Faculteitsraad CTW, 174ste interne vergadering d.d. 5 maart 2012
Aanwezig:

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

1.&2. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering
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Vaststellen agenda & notulist
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3. Correspondentie
Stoffels heeft een brief ontvangen per email over werkzaamheden voetpaden op het campusterrein. De FR ziet
geen reden zich hiermee te bemoeien.
4. Mededelingen
‐
5. Notulen interne vergadering
Naar aanleiding van de notulen intern: Ten Brinck gaat wellicht zitting nemen in CTW brede curriculum wg.
6. Notulen externe vergadering
In het verslag missen veel besproken fragmenten. Vooral de discussie rondom de afhandeling van de
(voornemens) ontslagen mensen is niet genoeg terug te vinden in notulen, vooral de toezegging van decaan mist
waarin hij aangeeft dat hij de FR elke vergadering de stavaza zal bespreken wat betreft die (3) medewerkers.
Het woord ‘vrijwillig’ in de notulen, dat betrekking heeft op de medewerker die na onderhandeling heeft
aangegeven mee te werken aan de vervolgprocedure, is niet helemaal op zijn plaats wat de FR betreft.
Er heeft bovendien tijdens de voorgaande externe vergadering (specifiek met Marjolein Dohmen‐Janssen) een
discussie plaatsgevonden m.b.t. de bachelorherziening en de rol daarin van werkgroepen.
Algehele houding van de FR: de notulen zijn verre van compleet, en aan Maria Kamp zal dat worden meegegeven
tijdens de externe vergadering.
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7. Reorganisatieplan
Zie notulen extern.
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8. Onderwijs
Bij BMT schijnt de opleiding erg enthousiast te zijn over de daar ingevoerde bachelorherziening (modules), de FR
vraagt zich af hoe daar de status is, en wat de ins en outs. [hierover zal Dohmen‐Janssen om meer informatie
worden gevraagd, red., 23 maart 2012]
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9. Onderzoek
‐
10. Communicatie
De onderzoekgroepen en – informatie van CTW is heel slecht te vinden. Alleen de (nw.) instituten hebben hun
eigen kopje, overige onderzoeksgroepen zijn niet vindbaar. Ander punt (Stoffels): het lijkt van het (deskundige?)
oordeel van de afdeling communicatie af te hangen of een aangedragen item op de UT site als nieuws wordt
gepubliceerd. Stoffels vraagt zich af hoe de procedure is, en of die wel juist is.
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De FR ervaart de manier waarop informatie wordt verspreid via de infomail niet als effectief. De mededelingen
zijn slecht gestructureerd, en daardoor kunnen onderwerpen gemakkelijk aan je aandacht ontsnappen, is de
ervaring. Een verwijzing naar een goed opgemaakte UT pagina waar de hele infomail is opgenomen (de oude
situatie) werd als prettiger beschouwd.
Voorlichtingsdagen: Een idee komt op tafel om voor de voorlichtingsdagen een instructie‐mailtje te
distribueren, waarin aangegeven hoe om te gaan de huidige diverse herstructureringen.
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11. Arbo/ BHV
De FR heeft veel kritiek op het plan van directeur bedrijfsvoering Janssen, zowel ten aanzien van enkele
specifieke punten, als ten aanzien van structuur.
Veel punten lijken ‘blind’ te zijn overgenomen uit een eerdere jaargang, het overzicht is er niet wat betreft uit te
voeren resp. afgeronde onderwerpen. Waarom zijn bepaalde zaken niet gerealiseerd, en hoe erg is dat? Janssen
zal worden gevraagd om het document bruikbaarder te maken.
Wat betreft de inhoud heeft de FR vragen bij punten (geformuleerd in 2011) (A)1 (aansluiten gasflessen), (A)3
(ontruimingsplan ontbreekt (!)*, (A)4 (audio visueel besturing), en algemener bij de andere twee categorieën
(jaarlijks, actie 2012). *Kan punt (A)4 als gevolg hebben dat men niet is verzekerd bij ongelukken of fouten
tijdens rampen, etc.? De vragen zal aan Janssen worden voorgelegd.
Wat verder is opgevallen: de omvang van het document lijkt af te nemen tot een binnenkort te verwachten
grootte van 0. Dat staat op gespannen voet met de bruikbaarheid van zo’n document.
12. FR verkiezingen
Enkele leden zullen zich weer verkiesbaar stellen. De vertrekkende FR leden werven onder hun collega’s en
medestudenten. De FR zal de faculteit het verzoek doen om bij de werving ook inspanning te leveren.
13. Wvttk
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14.Rondvraag
‐
15. Sluiting
Actiepunten: (MOET NOG AANGEVULD WORDEN MET VOORGAANDE NOTULEN)
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Onderwerp

1.

Vragen stellen over het OER mbt de
cutoff datum van 1 februari

FR‐CTW

Datum

Wie

Stavaza

Masen

Blijft staan (krijgt vervolg, red. 23
mrt.2012)
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