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1. Opening en vaststellen agenda (13.37)
De voorzitter opent de vergadering
Bij de agenda wordt punt 2 notulen opgesplitst in: a) notulen 34e FR TNW vergadering, en b)
notulen bijbehorende FR-TNW vergadering (met MT).
Bij de agenda wordt onder punt 3, mededelingen, alsnog het TCO-stuk te staan.
2. Notulen (13.38)
a) Notulen 34e FR TNW vergadering
De notulen worden goedgekeurd, Pascal heeft alles opgeschreven wat er is besproken.
b) Notulen bijbehorende FR TNW vergadering (met MT)
J. van Leerdam staat als aanwezig genotuleerd, terwijl hij niet aanwezig was.
Op pagina 3 bij punt 8: De zin “De faculteitsraad zal…advies te kunnen komen.” is niet van
toepassing, dis is nooit gezegd. De FR kan wel adviseren, maar met een heleboel mitsen en
maren.
D. van der Meer wilt naar aanleiding van deze notulen weten hoe het zit met de functie van
Van Alsté (OLD BMT), i.v.m. het verschuiven van J. Engbersen naar BMT. Dit zal
nagevraagd worden in de overlegvergadering met het MT [AP: D. van der Meer].
Naar aanleiding van de notulen zal B. Mojet tijdens het overleg met het MT de dealines van
alle OER’s aan de orde brengen [AP: B. Mojet].
3. Mededelingen (13.45)
Ingekomen post
Van de studieverenigingen Paradoks en Daedalus is een brief binnen gekomen. Hierin wordt uitleg
gegeven over een probleem dat zij hebben. Het probleem is dat zij te weinig ruimte hebben voor
hun vereniging. Met de brief wordt duidelijk gemaakt dat zij een huisvestingsprobleem hebben.
Wat zij precies met de brief willen is onduidelijk, concrete punten die de FR naar voren moet
brengen bij het MT worden er niet in genoemd. Wel zal de FR dit punt in de overlegvergadering
met het MT naar voren gebracht worden. [AP: BMT studenten].

Naar aanleiding hiervan merkt J. Zijp op dat het CT onderwijs naar de Horst zal verhuizen en zo
ook C.T.S.G. Alembic. De vraag is hoe al deze problemen kunnen worden opgelost. Het
makkelijkste is om dit probleem op te splitsen in een toekomstvisie en een logistieke visie.
B. Mojet zegt dat er een nieuwe versie van het concept van het instemmingsplan op de UT website
staat.
Uitgaande post
Geen.
Actiepuntenlijst (13.55)
Er zou gekeken worden naar mogelijke cursussen die interessant zouden zijn voor personen die in
de medezeggenschapsorganen zitten. J. Gutteling was hiermee bezig, maar is momenteel op stage.
S. Boerema zal dit punt overnemen en contact opnemen met het ITBE, over mogelijke cursussen
met de kosten en de tijd die hiermee samenhangen
[AP: S. Boerema].
H. Wormeester heeft contact met het BMTI en is niet aanwezig. Hij kan hier de volgende keer meer
toelichting op geven. [AP: H. Wormeester].
Commissieverdeling
De studenten hebben aangegeven welke commissies zij leuk vinden, hieruit is het volgende
gekomen (een echte verdeling moet nog gemaakt worden, dit is slechts een voorkeur):
Financiën:
J. van Leerdam;
Arbo en milieu: J. Zijp;
Onderzoek:
J. Siekman; E. Bielert; J. van Leerdam;
Onderwijs:
J. Siekman; E. Bielert; S. Boerema; J. van Leerdam
PR:
S. Boerema; J. van Leerdam, E. Bielert
Nieuw P&O:
alle medewerkerleden
B. Mojet neemt contact op met J. Gutteling over de website. Daarna zal E. Bielert deze gaan
bijhouden. [AP: B. Mojet].
Informatiebrochures en alle reglementen op de FR site moeten worden geüpdate. Ook de
commissieindeling en de informatie van de zittende leden.
