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onderwerp

Notulen 40e FR-TNW dd. 17 maart 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), S. Boerema, D. van der Meer, B. Geerdink, R. Meijer, H. Oerbekke ,H.
Kanger, J. Gutteling (not)
Afwezig: J. Zijp, J. van Leerdam, P. Verheijden, H. Wormeester, E. Bielert, J. Siekman
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9:08. De FR is op de hoogte gesteld dat de vergadering van
maandag is afgelast wegens geen bespreekbare agendapunten:
TCO hoeft niet meer met MT worden besproken
OER’s is nog niets nieuws over bekend
Verdeelmodel nog niet af (volgende cyclus)
Mojet deelt mee dat in de volgende vergadering het verdeelmodel en een revitaliseringsplan voor
TNW op de agenda zullen staan.
2. Notulen 36e FR-TNW vergadering
Van der Meer merkt op dat hij met de OLD’s zou gaan praten over de communicatie van en naar de
OLC’s, en niet de contactpersonen van de OLC achterhalen, zoals in de actiepuntenlijst staat.
Verder worden de notulen worden goedgekeurd.
Er zijn geen notulen ontvangen tot op de dag van vandaag over de vorige vergadercyclus.
3. Mededelingen
Actiepuntenlijst
De cursus voor de FR is geregeld op 13 april. Bij succes is het mogelijk de cursus in
oktober of november weer te organiseren voor de nieuwe raad.
Website: er is een nieuwe site: medzeggenschap.utwente.nl. Hierop staan UR en
alle FR’s tezamen en staat ook informatie over medezeggenschap. FR-TNW site zal
hier ook bij worden aangemeld.
Na overleg met C. Pouw over het OER-AT, bleek dat de omissie van de OLC-AT per
ongeluk was. Het is de bedoeling deze volgend jaar op te starten, wanneer er wat
meer studenten zijn.
De master OER’s worden momenteel gemaakt door H. v/d Hengel en de bachelortemplate OER door M. Hartman.
De aanwezige leden delen mee of ze zich al dan niet verkiesbaar stellen voor de
volgende verkiezing. Voor zowel de studenten als de medewerkersgeleding moeten
nieuwe leden worden geworven.
4. Verdeelmodel
Mojet stelt voor een nadere datum af te spreken waarin wordt gepoogd de UT-enquete grondig te
analyseren naar onder andere de ervaren werkdruk van medewerkers.

22 maart is er een overleg van de gezamenlijke FR-geïnteresseerden (afvaardiging). Edit (2-4): de
notulen van dit overleg zijn inmiddels separaat rondgestuurd.
5. TCO
Het voorstel van EWI zal op een aantal punten worden aangepast, zie hiervoor het concept advies
(kenmerk: 05/FRTNW006).
6. Rondvraag
-

7. Sluiting

Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 10:22.
Actiepuntenlijst april 2005
Initiatiefnemer BMTi-raad vinden
Instellingsplan/Jaarplan
OLD gesprek over OLC (vervolg)
Revitaliseringsplan
Analyse UT-enquete
FR site vernieuwen

H. Wormeester
MT, vergadering april/mei
D. van der Meer
MT, vergadering april/mei
Geïnteresseerden (week 14)
Gutteling ism Geerdink

