Faculteitsraad CTW, 149ste interne vergadering d.d. 2 november 2010
Aanwezig:

Masen (vz.), Damgrave (not.), van der Linden, Slot, Teunissen, Platenkamp, Stoffels, Hoftijzer,
Verschoof

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
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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 (komen vandaag nog)
8. Onderwijs
9. Onderzoek
10. Advies Reorganisatie Communicatie
11. FRCommunicatie:
‐ stukje in CTWnieuwsbrief
12. Overige FR aandachtspunten
13. W.v.t.t.k
14. Rondvraag
15. Sluiting
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4. Correspondentie
Vacaturesysteem
Er zijn vragen over waarom het veranderd is, wat is de drijfveer en wat zijn de voordelen ervan .
Navragen in externe vergadering door Verschoof
Beloning CvB
Tot nu toe is nog niemand gekort op salaris
Onduidelijk wat er bij het loon van het CvB in zit (onkosten, secretaresse, auto, etc)
Wat willen we bereiken met het aankaarten van de beloning?
Dit punt moeten we doorspelen naar de URaad, aangezien zij direct overleggen met het CvB
Catering
Er is onduidelijkheid of er ook externe catering mag worden ingehuurd voor bijvoorbeeld een
symposium. Volgens een document mag er extern worden ingehuurd als het goedkoper kan of als
Sodexo het niet kan leveren. De geldigheid van dit document wordt betwijfeld, en er is geen duidelijke
taakafbakening van Sodexo. Voorgesteld wordt om te laten vastleggen dat de richtlijnen zoals die in
2006 zijn opgesteld nog geldig zijn (schriftelijk door Michel Janssen). Waarschijnlijk speelt dit bij alle
studieverenigingen. Actie Slot.
Regeerakkoord
Platenkamp voert een probleem op van het nieuwe regeerakkoord. De student zal dan alleen nog
studiefinanciering in de bachelor krijgen, voor de master wordt er een sociaal leenstelsel ingevoerd.
Studenten die boven de nominaal +1 lopen moeten enkele duizenden euro’s per jaar aan inschrijfkosten
betalen. Doel is om de efficiëntie te verhogen, maar dit kan ten koste gaan van de activisme. Er moet
worden uitgezocht wat de exacte regels zijn, wat de gevolgen zijn en hoe de faculteit hier mee omgaat.
Er wordt een brief geschreven aan de decaan met deze vragen en zorgen. Actie Platenkamp.
5. Mededelingen
Van der Linden moet om 13:30 weg.
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6. Notulen interne vergadering
‐ Namen staan niet altijd bij alle punten
‐ Naam van Genie verkeerd geschreven
‐ Actiepunten:
o Masen zou lijstje maken voor communicatie FR. Tweetalig stukje inleveren, een keer voor
woensdag 10 uur. Dan staat het ’s avonds in de nieuwsbrief
o Masen gaat nog in het arboplan kijken
o Platenkamp: 5 redenen doorsturen advies URaad communicatie moet nog gedaan worden,
grotere betrokkenheid vs meer kennis
o Masen: rondsturen verslag gedaan
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7. Notulen externe vergadering
Worden bij de volgende vergadering besproken
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8. Onderwijs
Van der Linden stelt vragen over het hoorcollege/werkcollege systeem.
Blijkbaar werkt direct na elkaar beter (bij WB). Studenten zijn over het algemeen positief, docenten soms wel
negatief. Vaak wordt er iets uitgelegd, dan gedaan, en dan weer ‘vergeten’. Het ligt heel erg aan het vak, wellicht
ook verder in de studie beter. Ook problemen dat de docent van het werkcollege niet kan werken tijdens het
hoorcollege (kost veel uren).
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9. Onderzoek
Hoftijzer: het is stil bij de IR van IBR. Het blijft onduidelijk wat nu precies het nut is van de IR. Deze
inspraakmethode blijkt niet te werken.
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10. Advies Reorganisatie Communicatie
Platenkamp stuurt de stukken door
11. FR Communicatie
Stukje voor de CTW nieuwsbrief, actie Masen.
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12. Overige FR aandachtspunten
Problemen met het meubilair van de projectkamers overleggen met Michel Jansen, dit goed voorbereiden. Actie
Verschoof.
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13. W.v.t.t.k
14. Rondvraag
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15. Sluting
Masen sluit de vergadering om 13:45
16. Actiepunten
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐medewerkerszetel uitnodigen
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar
Arbo plan bekijken en doorsturen
Nakijken wat de regels van de catering zijn
Brief sturen met de zorgen over het regeerakkoord
Stukje voor de CTW nieuwsbrief
Meubilair van projectkamers met Jansen overleggen
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Deadline

Datum
Sept. 2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010
02‐11‐2010

Wie
Masen
Allen
Masen
Slot
Platenkamp
Masen
Verschoof
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