Faculteitsraad CTW, 135ste interne vergadering d.d. 2 februari 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. Notulen interne vergadering
7. Notulen externe vergadering
8. Onderwijs
a. OER
9. Onderzoek
b. visitatie Eric
c. visitatie IO
10. Instituutsraden
11. Bijeenkomst UR
d. Rapport Commissie Berger
12. Medewerkers tevredenheids-onderzoek
13. Lunch & FR
14. Rookhok
15. W.v.t.t.k
16. Rondvraag
17. Sluiting
4. Correspondentie
Geen
5. Mededelingen
Worden besproken tijdens de genoemde agendapunten.
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6. Notulen interne vergadering
Na kort overleg wordt besproken dat we verder niet actief bezig gaan zijn met Utduurzaam. Bij vragen etc. weten
we ze te vinden.
7. Notulen externe vergadering
Herhaaldelijk zijn Horstman en Hoftijzer door elkaar gehaald, hoewel Horstman niet op de vergadering aanwezig
was.
Pagina 2, regel 8. Er staat niet dat ook gevraagd is naar de kostenoverschrijding van de verbouwing.
Horstman: waarom gaat er wel veel geld naar het 50jarige jubileum, en niet naar onderwijszaken?
Masen: waarom is men wèl kritisch over Create die slecht loopt, en niet over TOM die nog slechter loopt.
Hoftijzer stelt voor om aan Eising te vragen hoe het met TOM zit.

8. Onderwijs
OER
Hoftijzer heeft gehoord dat er een universitaire OER komt. Masen gaat met Peeters langs bij Toni van den
Boomgaard hierover.
Peeters: het was koud in de tentamenzalen. Hij mailt Michel Janssen hierover.

55
Hoftijzer: ik heb gehoord gekregen dat ik in de kelder les moet geven, in verband met ruimtegebrek. Masen: er is
een rooster van alle zalen en de beschikbaarheid ervan. Masen mailt de weblocatie daarvan door.
Verschoof: kan CTW geen voorrang worden gegeven bij de verroostering van de Horst? Masen: Nee, niet
mogelijk, is al gevaagd.
60
9. Onderzoek
visitatie Eric
visitatie IO

FR-CTW

1

Faculteitsraad CTW, 135ste interne vergadering d.d. 2 februari 2010
Niemand heeft nieuwe informative over de visitaties
65
Hoftijzer: ik ga in de instituutsraad van IBR, een instituut van met name gedragswetenschappen, waarmee IO te
maken heeft.
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10. Instituutsraden
Masen: de directeur van MIRA wilde mijn ideeen weten over instituutsraden. Ze hebben een mail gestuurd aan de
voorzitters van de faculteitsraden, dat ze zelf niet weten hoe ze kandidaten moeten werven.
Peeters: Wat hebben we überhaupt met instituutsraden te maken. Masen: het schijnt onze verantwoordelijkheid te
zijn om voor kandidaten te zorgen.

75
Masen stuurt de Uraad een mail, om te vragen of de instituutsraden niet allemaal dezelfde procedure kunnen
volgen bij het vormen van de raad, en wat überhaupt het doel van deze raden is en wat wij er precies mee te maken
hebben.
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11. Bijeenkomst UR
Rapport Commissie Berger
Masen: was een langdradig verhaal, lees: lekkere broodjes, verspilling van tijd.
Hot topics waren de huisvesting en de financiële situatie.
Masen: Uraad moet een reactie geven op Berger, en wil input van de faculteitsraden. De instituutsdirecteuren,
decanen ed. hebben al ingestemd. Berger wordt de volgende vergadering besproken, waarbij iedereen het rapport
gelezen heeft en commentaar heeft. Hoftijzer bundelt deze kritiekpunten.
.
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12. Medewerkers tevredenheids-onderzoek
3 Positieve en 3 negatieve resultaten zijn uitgekozen en besproken. Hoftijzer: de werkdruk was vaak een
onderliggend probleem bij de negatieve resultaten.
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13. Lunch & FR
Discussie of de FR CTW de lunch gaat opgeven als zijnde bezuiniging. Lijkt alleen relevant als het voor anderen
zichtbaar is als ‘voorbeeld’. Wordt ooit nog besproken, tot nader order eten wij lekker onze broodjes.
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14. Rookhok
EIsing ergert zich aan de rookoverlast voor de voordeur. Er zou een rookhok moeten komen, waarbij hij input van
de FR wilde. Het besproken antwoord: Niet zinnig om in deze bezuinigingstijd zo’n hok te bouwen.
15. W.v.t.t.k
Geen
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16. Rondvraag
Hoftijzer: Er blijkt uit MTO dat er weinig waardering is voor de faculteitsraden. Is hier iets aan te doen?
Onderliggend probleem lijkt de onbekendheid en onzichtbaarheid te zijn. Horstman: We kunnen een enquete
houden over mogelijkheden om te bezuinigen.
110
Horstman: ik ben de komende maand weg. Daarna weer 2 maanden hier en dan een jaar weg.

17. Sluiting
115
Resumé actiepunten
Onderwerp
Nr
1.

Bespreken universitaire Oer met van den Boomgaard

2.
3.
4.
5.
6.

Janssen mailen over koude tentamenzalen
Mailen weblocatie zalenrooster
Mailen Uraad over instituutsraden
Naar Hoftijzer sturen kritiekpunten Berger
Bundelen kritiekpunten Berger

FR-CTW

Deadline

9 febr.
externe

Datum

Wie
Masen,
Peters
Peters
Masen
Masen
Iedereen
Hoftijzer
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