Faculteitsraad CTW, 169ste interne vergadering d.d. 15 november 2011
Aanwezig:
Damgrave (vvz), Breteler, Brouwer, Horstman, Ten Thij, Stoffels, Van der Asdonk
Afwezig:
Masen, Hoftijzer
1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Damgrave opent de vergadering.
Horstman notuleert.
Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. StaVaZa Reorganisatieplan
8. Onderwijs
a. StaVaZa Onderwijsherziening
9. Onderzoek
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
3. Correspondentie:
Ingekomen stukken:
- Reglement camera toezicht
- Algemene zaken R14
- University college
- TOM
- Reorganisatieplan
- Nota Kaderstelling 12-16
- StaVaZa 3TU
- StaVaZa NoNed
Deze stukken zijn in te zien bij Damgrave.
4. Mededelingen:
Stoffels: Lunchlijst van tevoren blijven brengen bij kantine.
5. Notulen interne vergadering:
Actiepunten in mail bevalt goed!
AP2: gelukt
AP3: notulen zijn rondgestuurd
AP4: blijft staan
AP5: verstuurd
AP6: verstuurd
AP7: is besproken, Toni weet ook nog niet specifieke inhoud van elk wiskunde vak. Extra wiskunde zou
toegevoegd kunnen worden in 4de kwartiel, maar levert conflict met IO vakken op. Nog weinig duidelijkheid.
6. Notulen externe vergadering:
Ten Thij: Kamer en MT: CTW feest maart/april volgend jaar? Vraag voor externe vergadering
Horstman: In notulen verschillende CTW-overleggen wordt gesproken over ‘goedkeuring’ FR van
reorganisatieplan. Er is slechts een voorlopig besluit verstuurd.
7. Stavaza Reorganisatieplan:
Damgrave: Er moet 30.000 extra bezuinigd worden per vakgroep omdat bijdrage valoriserende groepen (150 k€)
niet (correct) is meegenomen in UT begroting. Daardoor ontstaat een tekort van 700 k€. Wordt dit alleen bij CTW
doorberekend?
Horstman/Stoffels: Kerstgeschenk wordt 60 euro pp ipv 15 euro pp, door te belasten aan de UT. Waarom niet
gewoon geen pakket dit jaar?!
Horstman: Doorbelasting kosten koffie is onduidelijk. Werd dit vroeger ook al doorberekend? En de kosten zijn
hoog (0.45 per kopje). Stoffels: Wordt betaling in de toekomst omgezet naar de medewerkerskaart?
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Horstman: Samenvoeging onderdelen WEM verloopt moeilijk en lijkt geen kostenbesparing op te leveren.
Stoffels: Dit is gedaan met oog voor de toekomst, dan kunnen twee voorzitters vervangen worden door één als er
eentje vertrekt.
Damgrave: Brief UR aan CvB over StaVaZa reorganisatieplan, wordt doorgestuurd (AP). Standpunt UR is
negatief. Horstman: Wat komt hiervan terecht bij CTW? Damgrave: CvB en UR zullen uiteindelijk beide iets
toegeven en dan wordt plan wel geaccepteerd. Ons commentaar ligt bij Eising, voorlopig kunnen wij verder niets.
8. Onderwijs:
Stavaza onderwijsherziening
Damgrave: over wiskunde dus nog weinig bekend.
Stoffels/Van der Asdonk: afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst van de OLD’s, Toni vragen naar resultaten in
externe vergadering.
9. Onderzoek:
10. W.v.t.t.k:
Wat vragen aan Michel Janssen:
- Van der Asdonk: OndCom heeft ontdekt dat computers in aquarium niet aangesloten zijn op printers
- Brouwer/Ten Thij: temperatuur in de kelder is in orde
- Koffie (kosten/betaalmechanisme/doorberekening vakgroepen)
- Kerstgeschenken (kosten)
- Van der Asdonk: vanaf jan opvolger bij ConcepT, deze komt een keer meekijken bij de FR als bezoeker.
11. Rondvraag:
12. Sluiting:
De vergadering wordt gesloten.

Resume actiepunten:
Nr
4.
8.

Onderwerp
Aantal AIO’s per FTE bespreken met
Artur
Brief UR aan CvB over StaVaZa
reorganisatie doorsturen

Datum

Wie
Hoftijzer

Volgende
vergadering

Damgrave

Belangrijke data
Datum
15 november
28 november

Tijdstip
14.00- 17.00
12.45 – 13.30

29 november

12.45-13.30
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Activiteit
Externe vergadering
Bijeenkomst over het
reorganisatieplan
Interne vergadering

Locatie
Z203
C101
Z203
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