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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9:35 en heet iedereen van harte welkom.
Als aanvullingen op de agenda worden TCO en het functioneren van de FR genoemd. Van der Werf
merkt op dat haar positie per 1 januari is overgenomen door Rob van Loon.
2. Notulen 22e vergadering
Meijer merkt op dat in de notulen vergeten is melding te maken van het functioneren van de FR,
dat hij ter discussie stelde. Verder worden de notulen vastgesteld.
3. Facultair Jaarplan 2004
(Meijer vraagt of volgende keer op de agenda het kenmerk bijgevoegd kan worden, zodat duidelijk
is om welk jaarplan het gaat. Het nu besproken plan werd 1 december toegestuurd na de
vergadering van de FR, zodat het in die vergadercyclus niet ter sprake is gekomen. Het blijkt
echter uit het stuk dat het al 10 november aan de FR aangeboden had kunnen worden. De vraag is
waarom hier ruim 3 weken mee gewacht is.)
Opmerking notulist: Omdat het jaarplan duidelijk gesegmenteerd is, worden de opmerkingen ook
op die wijze gerangschikt en niet per se chronologisch.
Inleiding & Algemeen
Rozendal vraagt waarom uitbouw van de onderwijsprofielen ‘dringend noodzakelijk’ is
(pag. 1.)
Wat is de reden om een nieuwe opleiding levenswetenschappen te starten (pag. 1) en als
hier goede redenen voor zijn, wat is het tijdpad? Mojet vraagt of hiermee niet verdunning
van bestaande opleidingen optreedt, zodat er straks veel opleidingen zijn met allemaal
weinig studenten.
Welke mensen zitten er in de commissies zoals bedoeld op pag 2, puntje 5?
Wormeester zegt dat over de Operational Audit (pag. 2 punt 6) ook een stand van zaken
moet worden gegeven.
Verheijden vraagt wat de jongste plannen zijn ten aanzien van de nieuwbouw en welke
inspraak de FR hierin heeft. Wormeester zegt dat de plannen veel en vaak gewijzigd zijn,
vooral over wat er met de AKI moet gebeuren in de proceshal van CT (Langezijds). Ook
moet er een nieuwe cleanroom gebouwd worden. Wellicht spelen hierbij de Bsik-gelden een

rol, waarvan de UT een aanzienlijk bedrag zou krijgen. Wormeester zegt dat hier hopelijk
opheldering over komt tijdens de MT-overlegvergadering.
Technische Natuurkunde
Rozendal vraagt of bij pag 3. (A,Initieel onderwijs, punt b) bedoeld wordt dat de minor
Sportfyisca stopt. Mojet vraagt waarom deze minor stopt terwijl hij veel studenten trekt.
Wormeester zegt dat waarschijnlijk de personeelskosten (docenten VU) te hoog zijn.
Gevraagd wordt wat sowieso de stand van zaken rond de minor is.
Gelden de plannen die bij Instroom worden genoemd ook voor CT (pag. 3 onderaan?
Welke projecten worden bedoeld op pag. 4 bij voorzieningen punt a?
Biomedische Technologie
opgemerkt wordt dat master van BMT en TG nogal op elkaar lijken, hoe worden de
opleidingen geprofileerd?
Hoe wordt er gedacht de practicumruimten en –faciliteiten te verbeteren? (lees: wel
toereikend te maken)
Welk personeel moet nog aangenomen worden om de staf compleet te maken? Is er
nagedacht over de functie van stagecoördinator?
Hoe wordt er gedacht over het aanpakken van de last minute politiek binnen BMT? Nu is
het zo dat vakinhoud, roosters en boeken allemaal zeer op het laatste moment worden
geregeld.
Chemische technologie
moet het initieel onderwijs (pag. 9, eerste alinea) wel zo gestructureerd blijven? Het lijken
wat veel programma’s, kan hier eenvoud in worden aangebracht?
Is de OLC al klaar om het 2e en 3e jaar van de B-TNW te bespreken?
Zijn de zes verschillende profielen al gereed?
Het probleem van de ontwerpersopleiding (pag 10.) wordt later apart behandelt
Hoe kan het dat een deel van de bachelor diplomagelden in de categorie ‘laag’ is ingedeeld,
terwijl voor een technische studie alles per definitie in ‘hoog’ hoort
Technische Geneeskunde
zijn er al voorzieningen voor de geplande 100 studenten die komende jaren gaan
instromen?
