onderwijsruimten. De FR stuurt een mail naar Ruijter om te vragen waarom roosters zo
lang op zich laten wachten.
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11. Onderzoek
- Visitatie Eric
- Visitatie IO
Rapport ligt bij de drukker. Over de visitatie zelf heerst nog onduidelijkheid. Er is een betere communicatie naar
de medewerkers nodig. Medewerkers die geïnterviewd worden krijgen in ieder geval een training om de
commissie op de juiste manier te informeren.
12. Bestellingen / Inkoop
Hoftijzer heeft in maart al een tekentablet besteld via ICTS en deze nog steeds niet ontvangen. Het lijkt erop dat
deze kwijt is geraakt in de postkamer. Hoftijzer zal via ICTS nagaan of de bestelling inderdaad geplaatst/verstuurd
is.
Het is niet praktisch dat medewerkers geen bevestiging krijgen van een geplaatste bestelling. Aangezien de inkoop
gecentraliseerd gaat worden, wachten we deze veranderingen eerst af.
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13. W.v.t.t.k.
Geen.
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14. Rondvraag
Peeters: Vergelijking van opleidingen in Elsevier pakt ongunstig uit. CiT wordt alleen vermeld voor Eindhoven
(Twente en Delft ontbreken). WB scoort redelijk goed.
Blom: Op de website van OSIRIS staat dat er half januari een voorlichtingsbijeenkomst is. Wanneer precies staat
er niet bij. Vragen aan de studieadviseur of BOZ.
Langerwerf: Waarom valt de meivakantie tegenwoordig in februari? Komt door de 3 TU samenwerking. De
vakantie valt nu in de week na carnaval.
Horstman: Vertrekt april/mei voor een jaar naar Singapore & Maleisië. Hij zal voor vervanging vanuit CiT zorgen.
15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailen griffie UR over deelname 20 jan.
1.
Doorsturen bevindingen Cie-Berger
2.
Verzamelen klachten Xerox door studieverenigingen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Voorstel verspreiding nieuwsbrief onder studenten
Mailen Ruijter over roosters Q3 voor IO
Vervanging Horstman regelen
Checken of aanpak ontwikkeling jaarplan in notulen FR
extern terugkomt
Checken of overleg werkzaamheden tussen Janssen en
FB in notulen FR extern terugkomt
Checken of aanpak ontwikkeling OER in notulen FR
extern terugkomt
Checken of aanpak tafels aquarium in notulen FR extern
terugkomt

Deadline

Datum

Wie
Masen
Masen
Willems,
?
?
Damgrave
Horstman
allen
allen
allen
allen

16. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 19 januari (12.45) en wordt gevolgd door een extern overleg.

FR-CTW

2

