Faculteitsraad CTW, 145e interne vergadering d.d. 7 sept. 2010
Afwezig: Platenkamp, Stoffels, Pieters, Langerwerf, Hoftijzer, Horstman
Aanwezig: Blom, Verschoof, Damgrave, Masen, van der Linden, Slot, Teunissen, Peeters
Voorzitter – Masen
Notulist ‐ Verschoof
•
•

Opening
Aanwezigen / voorstelronde
Iedereen stelt zich voor

De faculteitsraad CTW 2010‐2011 is samengesteld uit de volgende leden:
Docentleden:
Roy Damgrave
Jan‐Willem Hoftijzer
Eric Horstman
Marc Masen
Genie Stoffels
Studentleden:
Brenda van der Linden (IO)
Jarne Slot (IO)
Thijs Teunissen (CiT)
Niels Platenkamp (WB)
Ruben Verschoof (WB)
•

Organisatorische afspraken
Taakverdeling:
Voorzitter – Masen
Vice‐voorzitter – Damgrave
Secretaris – Hoftijzer
Notulist – Roulerend

•
•
•

•

•

Vaststellen agenda
Agenda aangenomen zonder wijzigingen
Correspondentie
Geen correspondentie
Mededelingen
Langerwerf is nu bij de URaadvergadering over de reorganisatie bij de communicatieafdeling.
Ze stelt ons op de hoogte over wat er besproken is.
Notulen 15 juni (bijgevoegd)
Actiepunten
Actiepunten – Cit medewerker vragen als FR‐lid, Mark Masen Nog te doen
Actiepunten – OER stukken bij Joke opvragen
Uitgevoerd
Bevoegdheden & werkwijze FR
Er is advies en instemmingsrecht. In veel gevallen wordt onze mening erg laat gevraagd, en zijn

stukken al verstuurd naar het CvB (College van Bestuur). Belangrijkste punten zijn de OER (
instemming), de begroting (advies) en het Jaarplan (advies).
De FR heeft het recht overal commentaar op te geven en vragen over te stellen. Voor medewerkers
is een groot punt het plan van de ‘onderste 10 %’, het idee van het CvB om de 10% slechtst
presterende onderzoeksgroepen te lozen.
Voor studenten zijn dit punten als werkplekken, xerox, ict (blackboard, osiris).
o

In het bijgevoegde bestand FR‐2010‐2011.doc is een jaarcirkel te zien, waarin de punten staan
waarmee we ons o.a. kunnen bemoeien.

•

Punten externe vergadering 14 sept:
• Osiris: problemen met het opzoeken van informatie over vakken. Slechts oude data van Vist
beschikbaar, opzoeken van vakken op Osiris niet mogelijk/moeilijk. Wordt volgende week bij
de externe vergadering aangekaart.
• IO numerus fixus in Delft: zorgen over de numerus fixus in Delft. De angst is dat Twente
slechts de minder goede studenten trekt. Wordt volgende week bij de externe vergadering
aangekaart.
• IO is tegelijk sterk gegroeid, niet. Er lijken capaciteitsproblemen te zijn, zowel qua zalen en
qua docenten.
• Het jaarplan is bij de externe vergadering volgende week hèt thema.
Deze wordt volgende week tijdens de interne vergadering besproken. Iedereen leest deze
vantevoren.

•

Communicatie naar de faculteit

Eerste keer dat de hele FR bij elkaar is wordt een foto gemaakt.
De nieuwsbrief wordt niet naar de studenten verspreidt. Een stukje over de FR wordt in deze
nieuwsbrief geplaatst en via de studieverenigingen verspreidt naar de studenten.
•

Rondvraag

Blom: Is de visitatie IO al geweest?
Is al wel geweest, leek prima te gaan. De uitkomsten zijn nog niet bekend.
Peters: Is er nog wat bekend over de mobiliteitsenquete.
Ja, maar er wordt verder niks mee gedaan.
Masen: We moeten een borrel plannen.
Deze wordt gepland op 30 september 2010 om 15.30.
•

Sluiting

•

Resume actiepunten

Verschoof:
Masen:
Allen:
Allen:

FR2010‐2011.doc meesturen met de notulen
Permanente gast Cit‐medewerkerszetel uitnodigen.
Bekijk het jaarplan en geef kritiekpunten
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar.