Blijft het karakter van de opleiding intact door deze vergrote instroom/
Loopt de verbouwing van de hallen (die dit jaar al gereed worden verondersteld) op
schema?
Onderzoek
blijven de huidige zwaartepunten gehandhaafd met de komst van TG en wellicht
levenswetenschappen? De formulering hiervan geeft een sterke indicatie in welke richting
het beleid van TNW gaat en zou dus niet aan verandering onderhevig moeten zijn.
Bij het aantal promoties zegt Wormeester dat het aantal bij TN hem tegenvalt. Kloppen
deze getallen?
Kwaliteitszorg
gesteld wordt dat er resultaten zijn van ondersijsevaluaties (TWAIO, BMT, TG), wat is de
uitkomst van deze onderzoeken?
een resultaat op de portfolioanalyse is bij de FR bekend, maar wat is de stand van zaken
hiervan?
Personeel en organisatie
een uitgebreide uitleg over de status van TCO mist, Ankoné vraagt of hier al een voorstel
van is. Hierop wordt later teruggekomen (zie mededelingen).
Gutteling vraagt of het nog steeds zo is dat de medewerkers van IsoTis die hier komen
werken door het bedrijf zelf betaald worden (eerste 5 jaar).
Verder:
het gedeelte over de begroting is achterhaald
Opgemerkt wordt dat uitwerking van de Bachelor TNW mist
Wat is precies de visie op de rol van de website en de verantwoordelijkheid hierop?

4. Vragen onderwijs
De conceptbrief (kenmerk 04/FRTNW001) is opgesteld en een paar tekstuele wijzigingen
doorgevoerd. De brief gaat naar de opleidingsdirecteuren.
5. Mededelingen
Ingekomen stukken
Ontwerpersopleiding
De opleiding is wegens financieringsproblemen gestaakt: geld werd pas achteraf betaald en dit
leidde blijkbaar toch tot problemen. Daarnaast is het een opleiding die wordt geschrapt, dit valt
direct onder verantwoording van de UT. Ook de FR-TNW zou hierover om instemming gevraagd
moeten zijn, dit is niet gebeurd.
De vraag rijst met welke bedoeling de medezeggenschap wordt ontlopen, en of dit het opheffen op
dit moment ervoor zorgt dat alle investeringen worden terugverdiend. De mensen die werkzaam
zijn voor de opleiding moeten toch overgeplaatst worden. Ook is het de vraag waarom een bedrijf
als tussenpersoon moet fungeren voor het verwerven van opdrachten.
Wijziging Diensten
De opnieuw in te delen diensten zouden volgens het imeplementatieplan worden ingesteld, is dit
echt het geval? Er wordt verwezen naar een bedrijfsplan, dat blijkt afgekeurd te zijn.
Inrichting TCO
De voorgenomen totale reorganisatie van TCO ontstijgt het niveau van TNW en EWI en zou dus
ook door de UR moeten worden behandeld. Het nu in werking gezette plan, met een tekort en hoge
tarieven kan volgens de reeds lang geleden uitgebrachte adviezen niet slagen in zijn opzet. Om het
tekort weg te werken is de beschikbaarheidbijdrage verhoogd
Universiteitsraad
Wormeester zegt dat, naast de portfolioanalyse, in de UR het semestersysteem is besproken. De
implementatie hiervan begint in september 2004. Het instellen van 5 ECTS per vak wordt
omgevormd tot richtlijn, voornaamste discussie is op dit moment een jaar van 40 weken. In
verband met feestdagen in het laatste kwartiel zorgt dit voor problemen.
6. Rondvraag
Hartman vraagt of er overleg moet komen tussen de FR en het nieuwe hoofd Arbo & Milieu, Dhr.
Dierink. Wormeester zegt dat het verstandig is hiermee te wachten tot na de vergadering over het
functioneren van de FR, die zeer binnenkort gepland gaat worden.
Gutteling zegt toe een datum te zullen regelen waarop overlegd kan worden over het functioneren
van de FR.
Meijer vraagt of er iets bekend is waarom er nog maar 8 vergadering per maand zijn. Gutteling
zegt dat 10 vergaderingen per jaar een vaststaand getal is en zal dit nazoeken.
Noot van de notulist: dit blijkt niet zo te zijn, geldt alleen voor OLC.
De vraag zal worden voorgelegd aan de decaan.
7. Afsluiting
Geen punten meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11.47.

