Faculteitsraad CTW, 139ste interne vergadering d.d. 6 april 2010
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering.
Afgemeld: Blom, Damgrave, Verschoof
De agenda wordt vastgesteld.
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4. Correspondentie
Masen:
Uitnodiging van Rikus voor een OER discussiebijeenkomst volgende week dinsdag om half 4.
Advies van CiT over de OER zijn binnen
Er is een dik pakket van de URaad stukken binnengekomen bij Masen.
N.a.v. die stukken; Minorenbeleid
Minoren gaan van 20EC naar 30EC. Bij GZW / TG en BMT(?) is een uitzondering.
Masen: Advies over de OER van de OLC-CiT is binnen, het concept advies van de OLC-WB en OLC-IO is
rondgestuurd.
Willems: Beiden hebben aangegeven graag een studiesnelheid eis terug te zien bij het studieplan. Verder is er een
verschil tussen het aantal pogingen. Binnen de OLC-WB is hier enige discussie geweest en uiteindelijk besloten
om hierover geen advies te geven (dus dat deze blijft staan op 2)
Art. 12.5
Is onduidelijk hoe dit artikel uitgelegd moet worden. Of dit het tentamen van de student zelf is of dat dit gaat over
het beschikbaarstellen van oude tentamens.
Masen: Het gaat volgens de Rector over het beschikbaar stellen van oude tentamens.
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Masen: Binnenkort komt er een nieuwe versie van de OER. Hierin zijn als het goed is de adviezen van de OLC
doorgevoerd. In principe stelt Rikus de OER vast en moet de FR daarmee instemmen. Het is onduidelijk aan wie
de OLC advies uit moet brengen. Of dit aan ons gericht moet worden of aan de opleiding / decaan.
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5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
6. Notulen interne vergadering
Tekstueel
Rgl 19, spelfout
Rgl 70, gramaticafout
Inhoudelijk
Rgl 87: De twee punten kamen niet meer naar voren dan het laatste punt.
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Actiepunten: Geen reactie van Uraad gehad.
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AP Masen: URaad vragen wat ze met Berger commentaar gaan doen.
IO visitatie:
Er is een boekje. De commissie komt binnenkort op bezoek, en zover voor ons bekend is zijn er nog geen mensen
aangewezen.
Actiepunten
Janssen is nogmaals gemaild over de temperatuur in de sporthal tijdens tentamens. Volgens Janssen was het
waarschijnlijk een capaciteitsprobleem op dat moment, maar wordt hier op gelet tijdens de volgende
tentamenperiodes.
De Uraad is gemaild, maar Masen wachten nog steeds op antwoord. Het punt instituutsraden is ook punt op
agenda externe vergadering.
De meeste leden hebben de kritiekpunten doorgelezen en het rapport is verstuurd. Inmiddels is het ook
doorgestuurd naar Ruijter en Dohmen.
Wat betreft de status van de IO-visitatie: eerst werd er nog gewacht op 1 stuk tekst, maar het moet nu toch
onderhand klaar zijn. Masen meldt dat de definitieve versie vrijdag klaar ligt/moet liggen.
7. Notulen externe vergadering
Regel 120: Verschoof: de onderwijsdag door Brinksma, wat is dat precies? De inhoud is niet precies bekend
bij de FR-leden. De FR-leden kunnen niet aanwezig zijn.
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Regel 30: Blom: het disciplineraad verslag meldt dat de CREATE accreditatie geweigerd is. Dit is
tegenstrijdig met wat in deze notulen staat. Damgrave heeft mail van 2 maart van de NVAO dat de aanvraag
is goedgekeurd.
Verschoof: wat gaat er met de grond van de oude gebouwen gebeuren (Langezijds, Hogekamp)? Voorlopig is
daar geen duidelijkheid over.
Projectkamers van WB waren bezet toen Stoffels een college moest geven. De studenten wilden niet weg
omdat ze volgens BOZ mochten blijven zitten. Communicatie verloopt hier niet optimaal. Masen neemt
contact op voor een korte evaluatie onder o.a. studenten.
Regel 143: Blom: deze brief over de verkiezingen is niet voorbij gekomen. Er is wel een mail verstuurd.
