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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13:36 en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder
de nieuwe studentleden die tot september 2005 zijn verkozen.
De agenda wordt aangevuld met de onderwerpen nieuwbouw, TO en AT.
Door een computerstoring zijn de notulen van de vorige interne vergadering verloren gegaan. De
secretaris biedt hiervoor zijn excuses aan.
2. Mededelingen
Ingekomen post
De enige ingekomen post betrof een brief van FNVformaat over een OR-cursus. De FR-TNW zou in
zijn geheel 1 a 2 dagen op cursus gaan, om de interne samenwerking en het overleg met het MT te
versoepelen. Na overleg van de secretaris met B. Geerdink, bleek dat de kosten van deze cursus te
hoog zijn. Daarbij is deze ook opgezet voor een bedrijfs-OR en mist daarom waarschijnlijk de
specfieke diepgang die voor ons is gewenst. Gutteling en Geerdink zullen verder informeren naar
de eventuele aanwezigheid van cursussen op de UT en hoe andere FR’en dit oplossen.
Studentenverkiezing FR-TNW 2004
Er zijn 4 nieuwe FR-studentleden verkozen, drie leden zijn herkozen. De secretaris zal zo snel
mogelijk een up-to-date adreslijst maken en rondsturen. Dit betreft ook e-mail adressen en
telefoonnummers.
Actiepuntenlijst.
Van voor de vakantie is een kleine actiepuntenlijst overgebleven, hiervan is alleen het eerste punt
voorlopig op de agenda gezet. Zie het eind van deze notulen voor de nieuwe actiepuntenlijst.

Bijlage: Actiepuntenlijst

3. Taakverdeling FR-TNW 2004-2005
Bij afwezigheid van de huidige voorzitter, maar met zijn instemming, deelt Mojet mee dat
Wormeester zijn voorzitterschap van de FR wil neerleggen. Mojet vraagt of er kandidaten zijn voor
het voorzitterschap. Bij afwezigheid van andere kandidaten draagt Mojet zichzelf voor als
voorzitter, zij wordt unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen.
Hartman is niet langer FR-lid, dus moet ook een nieuwe vice-voorzitter worden gekozen.
Wormeester stelde zich als enige beschikbaar en is ook met unanieme stem gekozen tot vicevoorzitter.
Gutteling meldt dat hij secretaris wil blijven voor het komende jaar, tenzij iemand anders deze rol
wil vervullen. Dit blijkt niet het geval, Gutteling wordt unaniem herkozen als secretaris.
De commissieindeling van de FT-TNW ondergaat wat veranderingen met de komst van nieuwe
leden, maar alleen de Arbo&Milieu commissie heeft geen contactpersoon meer. Dit zal komende
weken worden ingevuld, de nieuwe studenten kunnen kiezen bij welke commissie zij willen.
4. Wijzigingen Faculteitsreglement tav examencommissies
Met de komst van de Ba/Ma structuur ligt er een voorstel om de vergaderingen van
examencommissies ‘beter’ te regelen door een vaste examencommissie aan te stellen met een
beperkt aantal leden. Nu worden alle hoogleraren uitgenodigd, maar komen de meesten niet.
Hierdoor hangt van de toevalling aanwezigen af hoe over de student wordt geoordeeld.
Daarnaast is vanuit TN het idee gekomen om direct na het afstudeerpraatje de bul uit te reiken,
zodat elke student dit voortaan apart krijgt. De uitreiking van het bachelordiploma wordt voortaan
faculteitsbreed georganiseerd, meerdere keren per jaar is het streven.
Echter, de genoemde stukken zijn niet aan de FR geleverd en er kan hiermee dus voorlopig nog
niet worden ingestemd.
Als terzijde moet in het faculteitsreglement ook een OER voor de masteropleidingen worden
opgenomen, dit is nog niet gebeurd.
5. Begroting TG 2004
De aangeleverde begroting voor TG is volgens de bijgeleverde brief nog niet compleet, maar wel zo
goed als.
•
TG heeft drie grote inkomstenbronnen, waarvan er een post van 1,4 m€ niet bekend
waar deze vandaan komt. Dit zou de FR graag vernemen.
•
Het item ‘interne dienstverlening’ onder het kopje ‘totaal materialen’ is geraamd voor
meer dan 6 €ton, hiervan is echter pas een fractie aangesproken. Waar komt deze
discrepantie vandaan?
•
Wat is de prognose voor de komende jaren, hoe ontwikkelt de geldstroom zich?
•
Het begrotingssaldo is precies op nul gesteld, is dit reeel?
Naar aanleiding hiervan belt de financiele commissie van de FR met Dhr Wolters, om hem
opheldering te vragen.
6. wijzigingen leerstoelplan
De FR ontving een document waarin wordt voorgesteld een deeltijd hoogleraar (UT
dubbelbenoeming) aan te stellen voor een leerstoel ‘Strategisch Management van Technologie in
de samenleving.’ Naar aanleiding van deze brief komen de volgende vragen op:
wat is de meerwaarde voor TNW om deze hoogleraar aan te nemen?
Wat is het financiele plaatje?
Wie beslissen over deze regeling, hoe zit het met instemmingsrecht van de FR en zou er
voor de benoeming van een hoogleraar geen BAC moeten worden ingesteld?
Is deze oplossing voordeliger dan onderwijs inkopen bij BBT (huidige faculteit betreffende
hoogleraar)?
Is 0,4 fte genoeg voor de gestelde doelen?
Zolang deze vragen onbeantwoord zijn, kan de FR geen instemming verlenen aan dit voorstel.

