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1. Opening en vaststellen agenda
Bij afwezigheid van de voorzitter en vice-voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door D. Van
der Meer. De voorzitter opent de vergadering om 13:38.
De volgende punten worden aan de agenda toegevoegd:
TCO
Functioneren OLC’s (mededelingen)
Notulen MT-vergadering
2. Notulen 26e FR-TNW
Naar aanleiding van cursus melden Geerdink en Hartman dat in de overgangsperiode
(augustus/september) een cursus zal worden georganiseerd voor de oude en nieuwe raad samen,
om kennisoverdracht en continuïteit te stimuleren.
Zowel schoolsite van de UT (TNW opleidingen) als de TNW website zelf moeten in de gaten worden
gehouden op volledigheid en up-to date zijn. Voorlopig staan nog steeds reglementen online van
voor de oprichting van de nieuwe faculteit.
3. Faculteitsreglement
Er is een nieuw faculteitsreglement ter instemming aangebden, terwijl het beloofde aangepaste
reglement (vergadering februari) nog niet is opgestuurd. Vanwege de korte termijn wordt besloten
geen instemming te verlenen aan het reglement. Wel kunnen al een aantal ophelderingsvragen
worden gesteld:
-

vanwaar de nieuwe naamgeving voor de faculteit?
Hoe is de nieuwe vormgeving voor de kamer van hoogleraren?
Behoeft benoeming van de vice-decaan (artikel 4) toestemming FR-TNW?
Wat zijn de bevoegdheden van de vice-decaan?

4. TCO
Naar aanleiding van de afwijzing van het eerdere bedrijfsplan, is een nieuw plan opgesteld, dat
echter door de commissie TCO niet als levensvatbaar wordt gezien. Probleem is onder wiens
bevoegdheid het nieuwe plan valt. In principe zou een overkoepelende dienst vallen onder URzaken en niet door de FR-TNW (of FR-EWI). Voorlopig kan de FR weinig doen, de UR zal zeer
waarschijnlijk het advies van de commissie overnemen.

Er wordt overeengekomen aan het MT te vragen onder wiens bevoegdheid deze situatie valt. Wel
lijkt voor de FR duidelijk dat het IMC weinig toekomst heeft en dat een nog niet vastgesteld
bedrijfsplan nog niet uitgevoerd hoort te worden; een goed plan is de enige oplossing voor dit
vraagstuk.
5. m2 prijzen
het toegestuurde document bevat geen legenda; derhalve zijn er verschillende uitleggen mogelijk.
Wel lijkt de gegeven compensatie te identificeren, dit is een zeer significant bedrag. Om
duidelijkheid te krijgen zal opheldering worden gevraagd aan Dhr Fij.
Daarnaast zijn signalen opgevangen dat Vastgoed nieuwe plannen heeft voor de nieuwbouw.
Gevraagd zal worden of dit verband houdt met de vierkante meterprijzen die te hoog zouden
kunnen zijn om de faculteit in een gerenoveerd CT- gebouw te huisvesting.
6. Advies benoeming opleidingsdirecteur AT
Er wordt unaniem positief geadviseerd, met als kanttekening de vraag hoe de financiering van de
OLD geregeld is.
Losstaand hiervan hoopt de FR inzicht te krijgen in het beleid voor de benoeming van OLD’s (zie
bijlage voor reglement).
7. Mededelingen
Ingekomen stukken
ICTO-voorzieningen: het is de vraag wat de status is van dit document, dat waarschijnlijk
alleen orienterend bedoeld is. Algemeen vinden de aanwezige studenten dat het document
goed alle facetten belicht en niet sturend is.
Studentverkiezing FR-TNW 2004-2005
Er is behalve een e-mail geen wervingsactie geweest voor studentleden. Na de vergadering bleek
dat drie huidige raadsleden zich verkiesbaar willen stellen en dat dit de enige kandidaten zijn. Er is
besloten zelf mensen te gaan werven, dit was ook de bedoeling, maar door het strakke tijdschema
niet meer gerealiseerd.
Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is als apart bestand bijgevoegd, alle nieuwe items staan vetgedrukt
aangegeven.
Functioneren OLC’s
Er wordt geopperd dat het functioneren van OLC’s moet worden getest en beter gestroomlijnd.
Bij CT worden onnodig vergaderingen afgelast en notulen worden gecensureerd, dit gebeurt ook bij
BMT, omdat de opleidingsdirecteur veel meer inspraak heeft dan de reglementen doen geloven;
vaak is hij de belangrijkste bron van informatie.
Bij TN is een groot gedeelte van de OLC op stage, afgestudeerd of van opleiding gewisseld en is
dus nauwelijks nog vertegenwoordigend te noemen. Over TG is geen informatie bekend.
Het stroomlijnen hiervan valt weer een beetje tussen wal en schip, daarom zal het MT worden
gevraagd hoe dit op te lossen.
Notulen MT
Nadat de vorige keren is beloofd de notulen na twee weken op te sturen, is deze termijn weer
opgelopen tot 5 weken, waardoor niemand zich meer exact kan herinneren wat, wanneer en door
wie iets gezegd is.
Daarnaast ontbrekende belangrijke, vaak nuancerende paragrafen in de notulen, waardoor
onjuistheden en onwaarheden worden gecreëerd.
De in de tekst genoemde actiepunten ziet de FR graag als een lijst aan het eind van de notulen, om
hierin te assisteren zal de actiepuntenlijst door de secretaris van de FR worden aangeleverd voor
de vergadering in digitale vorm en als herinnering halverwege de vergadercyclus nogmaals in
geüpdate vorm worden verspreid.
8. Rondvraag
De rondvraag spitste zich ook toe op missende actiepunten, en is derhalve ook direct in deze lijst
opgenomen.

9. Afsluiting
Geen punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15:30

Taken van de opleidingsdirecteur
1. De opleidingsdirecteur (art. 6, lid 4) is belast met het bestuur en de inrichting van de

2.
3.
4.
5.

opleiding(en) waarvoor hij is aangesteld. Daaruit voortvloeiende taken zijn onder meer:
− leiding geven aan de uitvoering van het curriculum overeenkomstig de in de
onderwijs- en examenregeling vastgestelde inhoud;
− de coördinatie van de inzet van de docenten voor de opleiding;
− het jaarlijks opstellen van een onderwijstaakverdeling. Daarin worden de uit de
onderwijs- en examenregeling voortvloeiende onderwijstaken toebedeeld aan de
onderwijsgevenden, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke
deskundigheid;
− de inrichting van de kwaliteitszorg van de opleiding;
− sturing geven aan onderwijsvoorlichting en studentenwerving;
− de voorbereiding van de beoordeling van de uitvoering van de onderwijs- en
examenregeling door de desbetreffende opleidingscommissie;
− vertegenwoordiging van de opleiding en het bijbehorende onderwijs in overleg- en
beleidsorganen binnen en buiten de universiteit;
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de voor de
opleidingen ter beschikking gestelde middelen.
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het onderwijs uit de opleidingen dat
wordt toegeleverd aan andere opleidingen.
De opleidingsdirecteur is medebeoordelaar van de docenten in de faculteit, voorzover het
hun taken binnen de opleiding betreft.
De opleidingsdirecteur maakt deel uit van de benoemingsadviescommissies voor
hoogleraren, universitair docenten en hoofddocenten en Medewerkers Onderwijs, die in
belangrijke mate betrokken zullen zijn bij de desbetreffende opleiding.