Blom neemt hierover persoonlijk contact op met Ticheler.

8. Cie Berger
Het onderwerp zou op de agenda van de externe vergadering gezet worden. Het rapport met commentaar was
echter dermate laat binnen dat het op dit moment echter niet op de agenda staat. De FR wil het wel gewoon
bespreken, ook al was het commentaar pas laat binnen. FR-leden krijgen de stukken immers ook vaak erg laat.
Het is verstandig om naar de mening van Eising te vragen. Het lijkt erop dat hij wil dat iedereen na gaat
denken over kosten(besparingen).
Punten die gevraagd worden, zijn:
- Wat vindt Eising van zaken waar de commissie iets over heeft gezegd, maar waar ze eigenlijk niet over
gaan volgens de “opdrachtomschrijving”?
- Wat wil Eising aan de harmonisering van de ondersteuning van onderwijszaken doen?
- Er wordt gesproken over meer intern kennisgebruik en minder externe inhuur: gebeurt dat ook binnen
CTW?
- Gaat concentreren in 1 gebouw ook echt gebeuren?
- Wat betreft het vergroten van internationale instroom: echt goede studenten komen hier niet aan toe?
- Wat betreft de werkplekken voor het personeel: Hier weten we al dat dat niet klopt... laat dit geen
aanleiding zijn om de ruimtes nog verder te verkleinen. Er zouden ook extra tijdelijke “bungalows”
komen, maar die zijn er nog steeds niet. Er moet dus gevraagd worden naar de tijdsplanning.
9. Onderwijs
Vorige week was er een bespreking met de rector over de OER. Belangrijkste (Masen) was dat het niet de
bedoeling is om mensen niet na 2 tentamenpogingen “eruit te gooien”, maar om studenten meer bewust te maken
van het studieproces. Verder was het veel geneuzel over kleine punten. Er komt zo snel mogelijk een “definitieve”
versie om goed te laten keuren door de FR’s. Er is ook nog gepraat over het studieplan. De visie is dat het voor
iedereen verplicht is, om bewust te zijn van het studieproces. Het gaat meer om bewust maken dan sancties
opleggen.
OSIRIS: veel zaken kunnen alleen door de “maker”aangepast worden. Het pakket blijkt dus niet volledig te
werken. Tijdens de externe vergadering wordt gevraagd wat op dit punt concrete acties gaan worden.
De schools zijn de vorige keer ook al besproken. Er is hier niet veel nieuws over te melden. Willems vraagt zich af
Theo geen erkenning door lage Hirsch-index. Er is nog discussie over, de vraag is of die nog iets heeft opgeleverd.
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10. Onderzoek
De visitatie IO is al besproken. Over EriC is ook een heel verhaal binnen. De conclusie was kortweg dat het te
“vaag” was. Over de instituutsraden is de laatste tijd niets vernemen.
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12. W.v.t.t.k
Niets
13. Rondvraag
Willems: Op de agenda van de externe vergaderin staat personeelsbeleid: wanneer is de t.z.t. bespreking? Dit
wordt tijdens de externe vergadering gevraagd.
Peeters: de studentleden van de FR hebben een mail over een afspraak tussen de “student” van UT duurzaam en
Eising gehad, heeft iemand hier nog op gereageerd met input voor dat gesprek? Dat blijkt niet het geval te zijn.
Hoftijzer: afgelopen week was er voor de laatste keer een bijeenkomst over het
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het idee was dat er 3 punten werden aangewezen om oplossingen voor te
bedenken. 2 punten kwamen duidelijk naar voren: samenwerking en klantgerichtheid. Over het laatste bestond
onenigheid wie dan precies de klant is. Het laatste punt was perspectief: er gaat iets gebeuren aan de openbaarheid
van commissies die bepalen of iemand UHD e.d. wordt. Verder komt er meer aandacht voor
onderwijsinspanningen in plaats van alleen op onderzoeksgebied.
14. Sluiting
Om 13:55 wordt de vergadering gesloten.
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Resumé actiepunten
Onderwerp
Nr
1
2

Mailen Uraad over instituutsraden, antwoord afwachten
Status van de IO visitatie navragen
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