Faculteitsraad CTW, 171ste interne vergadering d.d. 17 januari 2012
Aanwezig:

Masen (vz.), Breteler, Brouwer, Damgrave (not.), Hoftijzer, Horstman, ten Brinck, van der
Asdonk,

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

Agenda:
1. Opening, aanwezigen
2. Vaststellen agenda & notulist
3. Correspondentie
4. Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Notulen externe vergaderingen
7. Reorganisatieplan
8. Onderwijs
9. Onderzoek
10. Financien
11. wvttk
12. Rondvraag
13. Sluiting
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3. Correspondentie
Marc heeft voor iedereen een rapport van de mid‐term visitatie WB
4. Mededelingen
‐ geen
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5. Notulen interne vergadering
Actiepunten
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Stavaza

6. Notulen externe vergadering
R71
De FR is nog steeds van mening dat het bedrag voor het kerstpakket te hoog is
7. Reorganisatieplan
De FR vraagt zich af hoe zij als FR moete omgaan met ontslagen? Binnen het huidige UT‐brede reorganisatieplan
is de FR geen partij, maar we willen er wel op toezien dat afspraken nageleefd worden en dat men de juiste
middelen op het juiste moment gebruikt.
De FR is van mening dat betreffende personen uiteraard goed voorgelicht en begeleid moeten worden met de
afvloeiing. Communicatie naar die mensen is blijkbaar niet goed gegaan.
Wij gaven destijds advies op basis van de algemene uitvoering van het plan. Ons advies ging niet over wel/niet
reorganiseren, maar gegeven dat er mensen uit moeten (via centrale reorganisatie), hoe is dan deze mogelijke
implementatie. Het gaat hier om adviezen, niet instemming
Wij zullen de decaan op de hoogste stellen dat er 2 leden van de FR benaderd zijn betreffende het ontslag van
een CTW‐medewerker, waarbij er blijkbaar gebrek aan communicatie is geweest. Het MT moet dit op een nette
manier oplossen. De decaan moet ons op de hoogte houden van hoe dit opgelost wordt/is. Wij zouden graag
zien dat de decaan in gesprek treedt met ontslagene om dit netjes op te lossen en ons op de hoogte houdt van
de vorderingen. Wij zijn verrast dat de betreffende persoon dit niet had zien aankomen terwijl ons voor was
gehouden dat het voor de betreffende personen niet als onverwachte schok zou komen.
8. Onderwijs
Wij horen graag de stavaza mbt opleidingsdirecteur WB
TOM is uitgesteld tot zomer 2012. Uraad wil meer betrokken zijn bij de creatie van TOM. Er wordt nu een nieuw
model gemaakt. Dit wordt ook in samenspraak met studenten gedaan, waarbij de Uraad duidelijk de gang van
zaken volgt. Marjolein zal ons hierover bijpraten in de externe vergadering.
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FR‐CTW

1

Faculteitsraad CTW, 171ste interne vergadering d.d. 17 januari 2012
Van CiT is er een OW visitatie geweest.
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9. Onderzoek
Het verslag van de mid‐term review onderzoek WB is beschikbaar, dit wordt gebruikt om de faculteit voor te
bereiden voor de visitatie. Dit kan gezien worden als een oefening.
Eind februari is er een OZ visitatie voor CiT.
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10. Financien
11. wvttk
12. Rondvraag
13. Sluiting
Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
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