Faculteitsraad CTW, 170ste interne vergadering d.d. 6 december 2011
Aanwezig: van der Asdonk, Breteler, Brouwer, Damgrave, ten Brinck, Masen, Stoffels
Afwezig: Hoftijzer, Horstman, ten Thij
1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering.
Brouwer notuleert.
Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergadering
7. Reorganisatieplan / R14+
Brief naar Rikus (email JW)
8. Onderwijs
Stavaza onderwijsherziening
9. Onderzoek
10. Financien
11. wvttk
12. Rondvraag
13. Sluiting

7. Reorganisatieplan /R14+:
Jan Willem en Roy zijn naar de URaad bijeenkomst geweest. Hierbij was van elke FR in ieder geval een iemand
aanwezig. Het ging hier vooral over de reorganisatie van het onderzoek op de UT en er werd vooral de lijst met
commentaar van alle Faculteits Raden besproken met de rector. Het idee dat de URaad de 3 voorstellen van het
CvB zou moeten goedkeuren is niet echt ter sprake gekomen.
De URaad maakt zich vooral zorgen om het kwaliteitsverlies dat kan ontstaan als de posities die vrijkomen door
natuurlijk verloop niet opgevuld worden. Roy denkt dat dit geen probleem zal vormen, functies die echt nodig zijn
zullen hoogst waarschijnlijk gewoon weer worden opgevuld.
De brief aan Rikus zal door Marc worden aangepast en worden rondgestuurd. Voor maandag 12 uur wil hij van
iedereen commentaar hebben. Daarna wordt de laatste versie opgemaakt en opgestuurd naar Rikus.

8. Onderwijs:
De houtskoolschetsen zijn door de opleidingen gemaakt, maar deze zullen niet 1 op 1 worden overgenomen. Er
wordt nu gekeken wat het effect is als alle opleidingen bij elkaar gezet worden, dit om te kijken wat voor situatie
dat op gaat leveren.

9. Onderzoek:
Voor de volgende vergadering moet Rikus gevraagd worden naar het gat van 700.000 euro in de begroting. Hier is
nog niets over bekend behalve dat het gat opgevuld moet worden en niemand zin heeft om dit te betalen. Hierover
wil de FR een actuele status update en weten hoe het nu verder moet.

12. Sluiting:
De vergadering wordt gesloten.
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