Faculteitsraad CTW, 136ste interne vergadering d.d. 16 februari 2010
Aanwezig:

Blom, Damgrave, Hoftijzer, Langerwerf, Masen (vz.), Stoffels (not.), Verschoof , 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. Cie. Berger
8. OER
9. Medewerkers tevredenheids-onderzoek
10. Onderwijs
11. Onderzoek
- visitatie Eric
- visitatie IO
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
4. Correspondentie
Geen
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5. Mededelingen
A.s. vrijdag van 9 tot 10 is er een bijeenkomst over de instituutraad van CTIT voor voorzitters van de FR's, Masen
is daarvoor uitgenodigd maar kan niet. Er is gevraagd om een vervanger te sturen. Wie?
Stoffels gaat naar de bijeenkomst. Masen stuurt de informatie door.
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6. Notulen interne vergadering
Waar Peeters staat wordt in de meeste gevallen Pieter bedoeld.
Hoftijzer heeft uiteindelijk geen college gegeven in de kelder. Er was plek in de Drienerburght. Dat beviel goed,
koffie en pepermuntjes en nog goedkoper ook. N.a.v. dit punt komt wel de vraag naar boven hoe het zit met de
onderwijs ruimtes. De waaier is nu klaar maar er lijkt nog steeds een gebrek aan ruimte te zijn. We gaan dit aan de
orde stellen in de externe vergadering.
Actiepunten:
1: Bespreken OER met van den Boomgaard: Masen. Zie agendapunt daarover.
2: Blijft staan, Peeters is er niet.
3: Mailen zalenrooster, Masen kan het niet vinden en zoekt mbv wat tips nog even verder.
4: Uraad mailen over instituutsraden: Masen heeft een mail gestuurd en antwoord gehad dat het is doorgestuurd
naar de betreffende persoon, blijft nog even staan dus om in de gaten te houden.
Nav dit punt ontstond nog een discussie over met welke instituutsraden we te maken hebben als CTW. De meeste
groepen van CTW zitten bij IMPACT. Verder zit er één groep van CTW in MIRA (BMT), één in CTIT (VVR),
één in IGS (WEM) en één in IBR (OPM). Voor de instituutsraden van al deze instituten zouden wij als FR mensen
moeten voordragen (zo staat het in de regels). Van IMPACT en IGS hebben we nog niets gehoord.
5 & 6: Rapport Berger: zie agendapunt daarover.
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7. Cie Berger
Hoftijzer heeft van een aantal leden van de FR het commentaar op het rapport Berger gekregen en alles verzamelt.
Hij zal de dubbele punten eruit halen en kritisch kijken of het commentaar de buitenwereld in kan. Commentaar
zal gestuurd worden aan de Uraad die erom gevraagd had.
Ook zullen we op de externe vergadering aan Eising vragen wat CTW met de aanbevelingen van het rapport
Berger gaat doen.
8. OER
Masen en Peeters zijn langs geweest van den Boomgaard om het over de OER te hebben. Er kwam niet zoveel uit
het gesprek. Het grootste probleem is OSIRIS. Het lijkt erop dat wij ons moeten aanpassen aan de software ipv dat
de software kan wat wij willen. Dit komt tot uiting bij het studieplan. Iedere student moet ieder kwartiel/semester
een studieplan indienen. Dat plan moet dan goedgekeurd worden. Dit willen we niet voor alle studenten. Zeker
niet voor studenten die bijna nominaal lopen.
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Ze hebben de OER gezien. Hij schijnt ook op de site te staan. Hij is waarschijnlijk niet aan de FR gestuurd. Wel
hebben een aantal mensen hem via een andere weg gehad. Er zijn wel wat verschillen met de oude OER. Eerst
moest je na drie tentamen pogingen contact opnemen met de docent, nu al na twee pogingen. Van Den Boomgaard
komt vanmiddag ook op de externe vergadering. We wachten af wat hij mede te delen heeft.
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9. Medewerkers tevredenheids-onderzoek
Hofijzer heeft nog een bijeenkomst met het groepje dat het onderzoek bespreekt. Het lijkt een duur onderzoek te
zijn en de vraag is wat we er nu mee opschieten. Niet alle resultaten zijn even betrouwbaar vanwege het soms lage
percentage mensen dat de enquête heeft ingevuld. Eising vindt het punt van samenwerking nogal belangrijk. Het
scoort laag. De vraag is of dat erg is. Een promovendus heeft vaak zijn eigen onderzoek en daarbij is samenwerken
lang niet altijd noodzakelijk of belangrijk.
10. Onderwijs
OSIRIS werkt nog niet goed. Bijvoorbeeld: cijfers inzien is lastig, uitschrijven voor tentamen kan niet,
vakinformatie opvragen gaat onhandig omdat hij de WB bachelor vakken niet kent. Dit wordt gemeld in de
externe vergadering met de vraag of er naar gekeken kan worden.
11. Onderzoek
Geen nieuws over de visitaties. Het is onduidelijk of het boekje van IO al klaar is. Is het naar de drukken, is het nu
inderdaad bijna klaar (dat wordt al twee maanden geroepen)?
12. W.v.t.t.k
Hoftijzer: bestrating voor de Horst; fietsers en voetgangers rijden en lopen nu al jaren over een 'bouwterrein', door
de ^%$#@$#@ modder (en sinds kort over scheefliggende stoeptegels :-)).
Serieus: je kan iemand hier eigenlijk niet met goed fatsoen uitnodigen, ook voor medewerkers en studenten is het
een puinhoop.
We gaan in de externe vergadering vrager of en wanneer er iets gebeurt aan de uitstraling van onze toegang.
Hoftijzer: begroting CTW (waarom wordt die steeds teruggestuurd/afgekeurd, wat zijn de consequenties?)
Het is niet helemaal duidelijk hoeveel begrotingen er zijn ingediend. De eerst is afgekeurd omdat er teveel
middelen uit de reserves werden gehaald. Daarna is een nieuwe ingediend. Is die nu goed?
13. Rondvraag
Willems: Is de interne post overal zo langzaam. …. Ja, vaak wel. Klagen bij Michel Janssen.
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14. Sluiting
Resumé actiepunten
Onderwerp
Nr
2.
3.
4.
7.

Janssen mailen over koude tentamenzalen
Mailen weblocatie zalenrooster
Mailen Uraad over instituutsraden, antwoord afwachten
Bewerken kritiekpunten Berger en naar Uraad sturen
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Deadline

Datum

Wie
Peters
Masen
Masen
Hoftijzer
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