[AP: E. Bielert]
TCO (als extra ingevoegd punt) (14.10)
Afgelopen week heeft de voorzitter gesproken met het MT. In dit gesprek kwam naar voren dat het
TCO stuk besproken zou worden op 6 december in de Kamer van Hoogleraren van TNW. Ook de
hoogleraren van EWI zouden worden uitgenodigd. Na de reactie van de hoogleraren, zou de decaan
met een follow-up komen naar de FR. Dit is vooralsnog niet gebeurd.
Er wordt kort besproken wat het plan inhoudt. Er worden een aantal stappen gemaakt, waarbij er
een addertje onder het gras zit. Zo is in de middeling van het gebruik van TCO door de vakgroepen
CT voor de afgelopen 3 jaar meegenomen, terwijl die er grotendeels buiten vielen in die periode.
Het lijkt 30 euro per uur goedkoper dan voorheen te zijn, maar effectief is het maar 5 euro per uur.
Er zal wel een keuze worden gegeven om er al dan niet gebruik van te maken (startbedrag wel of
geen participatie).
Er wordt besloten af te wachten op de reactie van de decaan naar aanleiding van het gesprek met
de Kamer van hoogleraren. Mocht er mee doorgegaan worden, dan moet het stuk ook met EWI
worden doorgenomen. EWI heeft geen haast, maar het MT wil er wel druk op houden. Een ander
probleem dat om de hoek komt kijken is dat de faculteit EWI per 1 januari zonder decaan zit (W.
Zijm wordt Rector Magnificus).
4. Algemene gang van zaken/Instellingsplan/Jaarplan (14.22)
Alle stukken die naar aanleiding van de conceptstukken zijn opgesteld zijn doorgestuurd naar de
decaan. Deze zal ze opnemen in de nieuwe visie. [AP: MT]
Er moet worden opgelet dat de FR instemmingsrecht heeft op het jaarplan!
5. Benoeming opleidingsdirecteur CT (14.26)

Er is de FR gevraagd een “ja of nee” te geven op de vraag of C. Pouw een geschikte kandidaat is
om OLD te worden van CT. In de vorige vergadering met het MT is er aan P. Fij om extra
informatie gevraagd. De FR wilt namelijk graag weten, wat voor veranderingen dit allemaal met
zich meebrengt. Hierop wilde P. Fij geen antwoord geven. De vraag bleef “ja of nee”. Er is toen
besloten om hierover nadere besprekingen te voeren binnen de FR om komende
overlegvergadering op terug te komen. Aangezien er volgens de FR bij veranderingen van de taak
van opleidingsdirecteur een directe koppeling wordt gelegd met het jaarplan, hebben wij
instemmingsrecht op de benoeming. Voordat de FR kan instemmen wilt zij graag beter ingelicht
worden, voordat er een definitief antwoord gegeven kan worden. Alle impliciete veranderingen die
de benoeming in de structuur van de faculteit TNW teweeg brengt, moeten eerst worden
toegelicht. Er zal namelijk een nieuwe onderzoeksgroep ontstaan, die voorheen wel bestond, maar
waar geen financien aan waren verbonden. Door J.Engbersen door te schuiven naar een nieuwe
functie ontstaat er dus effectief een nieuwe groep, die uit dezelfde “grote” pot gefinancierd moet
worden. C. Pouw wordt als geschikt geacht door de FR op het gebied van het managen van de de
opleidingen, maar niet als uitvoerende macht. Bovendien kunnen de werkzaamheden van
verschillende functies niet hetzelfde blijven en in de toekomst slechts door één persoon ingevuld
worden. Kortom:
1. Als de inhoud van de functie van OLD van CT niet veranderd, wordt C. Pouw als NIET
geschikt geacht.
2. Als de inhoud van de functie van OLD van CT en de structuur binnen de faculteit
veranderen, wordt C. Pouw als WEL geschikt geacht, maar dan moet de FR wel eerst
ingelicht worden van ALLE veranderingen die de benoeming met zich meebrengt.
Conclusie: Zoals de vraag nu wordt gesteld, verleent de FR TNW, GEEN instemming tot de
benoeming van C. Pouw als OLD van CT.
