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Notulen 42e FR-TNW dd. 4 mei 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), D. van der Meer, B. Geerdink, R. Meijer, H. Oerbekke ,H. Kanger, J. van
Leerdam, J. Siekman, J. Gutteling (not), H. Wormeester
Afwezig: J. Zijp, P. Verheijden, E. Bielert, S. Boerema
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13:34. Aan de agenda wordt het punt OER’s toegevoegd bij
de mededelingen.
2. Notulen 40e FR-TNW vergadering / MT vergadering
De notulen van de 40e FR-TNW waren niet goed aangekomen. Om verwarring met de nummering
te voorkomen, gaat vanaf september (nieuwe raad) de telling gewoon vanaf 1 beginnen en doen
de MT vergaderingen niet mee in de telling (die staan op datum).
De MT notulen zijn weer te laat aangeleverd en ook is de actiepuntenlijst niet meer aanwezig, dit is
tegen de afspraken in.
Onderaan pagina 1 staat dat Kanger een opmerking maakte over de OER, dit moet Van der Meer
zijn.
3. Verdeelmodel
Wormeester geeft een toelichting op het toegezonden stuk over de begroting van een standaard
leerstoel. FEZ kreeg de vraag een model te maken over de financiële mogelijkheden van een
standaardleerstoel. Hiervoor zijn keuzen gemaakt ten aanzien van het aantal UHD’s en UD’s en
daaruit voortvloeiend het aantal AIO’s dat per leerstoel kan worden aangesteld (onder normale
werkdruk-overwegingen en maximaal 1 postdoc per vakgroep).
Er is daarnaast een onderverdeling gemaakt in drie verschillende gradaties voor ruimtegebruik:
zwaar technisch, technisch en niet-technisch.
Vervolgens is op basis van deze gegevens berekend dat zonder een verdubbeling van de promotiepremie voor AIO’s een leerstoel niet rendabel kan zijn, tenzij er onevenredige inkomsten zijn via
andere weg.
Overwegende dat de berekende premie betekent dat, gezien het aantal AIO’s, het totaalbedrag erg
hoog zou uitkomen, wat betekent dat er leerstoelen weg moeten.
Er is ook vermeld wat de (zeer waarschijnlijk optimale) verdeling is voor het totaal aantal
leerstoelen op de universiteit. Hieruit blijkt dat er van de 43 zwaar-technische leerstoelen 28 over
kunnen blijven. Aangezien TNW een meerderheid van deze leerstoelen herbergt, zullen er binnen
de faculteit dus een aantal leerstoelen opgeheven worden. Verwacht wordt dat vooral binnen CT
opgeruimd moet worden.
Een belangrijke vraag aan de decaan is waarom ervoor gekozen is vooral zwaar-technische
leerstoelen te schrappen en niet de gewone technische leerstoelen en natuurlijk hoeveel leerstoelen
er totaal in de faculteit zullen blijven bestaan (leerstoelenplan).
Wormeester zegt verder dat er geld is gevonden binnen de begroting voor het behouden van
leerstoelen en dat het leerstoelen schrappen geen acuut probleem hoeft te zijn, want ook UT-breed
zijn er nog reserves. Het grootste, schijnbaar onontkoombare, probleem is dat de verdeling van het
geld van het rijk nadelig is voor de UT. Andere universiteiten krijgen relatief meer geld, soms ook

uit historische overwegingen. Jonge universiteiten zoals ook Eindhoven en Maastricht hebben
ditzelfde probleem. Er is niet echt kans op verbetering, omdat een meerderheid dus tegen het
opnieuw verdelen van dit geld is.
4. Mededelingen
Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst is opnieuw samengesteld en staat aan het eind van deze notulen.
Ingekomen post
Straling vanuit mast Hogekamp. Metingen hebben uitgewezen dat een nieuwe zandmast op het dak
van de Hogekamp zowel interfereert met sommige apparaten als met een medewerker die
‘aantoonbaar’ last had van gezondheidsproblemen door de mast. Meer info volgt.
Temperatuur LA. Er is officieel een klacht ingediend tegen de abnormaal hoge temperatuur in LA.
Bij een buitentemperatuur van 14oC, was het binnen 28oC. Dit is naast zonde van het geld ook een
temperatuur waarbij onmogelijk optimaal gefunctioneerd kan worden.
OER’s
Het master-OER van BMT is weer van de site gehaald, nadat dit onrechtmatig en onvolledig op de
website van BMT was geplaatst. Inmiddels is er een tweede versie van de OER aangeboden aan de
FR, maar het leek nog niet helemaal goed, dus de onderwijscommissie zal bij elkaar komen.
Wat betreft de andere OER’s, we stemmen pas in wanneer alles goed is geregeld en de universele
OER ook gepresenteerd is.
(Het TG-OER lijkt al vrij goed, dit is al klaar voor 2005-2006).
5. Verkiezingen FR-TNW 2005-2006
Er zijn 7 medewerkers en 5 studenten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Van Leerdam en
Gutteling zeggen toe te zullen zorgen voor de overige studentenzetels geschikte kandidaten te
vinden.
6. Resultaten workshop
Pro-actief:
Gezien de afwezigheid van een aantal raadsleden in de laatste periode van het jaar, moeten de
tijdspaden iets ruimer worden genomen dan in het enthousiasme van de workshop werd gedacht.
Gutteling zal een rating en indeling maken van de verschillende kernpunten voor pro-actief gedrag.
Ieder raadslid zal één specifiek onderwerp in de gaten houden op actuele ontwikkelingen (zelf
kiezen mag).
PR:

Website moet elke cyclus worden bijgewerkt met de recente stukken
Besluiten en adviezen moeten op de site
Alle relevante informatie over de zittende leden
Bert zal de site bijhouden (Webhare)
Een FR-bulletin zal met de TNW-nieuwsbrief worden uitgegeven. De vraag is of dit ook schriftelijk
moet gebeuren, hierover zal nog worden overlegd.
Revitalisering
Het tijdspad is al veranderd door hevige discussie over het verdeelmodel. De stukken zijn nog niet
binnen. We zullen maandag aan de decaan vragen hoe het verder zal gaan en vragen naar zaken
die wellicht al wel duidelijk zijn geworden uit de besprekingen.
Ook vragen of we wellicht kunnen meedenken aan oplossingen.
7. Resultaten tevredenheidsonderzoek
De resultaten van de bijeenkomst waren uitgewerkt. De conclusie is dat de ruime voldoende die de
UT kreeg (7), helemaal niet zo rooskleurig is als men doet lijken; de werkdrukbeleving is vrij hoog,
een slecht signaal. Het concept zal in verkorte versie als advies worden aangeboden aan de
decaan, waarbij we hopen dat met de bevindingen rekening zal worden gehouden. We zullen
vragen naar een plan van aanpak.
8. Rondvraag

Meijer stelt voor voortaan weer eens in de maand te vergaderen. De opmerking wordt positief
ontvangen. Voor de resterende maanden van de huidige raadsperiode zijn sowieso al meer
vergaderingen gepland (optioneel), maar vanaf september zal er weer eens in de 4 weken worden
vergaderd.
9. Sluiting
Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15:45.
Actiepuntenlijst april 2005
FR-site
Rating/verdeling kernpunten pro-actief
PR coördineren
OER’s bekijken (vd Hengel vragen?)
Jaarverslag FR-TNW maken
Studenten voor in FR regelen

Geerdink
Gutteling
Zijp
OC-FR
Gutteling
Van Leerdam, Gutteling