7.

Instituutsraad MESA+

Na aandringen op een snelle afhandeling van het instellen van de instituutsraad voor MESA+, heeft
Wormeester een brief gestuurd naar alle FR-leden om over de voorgestelde leden een advies te
geven. De goedkeuring is de dag voor de vergadering de deur uitgegaan. Er wordt geadviseerd aan
de secretaris volgende keer te zorgen dat iedereen reageert, zowel positief als negatief, om een
beter beeld te krijgen van de meningen.
Oerbekke zegt dat het streven om een FR-lid in de instituutsraad te krijgen, niet is waargemaakt.
Hij had aangegeven wel interesse te hebben.
De raad voor het BMTi moet nog worden ingesteld. Het voorstel is om de verdeling 2:1:1:1 te
hanteren, waarbij de 2 zetels voor TNW zijn. Het is de vraag wie het initiatief moet nemen dat de
raad er komt, Mojet zal dit navragen.
8.

Technische ondersteuning

De commissie voor TCO is opgeheven, er wordt een jaar geprobeerd hoe de technische
ondersteuning draait in de nieuwe samenstelling. Er is echter nog steeds geen goed bedrijfsplan,
waardoor het bezien blijft of een goed resultaat kan worden gehaald. Ook is het probleem van het
penvoerderschap niet opgelost en de website van TCO is alleen voor EWI toegankelijk, niet voor
TNW. Oerbekke en Meijer zeggen toe contact te onderhouden met EWI over hoe verder te gaan.
Tenslotte zal ook het aanstellen van DCW’ers bij TCO worden uitgezocht, met de weinige vraag
naar TCO-diensten is het aannemen van nieuwe werknemers niet logisch.
9.

Nieuwbouw

Met het oog op de klok en het convenant met de gemeente Enschede in het achterhoofd, vraagt de
FR zich af hoe het staat met de nieuwbouwplannen. Om op schema te blijven zou de eerste paal
van Meander in juni al geslagen moeten zijn, er is nog niets gebeurd. Geruchten zijn er volop,
maar wat is werkelijk de recentste stand van zaken?
10. Advanced Technology
Ook over de nieuwe opleiding AT doen de nodige geruchten de ronde. Graag zou de FR van de
opledingsdirecteur (Clemens Pouw) vernemen hoe de start van de opleiding is verlopen/verloopt en
hoe het innovatieve probleemgestuurde onderwijs in de praktijk werkt. Er zou een discrepantie zijn
tussen wat de studenten kunnen en wat er van ze verwacht werd, hoe zit dit precies?
11. Rondvraag
Van der Meer heeft een opmerking over de notulen de afgelopen MT vergadering, waarin op pagina
2 bovenaan wordt beweerd dat de onderwijsbelasting niet is toegenomen. Dit is geheel verkeerd
opgetekend en de FR heeft dit ook niet zo gezegd, want het tegenovergestelde is meer waar.
Geerdink meldt dat volgens de nieuwe regels een proefschrift waarvoor een AIO al vergoeding
krijgt in de vorm van salaris, alsnog door de vakgroep moet worden bekostigd. Hierdoor betaalt de
vakgroep twee keer de kosten, zowel in salaris als direct. Dit lijkt erg krom, zeker gezien de
huidige verschillen in het loon van AIO’s van verscheidene lichtingen. Ook is het vreemd dat
degenen die dit aangaat niet zijn betrokken in de besluitvorming.
12. Afsluiting
Geen punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15:30
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