Faculteitsraad CTW, 152ste interne vergadering d.d. 21 december 2010
Aanwezig:

Damgrave (vz.), Platenkamp, Slot, Stoffels, Teunissen (not.), Verschoof

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Damgrave 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
8. BlackBoard
9. Bezuinigingen UT / Mail van Fliermann
10. Onderwijsplannen kabinet / Studentacties
11. Onderwijs
12. Onderzoek
13. FR Communicatie:
14. Overige FR aandachtspunten
15. W.v.t.t.k
16. Rondvraag
17. Sluiting
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4. Correspondentie
Hoftijzer heeft een drietal stukken van de UR doorgestuurd. Deze gingen over de reorganisatie van
communicatie, het profileringsfonds en de ontwerpbegroting voor 2011.
5. Mededelingen
Psychologie heeft als enige opleiding besloten zich aan te sluiten bij de verbreding van de pilot BSA.
De brief naar Eising over de onderwijsplannen van het kabinet is verstuurd, de brief naar Janssen over de
stoelen in projectkamers nog niet.
6. Notulen interne vergadering
ste
De notulen van de 150 vergadering worden goedgekeurd. De status m.b.t. de actiepunten is als volgt:
Nr
Onderwerp
Datum
Wie
Status
1.
Permanente gast CiT‐medewerkerszetel uitnodigen
Masen
Niet voltooid
2.
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar
Sept. 2010 Allen
Lopend
5.
Brief sturen met de zorgen over het regeerakkoord
02‐11‐2010 Platenkamp Voltooid
6.
Stukje voor de CTW nieuwsbrief
02‐11‐2010 Masen
Niet voltooid
7.
Meubilair van projectkamers met Jansen overleggen
02‐11‐2010 Verschoof
Niet voltooid

35

40

45

Naar aanleiding van de notulen van de 151ste vergadering zijn nog een aantal vragen. Het punt kosten van
internet moet bij de externe vergadering aangekaart worden. Over het punt “stand van zaken” is de vraag of dit
voor de interne of externe vergadering is. Besloten wordt dit bij de notulen van de interne vergadering te
voegen, zodat hierover navraag gedaan kan worden op de externe vergadering als de punten uitgevoerd
hadden moeten zijn.
De notulen van de 151ste vergadering worden goedgekeurd.
7. Notulen externe vergadering
Naar aanleiding van het briefje dat bij het halen van lunch moet worden ingevuld vertelt Stoffels dat zij samen
met Janssen na afloop van de vergadering langs is gegaan bij Sodexo. Zij gaven een telefoonnummer, wat pas
na een week bereikbaar was. Helaas kon aan het proces met het briefje weinig gedaan worden. Bovendien had
Ticheler aan Stoffels doorgegeven dat we moesten lunch moesten bestellen en niet zelf halen. Hier zijn wij het
niet mee eens, omdat dit goedkoper en lekkerder is. Stoffels zal nog reageren op de mail.
Verder zijn er geen zaken die gewijzigd moeten worden aan de notulen.
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8. BlackBoard
De mail van Janssen m.b.t. de Blackboard problematiek biedt weinig aanknopingspunten. Er staat geen
oplossing in en legt enkel uit waarom het mis is gegaan, niet hoe het voorkomen wordt in de toekomst. Bij
Teletop waren er 3 servers, bij Blackboard als het goed is 2. Als er een oude back‐up aangezet wordt is dat geen
probleem; gegevens van een dag oud is beter dan helemaal niets. Hierbij hoeft niet eens de mogelijkheid te
bestaan om bestanden in te leveren maar enkel presentaties en opdrachten te bekijken.
Bij de externe vergadering moet dit aangekaart worden en moet het adres van de back‐up server geëist
worden. Bovendien moet er op het moment dat er werkzaamheden zijn naar iedereen een mailtje gestuurd
worden hierover en het adres van de back‐up server.
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9. Bezuinigingen UT / Mail van Fliermann
Vanuit het CvB is er een mail gestuurd over de bezuinigingen op de UT. Deze is alleen naar medewerkers
verstuurd. Damgrave stuurt de mail door naar de FR.
Eising heeft vanochtend voor medewerkers de geplande bezuinigingen toegelicht. In totaal moet er UT breed 15
miljoen euro bezuinigd worden. Om dit te bereiken is er een plan om het aantal Bachelor opleidingen terug te
brengen naar 10 brede Bachelor opleidingen. Het aantal faculteiten zal terug gaan naar drie stuks en er zal dus
ook een aantal studies verdwijnen. Bovendien wordt het onderzoek volledig opnieuw opgezet.
10. Onderwijsplannen kabinet / Studentacties
De brief zal straks besproken worden bij de externe vergadering. Dinsdag 14 december was er een borrel met
de rector, die hier beloofd heeft dat colleges geen probleem mogen zijn om niet deel te nemen aan de
studentacties op 21 januari. Er zijn dan echter voor de CTW studies tentamens, die geprobeerd verzet te
worden.
Er is binnen de FR onduidelijkheid voer de invulling van de regeling. Wordt de maximale studieduur 7 jaar of 4
jaar + 3 jaar?
Wat ook erg vreemd is, is dat de opleiding beoordeeld wordt op efficiëntie. Hierdoor zal er waarschijnlijk een
BSA ingevoerd gaan worden waarbij er een hoge eis zal komen (waarschijnlijk op 40 of 45 EC). Doordat de
Universiteit ook beboet wordt, zullen er makkelijker cijfers weggeven worden. Waarschijnlijk zullen er ook meer
herkansingen.
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11. Onderwijs
De roosters voor het derde en vierde kwartiel staan inmiddels online. Dit is erg laat, zeker omdat er erg weinig
veranderd is t.o.v. vorig jaar. Voor docenten en studenten is het fijn om eerder te weten wanneer colleges zijn.
Daarnaast wordt er opgemerkt dat zalen vaak geregistreerd zijn als bezet maar dit in de praktijk niet zo is.
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12. Onderzoek
Niets.
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13. FRCommunicatie
Damgrave geeft aan dat in het begin van het volgende kalenderjaar duidelijk moet worden aangegeven dat voor
vragen over de bezuinigingsplannen (zowel van het kabinet als van de UT) mensen naar de FR kunnen/moeten
komen.
14. Overige FR aandachtspunten
Niets.
15. W.v.t.t.k.
Niets.
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16. Rondvraag
Slot vraagt of er bij de externe vergadering een kerstattentie voor ons is? Er wordt aangegeven dat dit enkel
voor medewerkers is (wijn of een ontbijt op bed pakket). Er wordt bovendien opgemerkt dat de kerstborrel dit
jaar vervangen is door een sinterklaasborrel.
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17. Sluiting
Damgrave sluit de vergadering.
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Actiepunten
110
Nr
1.
2.
3.
4.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐medewerkerszetel uitnodigen
Nadenken over aandachtspunten voor dit FR‐jaar
Stukje voor de CTW nieuwsbrief
Meubilair van projectkamers met Jansen overleggen

Deadline

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

Wie
Masen
Allen
Masen
Verschoof

Stand van zaken
Nr
1.

Onderwerp
Navraag doen over een 2de server van BB
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Datum
Volgende FR vergadering

Wie
Janssen
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