Faculteitsraad CTW, 137ste interne vergadering d.d. 2 maart 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering.
Afgemeld: Hoftijzer, Horstman
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. Onderwijs
10. Onderzoek
- visitatie IO
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Sluiting
4. Correspondentie
Van de Uraad: agenda voor morgen.
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5. Mededelingen
Geen
6. Notulen interne vergadering
Stoffels: bijeenkomst instituutsraden was niet heel bijzonder. Besloten: minimaal 1 AIO in de raad.
Actiepunten:
2. Jansen mailen over koude tentamenzalen. Peeters: Michel Jansen gemaild maar niets terug gehad. AP Peeters
3. Weblocatie zalenrooster. Masen: geen centraal overzicht van alle zalen. Als je wilt weten of een zaal bezet is
moet je alle roosters bekijken. Onbekend wat BOZ voor systeem gebruikt, waarschijnlijk Excelsheets
4. Mailen Uraad over instituutsraden. Masen: nog geen antwoord van de Uraad. AP Masen
7. Bewerken kritiekpunten Berger en naar Uraad sturen. Masen: Hoftijzer heeft een document opgesteld, dat moet
nog doorgestuurd naar Uraad.
7. Cie Berger
Aangezien Hoftijzer er niet is moet iedereen zijn commentaar deze week direct naar hem mailen AP Iedereen
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8. OER
Masen gaat op gesprek met alle voorzitters van de faculteitsraden maar gaat daar geen beslissingen nemen.
Maandag meer bekend.
Masen heeft afgelopen maandag de laatste voorlopige versie van de OER gekregen, die mogen wij inzien maar
niet doorsturen.
9. Onderwijs
Roosters 4e kwartiel IO wordt nog aan gewerkt
Peeters: OSIRIS? Willems: we hebben twee weken geleden een klachtenlijst doorgestuurd maar daar is nog niets
over gehoord. Masen: volgens Thonie van de Boomgaard komt binnenkort een nieuwe versie van OSIRIS, zou
alles dan opgelost zijn??? Peeters: we hebben wel een mailtje gehad over de tentamen inschrijving; het inschrijven
voor een tentamen werkt ook wel goed met OSIRIS.
Masen: max. 2 pogingen om een tentamen te halen, anders niet geschikt voor de studie. Peeters: ook serieuze
studenten hebben soms meer dan 2 pogingen nodig. Over de consequenties van geen toestemming van de
examencommissie staat niets in de OER
Verschoof: is het opleidingsspecifieke deel al bekend? Stoffels: was vorig jaar niet zoveel mis mee.
Willems: onze cijfers kwamen na de verplichte periode van 20 werkdagen. Wat wordt daar aangedaan? Stoffels:
meestal pas wat aan gedaan bij docenten die altijd te laat zijn. Masen: Je kunt het in ieder geval melden bij De
Ruijter, of BOZ vragen een mailtje te sturen.
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10. Onderzoek
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Masen: Eric wordt niet gezien als een geslaagd experiment. Damgrave: visitatie IO ligt bij Opmaak en Engelschecker. Nog steeds. Damgrave gaat navragen AP Damgrave
Masen: veel subsidiepotjes voor europese projecten zijn niet meer interessant vanwege dure AIO’s, vanwege
rekenverschillen op UT- en europees niveau. Dit moet met Eising opgepakt worden
12. W.v.t.t.k
Niets
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13. Rondvraag
Niets
14. Sluiting
Om 13:10
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Resumé actiepunten
Onderwerp
Nr
1
2
3
4
5

Janssen mailen over koude tentamenzalen
Mailen Uraad over instituutsraden, antwoord afwachten
Kritiekpunten doorlezen en commentaar naar Hoftijzer
mailen.
Kritiekpunten Berger en naar Uraad sturen
Status van de IO visitatie navragen
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Deadline

9 maart

Datum

Wie
Peeters
Masen
iedereen
Hoftijzer
Damgrave
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