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Agenda 38e vergadering FR-TNW dd 2 februari 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), S. Boerema, D. van der Meer, H. Wormeester, B. Geerdink, R. Meijer, J.
Zijp, J. van Leerdam, E. Bielert, J. Siekman, J. Gutteling (not)
Afwezig: P. Verheijden, H. Oerbekke, H. Kanger
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13:38. Aan de agenda worden toegevoegd:
notulen MT overleg december
Mededelingen: huisvesting (1), vergaderdata FR (2), cursus (3), verkiezingen FR
(4)
2. Notulen 36e FR-TNW vergadering
De notulen worden goedgekeurd
3. Notulen MT-vergadering december 2004
De data op de actiepuntenlijst ontbreken nog steeds. Behalve dit is er weinig aan te merken op de
notulen.
4. Mededelingen
Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst kan een heel stuk worden opgeschoond (zie eind notulen voor nieuwe).
Huisvesting
Ten aanzien van de huisvesting van studieverenigingen liggen op dit moment plannen bij de
vastgoedgroep. De Horsttoren gaat leeggemaakt worden en in de kelder zou dan plaats moeten
zijn voor de studieverenigingen.
Vergaderdata FR-TNW
Het is de vraag of dynamisch plannen van vergaderdata wel zo zinvol is, aangezien er bijna altijd
toch een paar mensen niet kunnen. De volgende vergadering is vastgesteld op 17 maart om 9:00,
over de latere tijdstippen volgt nog overleg en terugkoppeling.
Cursus FR
Boerema deelt mee dat met ITBE afspraken zijn gemaakt over de cursus en dat hij naar onze eigen
wensen kon worden ingekleed. Als een datum geprikt wordt, kan de FR gezamenlijk een dag lang
op cursus
Verkiezingen FR-TNW 2005
In september gaat voor zowel de studenten als de medewerkers een nieuwe termijn in. Dit
betekent dat in juni verkiezingen moeten worden gehouden, die dus nu al geïnitieerd moeten
worden door de kiescommissie. Ook zal er actief gezocht moeten worden naar nieuwe leden, omdat
waarschijnlijk niet iedereen zich opnieuw verkiesbaar stelt.

Verder:
Mojet deelt mee dat Wormeester maandag de vergadering met het MT zal voorzitten,
omdat zij onderwijsverplichtingen heeft
Voor het updaten van de website moet contact worden gezocht met Jan Folbers, die de
wachtwoorden heeft en kan wijzigen.
5. Onderwijs / examenreglementen (OER) (3x)
De OC-FR is lang bezig geweest met het doornemen van de OER’s. Besloten wordt om de
gemaakte notulen op te sturen naar de decaan en de opleidingsdirecteuren. Hierbij zal dan een
algemene indruk komen van de OER’s en een reactie van de FR op de gang van zaken.
De algemene indruk is dat nog niet met de OER’s ingestemd kan worden, omdat belangrijke
aspecten die wettelijk verplicht zijn, ontbreken. Ook kreeg de FR meerdere verouderde versies van
de OER’s, waardoor een wirwar van documenten ontstond, zonder enig begeleidend commentaar
van de zender.
Ook hadden de respectieve OLC’s eerst advies moeten uitbrengen en dit rapporteren aan de FR,
alvorens deze zich over de OER’s zou buigen.
6. TCO
Sinds 1 januari is er een nieuwe financiële structuur bij TCO, die gedurende een jaar getest zal
worden. Daarna zal worden besloten of de nieuwe opzet haalbaar is of dat TCO in een andere vorm
verder zal gaan.
Afgesproken wordt om samen met EWI het bedrijfsplan door te nemen. Een delegatie van de FR
bestaande uit Mojet, Wormeester, Meijer, Geerdink en Oerbekke (ovb) zal hiervoor zorg dragen.
Daarvoor zullen de relevante stukken worden verzameld en een voorvergadering belegd; omdat
het een eventuele reorganisatie betreft, heeft de FR instemmingsrecht.
7. Rondvraag
-

gevraagd wordt wat de status is van de TWAIO opleiding. Na de stop op nieuwe studenten
is het erg stil geworden rond de opleiding en resulterende financiële situatie. Deze vraag
zal aan het MT worden voorgelegd
Zijp vraagt naar hoe bij TNW de studentvertegenwoordiging in het MT nu is geregeld.
Geantwoord wordt dat een student uit iedere OLC een keer per maand mee kan
vergaderen met het MT om zo de studentenzaken onder de aandacht te houden. Er blijkt
een discrepantie te zijn met de manier waarop dit bijvoorbeeld bij BBT wordt geregeld,
daar krijgt 1 student zes afstudeermaanden als medebestuurslid.

8. Sluiting
Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14:53.
Actiepuntenlijst februari 2005
Cursussen FR
Initiatiefnemer BMTi-raad vinden
Website updaten (Folbers)
Instellingsplan/Jaarplan
Contactpersonen OLC’s achterhalen
OLC-BMT advies over OER opsporen
Brief schrijven decaan tav OER
EWI contacten voor TCO bedrijfsplan + stukken
verzamelen

S. Boerema
H. Wormeester
E. Bielert, J. Gutteling
MT
D. van der Meer
S. Boerema
B. Mojet, J. Gutteling
B. Mojet