B. Mojet zal een conceptantwoord formuleren die tijdens de overlegvergadering met het MT naar
voren zal komen [AP: B. Mojet]
6. OERs (14.45)
Momenteel ligt alleen het OER van TG klaar. De FR besluit hier geen genoegen mee te nemen en
geeft aan dat de OER’s pas behandeld zullen worden als ze allemaal klaar zijn en in het standaard
format worden aangeleverd zoals is afgesproken. Dit is efficiënter voor alle betrokkenen: een
standaard format met vervolgens opleidingsspecifieke delen in een bijlage voor alle opleidingen. J.
van Leerdam vraagt zich af waarom er zo slecht naar de FR wordt geluisterd. Hij vindt dat de FR
een officieel orgaan is, dat bij de wet is vastgelegd. Hierin heeft hij volledig gelijk. Er wordt
opgemerkt dat het MT, de FR niet als opbouwend orgaan ziet, maar als barrière in het uitvoeren
van het beleid. Er zal dus nogmaals duidelijk moeten worden gemaakt, dat de FR en het MT
hetzelfde doel nastreven: een zo goed mogelijk draaiende faculteit. De neuzen staan dezelfde kant
op, dat wordt te vaak over het hoofd gezien. [AP: MT en FR]
7. Leidraad functioneringsgesprekken
In het kader van de UFO is er een nieuwe manier van het houden van functioneringsgesprekken ter
tafel gekomen. Hiermee zou het “upgraden” ofwel het promoveren van medewerkers meer
structureel plaats kunnen vinden. Er zal beter ge-record-tracked kunnen worden. TNW is hiermee
vooruitstrevend bezig, de universiteit zal hoogstwaarschijnlijk de in TNW gebruikte methode
overnemen. B. Geerdink merkt op dat dit landelijk geregel;d moet worden en vraagt zich dus af
waarom TNW hiermee vooruitloopt. Dit zal gevraagd worden in de overlegvergadering
[AP: B. Geerdink].
D. van der Meer plaats kantekeningen bij de webapplicatie van het formulier. Er zal ook een
papieren versie moeten komen. Hiermee is iedereen het eens. Dit zal gevraagd worden in de
overlegvergadering [AP: D. van der Meer].
8. Rondvraag
D. van der Meer – Of record zal aan de decaan worden gevraagd of de veranderingen in het
onderwijs gevolg zijn van het eigen beleid van de decaan of door het CvB wordt opgelegd.
R. Meijer – Wilt graag weer de stukken per post ontvangen. Hiermee zijn de studentleden het zeker
eens. Er zal voorgesteld worden om een geprinte versie op te halen bij het FB.
E. Bielert – Vraagt zich af wat het beleid is qua vakgroepen en de speerpunten van het
natuurkundeonderwijs, nu de goeddraaiende optica groepen verhuizen. OT van N. van Hulst zal

naar Barcelona verhuizen en COPS van A. Lagendijk en W. Vos zal naar AMOLF gaan. Dit zal onder
andere in het leerstoelplan naar voren moeten komen,
J. Zijp – naar aanleiding van de notulen van het overleg met het MT van vorige keer, vertelt J. Zijp
dat er een analyse is gemaakt van de afgevallen studenten CT van afgelopen studiejaar. Uit de
statistieken blijkt dat het “allemaal wel meevalt”. Dit is volgens R. Meijer een verkeerde conclusie
en vindt het kwalijk dat er niet beter naar gekeken wordt. In de Kattebel die via de TNW
nieuwsbrief is te bereiken staat de analyse voor de geïnteresseerden.
Quote naar aanleiding van deze analyse :P
“There are lies, damn lies and statistics!”
B. Mojet – Stelt voor een nieuwe hamer aan te schaffen. Een TNW hamer dus, het liefst met eenn
piepje als er gehamerd wordt. Wellicht kunnen we deze via TCO laten maken.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:15.
Actiepuntenlijst FR-TNW september 2004
Beleid betreffende OLD BMT
Deadline OER’s aanstippen
Huisvesting Paradoks
Cursussen FR
Initiatiefnemer BMTi-raad vinden
J. Gutteling contacten ivm website
Website updaten
Instellingsplan/Jaarplan
Conceptantwoord OLD CT
Betere vriendjes worden
Vooruitlopen functioneringsgesprekken
Webapplicatie functioneringsgesprekken
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