Faculteitsraad CTW, 155ste interne vergadering d.d. 1 februari 2011
Aanwezig:

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

1. & 2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
Punt projectkamers wordt toegevoegd
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Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Onderzoek participatie medezeggenschapsraden UT
8. Onderwijs
1. Blackboard
2. OER
3. Voorkomen studievertraging
4. Projectkamers
9. Onderzoek
10. FRCommunicatie
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
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3. Correspondentie
Jan Willem heeft verschillende stukken binnengekregen van de UR, voor meer informatie liggen ze bij hem ter
inzage. De volgende punten zijn genoemd:
Marketing Reorganisatie
Kiesregelement UR
Arbo + Mileujaarplan
Afschaffing garantiebeurzen
Contract Santar
Instellen numerus fixus opleiding psychologie
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4. Mededelingen
‐ geen
5. Notulen interne vergadering
Nr
1.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen

Datum

Wie
Masen

2.

Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda

18‐01‐2011

Masen

Stavaza
Maartje van Reedtdortland had
iemand voorgesteld, echter deze
zou nog maar een half jaar op de UT
zijn, dus ze gaat verder zoeken

40
Actiepunt 1: Maartje is toch wel geïnteresseerd, ze komt binnenkort bij Marc langs
Actiepunt 2: Moet nog op de agenda worden gezet
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6. Notulen externe vergadering
Afkortingen:
‘bc’= Bureau Communicatie
Twaio = 2 jarige aio (geen dr maar pdEng), dit werkt al goed in Delft + Eindhoven
7. Onderzoek participatie medezeggenschapsraden UT
Graag ontvangen we hier meer informatie over van de Uraad, Uraad een mail sturen: Actie Hoftijzer

FR‐CTW

1

Faculteitsraad CTW, 155ste interne vergadering d.d. 1 februari 2011

55

60

65

70

75

80

8. Onderwijs
Blackboard
Bezemer is langs geweest, en uitgelegd dat BlackBoard een ingewikkeld systeem is. Het is daarbij behoorlijk
prijzig om een 4‐voudige backup te hebben. De update ging fout doordat onverwacht de verkeerde server werd
geupdate. Er is een rapport beschikbaar over de storing, concreet: we hebben pech gehad, en is moeilijk te
voorkomen. Plan is om eerst het rapport te lezen. Bezemer is bereid een presentatie geven, en wij zijn ook
welkom om een keer te komen kijken bij de technische afdeling van BlackBoard.
Een idee is om een vaste ‘updatedag’ in te plannen bv. 1e maandag v/d maand. De planning wordt nu gemaakt
op basis van de eventenmenkalender van de UT, maar die is niet compleet. Ze krijgen ook geen reactie op de
vraag wanneer het wel goed uitkomt.
Communicatie moet beter: van tevoren moeten alle gebruikers op de hoogte worden gesteld als er iets gebeurd.
Bij inloggen week van tevoren al een mededeling, en als het plat ligt dan bij inloggen goede foutmelding.
Marc heeft het rapport met actiepuntenoverzicht. Is nog vertrouwelijk want WIP.
Er heerst veel onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor wat.
Conclusie: Eerst even het rapport bekijken, daarna standpunt vormen. Actie allen
Daarna wellicht contact met UR
OER
Maandag 31 januari is er een bijeenkomst geweest. Veel gesproken over het feit dat er vorig jaar werd gezegd
dat er aan de richtlijnen niets veranderd kon worden. Dit jaar weer meer vrijheid voor de faculteiten. 2 maart
moet alle commentaar binnen zijn. Dit jaar iig de mogelijkheid tot het geven van feedback, met de belofte dat er
op teruggekomen wordt. We hebben nu ruimer de tijd om onze aandachtspunten te formuleren.
Aantal tentamenpogingen komt er waarschijnlijk wel door.
Studieplan; vinden we voor de ‘top’ studenten nog niet nodig. Maar blijft wel er in, heeft namelijk goede
gevolgen voor je studie. Gevolg is wel dat we in de toekomst 2 x 10.000 studieplannen per jaar moeten worden
besproken, wat zeker wel 10‐15min duurt (en dus behoorlijk kostbaar is). Er zijn geen sancties voor het niet
invullen van het studieplan.
Er moet goed gecommuniceerd worden over de nieuwe regels.
Voorstel: allemaal echt kritisch naar kijken, lijst maken met punten waar we echt niet mee kunnen leven. Die
bespreken in volgende vergadering. Actie allen
Verder ook de standpunten van de OLC meenemen, daarvoor een brief sturen naar de OLC’s voor hun punten.
Actie Marc
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Voorkomen studievertraging
Brenda heeft een lijstje gemaakt en rondgemaild met mogelijkheden om vertraging te voorkomen. Iedereen gaat
dat lijstje bekijken en we zorgen dat we bij de volgende vergadering een lijstje maken met +/‐ 10 punten voor de
externe vergadering. Actie allen
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Projectkamers
Meubilair wordt niet vervangen als het kapot is. Er is op dit moment geen controle omdat er geen sleutelbeheer
is. Een idee is om weer sleutels in te voeren waar de groep(en) verantwoordelijk voor zijn. Gevolg is dat er dan
minder efficiënt gebruik gemaakt wordt van de kamers (alleen de 1 of 2 groepen kunnen er in). Staat genoteerd
als actie voor Janssen, maar we kunnen altijd ideeën aandragen.
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9. Onderzoek
Bijeenkomst CTW reorganisatie 25 januari
Rikus is bij de CvB biechtstoel geweest. University college gaat Kees Ruijter op zich nemen, en stopt met zijn
taken bij WB. Tot 1 september komt er een interim onderwijsdirecteur. Coby van Houten heeft uitleg gegeven
over hoe zit met projectaanvragen en samenwerken bedrijven. Conclusie was dat je altijd naar Coby / Jan Willem
Timmerman moet en dat alleen Rikus mag tekenen voor overeenkomsten. Er kwam veel commentaar dat men
niet weet welke projectrondes er aan zitten te komen of open staan. Dit moet beter gecommuniceerd worden en
wordt aangepakt.
10. FRCommunicatie
Borrel FR organiseren, discussiemoment met de studenten. In de borrelkelder “borrel met de FR”. Marc geeft
het door aan de borrelcommissie. Actie Marc
11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Actiepunten:
Nr
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Masen zet ‘borrel met de FR’ op
agenda
Document onderzoek participatie
medezeggenschapsraden UT
aanvragen
Blackboard calamiteit rapport
doornemen
OER standpunten vormen
OER standpunten OLC’s verzamelen
Mogelijkheden voorkomen
studievertraging bedenken

Datum

Wie
Masen

18‐01‐2011

Masen

01‐02‐2011

Hoftijzer

01‐02‐2011

Allen

01‐02‐2011
01‐02‐2011
01‐02‐2011

Allen
Masen
Allen

Stavaza
Maartje van Reedtdortland komt
langs bij Marc

115
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