Faculteitsraad CTW, 162ste interne vergadering d.d. 3 mei 2011
Aanwezig:

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

1. & 2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
5

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening, aanwezigen
Vaststellen agenda & notulist
Correspondentie
Mededelingen
Notulen interne vergadering
Notulen externe vergadering (?)
Reorganisatie
Nieuws
Communicatie met URaad
8. Onderwijs
9. Onderzoek
10. FRCommunicatie
11. W.v.t.t.k
12. Rondvraag
13. Sluiting
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15

20

3. Correspondentie
Er was onduidelijkheid of Jan Willem nog correspondentie zou doorsturen. Dit vragen we de volgende
vergadering aan Jan Willem
25
4. Mededelingen
‐ geen
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5. Notulen interne vergadering
Actiepunten vorige notulen
Nr
1.
2.

3.

4.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Onderzoeksrapport
medezeggenschapsraden laten
rondgaan onder FR
Rikus aangeven dat de CTW‐
Route14(+) procedure niet de
schoonheidsprijs verdient tot nu toe.
Bijwonen UR vergadering en
schriftelijk reageren op de CvB/ UR
stukken die nog komen

Datum

Wie
Masen

Stavaza
Blijven we doen

01‐03‐2011

Hoftijzer

Momenteel aan het rondgaan (in
bezit van?)

18‐04‐2011

FR

8‐04‐2011

FR

Punt 1 blijft staan (moet opnieuw gebeuren)
Punt 2 blijft staan
Punt 3 en 4 mogen weg
35

Naar aanleiding van de notulen:
Marc kaart aan dat de faculteitsraad CTW niet gelijk loopt met de verkiezingen van de andere faculteitsraden.
We zijn 1 jaar verschoven vergeleken met de rest, wellicht is het een goed idee om eenmalig de medewerkers in
de raad slechts 1 jaar ipv 2 jaar lid te maken zodat we weer synchroon lopen met de andere faculteiten.
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Er is bij ons en bij de UR nog veel onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren met Route14+. Er zou binnen de
faculteit door de decaan bekend gemaakt worden welke vakgroepen van welke ‘kleur’ zijn voorzien. Doordat dit
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nog niet openlijk is gedaan zijn er veel geruchten ontstaan over de positie van de groepen. Daarbij is het voor de
FR niet duidelijk welke inspraak wij hebben in dit geheel.
We zullen contact opnemen met de UR voor meer duidelijkheid over de kleuren: Actie Marc
Tevens zullen we Ellen en Pieter van de UR uitnodigen voor de volgende interne vergadering: Actie Niels
6. Notulen externe vergadering
Niet aanwezig

50

55

60

65

7. Reorganisatie
De notulen van de bijeenkomst met de UR zijn niet aan alle FR leder verzonden: Actie Roy
We moeten communiceren met de UR dat we meer duidelijkheid willen over de gang van zaken rondom de
reorganisatie. Daarnaast moet iedereen de rondgestuurd adviesbrief ‘Strategienota Route14+” doornemen en
zijn of haar commentaar bespreken in de volgende vergadering. Actie Allen
Tevens willen in de vergadering waar Ellen en Pieter van de UR bijzitten bespreken wat de gevolgen zijn als de UR
geen goedkeuring geeft aan het plan.
Na een discussie volgt de conclusie is dat er meer communicatie moet komen vanuit het CvB, de decaan en de
UR, waarbij de informatie concreter moet zijn dan wat we tot nu toe ontvangen hebben. Om dit te
bewerkstelligen zullen we een kort briefje sturen aan de decaan met de vraag wanneer de plannen concreet
worden. Actie Ruben
8. Onderwijs
Niels en Pieter hebben samen een curriculum gemaakt van de combinatie WB en CiT, dit als proef om te kijken in
hoeverre dit mogelijk is. De gezamenlijke module is geformuleerd en gaf weinig problemen. Er wordt voorgesteld
dit te bespreken met Mark Rijkeboer en Andre de Boer.
Hetzelfde wordt binnen Deadelus (Paul) gedaan voor IO. Het is onduidelijk hoe CiT hier mee omgaat.
9. Onderzoek
‐

70
10. FRCommunicatie
‐

75

11. Overige FR aandachtspunten
12. W.v.t.t.k
13. Rondvraag
14. Sluiting
Actiepunten:
Nr
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Permanente gast CiT‐
medewerkerszetel uitnodigen
Onderzoeksrapport
medezeggenschapsraden laten
rondgaan onder FR
Contact opnemen met de UR voor
meer duidelijkheid over de kleuren
van de vakgroepen
Ellen en Pieter van de UR uitnodigen
voor volgende interne vergadering
Notulen bijeenkomst UR doorsturen
Adviesbrief “Strategienota
Route14+” doornemen
Brief samenstellen aan de decaan
met de vraag wanneer de plannen
concreet worden

Datum

Wie
Masen

01‐03‐2011

Hoftijzer

03‐05‐2011

Masen

03‐05‐2011

Platenkamp

03‐05‐2011
03‐05‐2011

Damgrave
Allen

03‐05‐2011

Verschoof

Stavaza
Opnieuw doen voor het komende
jaar
Momenteel aan het rondgaan (in
bezit van?)

80
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