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Notulen 42e FR-TNW dd. 13 juni 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), B. Geerdink, R. Meijer, H. Oerbekke ,H. Kanger, P. Verheijden, J. van
Leerdam, J. Gutteling (not), E. Bielert
Afwezig: J. Zijp, S. Boerema, D. van der Meer, J. Siekman, H. Wormeester
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 14:06. Aan de agenda wordt het punt FR-TNW HR
toegevoegd (onder mededelingen) en het punt TWAIO-opleiding (ook onder mededelingen). De
agenda wordt daarna vastgesteld.
2. Notulen 40e FR-TNW en 42e FR-TNW vergadering, / MT vergadering dd 9 mei
De notulen van de 40e FR-TNW worden vastgesteld. De notulen van de 42e FR-TNW worden
vastgesteld met dien verstande dat er bij volgende notulen richtdata bij de actiepuntenlijst komen.
Het MT-verslag bevat foute data in de voettekst. Naar aanleiding van de notulen is de vraag
wanneer de begroting voor TG aan de FR gezonden zal worden. Ook is er al kort gerept over de
laptop-invoering voor de CT en TN opleidingen, verdere discussie hierover volgt bij de
mededelingen.
3. Mededelingen
Actiepuntenlijst
Er is een nieuwe actiepuntenlijst opgenomen aan het eind van deze notulen. Van de oude lijst
vervallen de punten ‘website FR’ (geregeld), ‘OER’s bekijken’ (gedaan, zie punt 5) en ‘studenten
zoeken voor FR’ (geregeld, zie mededeling hierna).
Ingekomen post: Instituutsraad BMTi
We ontvingen een brief waarin de zakelijk directeur van het BMTi vraagt kandidaten te leveren
voor de instituutsraad. Kanger zal informeren bij zijn groep, Gutteling vraagt de CT-kant van de
TNW leerstoelen en wellicht dat Van der Meer kan informeren bij zijn groep.
Ingekomen post: Notulen OCT
De notulen van de OCT-vergadering van 9 mei bevatten onder andere uitspraken over de slechte
studieresultaten van de tweedejaars CT (wellicht dat dit met verroostering te maken heeft) en over
de invoer van laptops in het CT en TN-onderwijs. Dit laatste is zeer waarschijnlijk onoverkomelijk,
maar de randvoorwaarden voor laptopgebruik moeten net als bij BMT en TG, wel aanwezig zijn.
De FR zal een brief sturen dat zij de zorgen van de OCT aangaande beide punten deelt.
Naar aanleiding hiervan zal Mojet vragen aan Dhr. Heesink wat precies de status is van de drukte
door verroostering binnen het curriculum. Wormeester zal gevraagd worden naar de briefwisseling
over de laptops vanuit de Universiteitsraad.
Huisvesting opleidingen
Mojet deelt mee dat komend jaar zowel AT als het eerste jaar van CT naar de Horst verhuizen.
Door vasthouden van verdieping 3 en 4 van de Horsttoren door CTW, kan niet heel CT naar de
toren worden verplaatst. Verheijden zou graag zien dat in ieder geval de hele bachelorfase dan
wordt verhuisd, omdat anders de eerstejaars nogal afgezonderd zitten.

Gutteling meldt dat de ruimte in de kelder van de Horstring verdeeld is onder de
studieverenigingen van CTW en TNW en dat hieraan spoedig getimmerd zal worden om in
september de studieverenigingen te kunnen huisvesten. Geerdink merkt op dat normaal gesproken
het FB zou moeten betalen voor de verbouwing en niet de faculteit TNW in dit geval. Omdat niet
precies duidelijk is hoe dit geregeld is/gaat worden, zullen we dit punt opperen in de vergadering
met het MT.
Bezoek TCO
Mojet is langsgegaan bij TCO. Hier werd erg positief op gereageerd, maar de situatie lijkt nog
hetzelfde als voor de invoering van het businessplan. Daarnaast is de gebruikersraad van TCO nog
niet opgericht, ondanks dat als voorwaarde was opgenomen in het besluit waarin de FR instemde
met het nieuwe businessplan voor de technische ondersteuning.
Gutteling zal een brief sturen naar het MT en de betrokkenen, waarin we vragen dit alsnog te doen
en een statusupdate te geven.
Vacatures FR-TNW
Gutteling zal aan de slag gaan met de twee vacante studentenzetels, inmiddels is er genoeg animo
om zitting te nemen in de FR, maar het is even de vraag hoe dit reglementair allemaal moet. In
principe moet de FR met 2 vacante zetels beginnen, waarna er 1 student kan opstappen. Dit heeft
verkiezingen tot gevolg, waarna 7 mensen geïnstalleerd kunnen worden, al dan niet met stemmen.
Tevredenheidonderzoek
Er is een brief opgesteld en deze zal als advies naar de decaan worden gestuurd. Het schijnt dat er
van hogerhand een vraag zal komen kritisch te kijken naar de resultaten van de enquête.
HR voor de FR-TNW
Wettelijk is de FR verplicht een Huishoudelijk Reglement te hebben. Het is niet bekend of dit
bestaat. Gutteling zal navraag doen bij andere faculteiten en desnoods de UR, om dan zelf een HR
op te stellen.
TWAIO-opleiding
Er zijn offertes uitgebracht voor de financiering van de TWAIO-opleiding. Indien deze niet worden
ingewilligd, is er geen toekomst meer voor de opleiding, dit is al eerder toegezegd door het MT. In
de komende vergadering wil de FR graag een besluit horen van de decaan aangaande het al dan
niet behouden van de opleiding en de motivatie hiervoor.
4. Generieke OER’s en kwaliteitshandboeken
Mevr. E. Adlouni zal de generieke OER’s maken. Zij denkt per 1 juli de bachelor OER voor heel TNW
af te hebben en per 1 september de OER voor de masterfase. De FR heeft aangeboden te willen
hebben indien dit op prijs wordt gesteld.
De kwaliteitshandboeken zijn georganiseerd over de hele UT, over faculteiten en over de
opleidingen afzonderlijk. Hierbij zullen details verschillen, maar de algemene structuur zal identiek
zijn. Dhr. H. van den Hengel is bezig met de kwaliteitshandboeken, maar gezien de accreditatie
van BMT in oktober begint hij met het handboek voor deze opleiding. De accreditatie voor de
andere opleidingen is iets opgeschort.
5. OER’s BMT BSc + MSc en TG BSc
Na bespreking van de OER’s in commissieverband, is de FR tot de conclusie gekomen in te
stemmen met de OER’s van BMT voor 2004/2005 en TG 2005/2006, onder voorbehoud van het
verbeteren van een aantal punten, die in de betreffende brief terug te vinden zijn (Kenmerk:
005/FRTNW01x). Gutteling zal dit advies opstellen.
6. Financieel verdeelmodel 2005 + begroting 2005
- De onderwijsbegroting ontbreekt. Hier zou goed aan te zien zijn waar precies de verliezen
worden gemaakt binnen de opleidingen. De FR zal hier om vragen bij de volgende MT
vergadering.
- De beloning per SSP verdient wellicht enige uitleg, de FR begreep dat deze beloning niet
constant is en te laag is om onderwijs rendabel te krijgen.
- Horen gastechniek en de glasinstrumentmakerij bij TCO/Inkoop? Zo ja, dan betekent dit
dat deze in feite teveel FTE’s hebben.
- Wat betekent de post ‘84117 Nieuwbouw’ in bijlage 5?
- Het blijkt dat het verdeelmodel inderdaad rekening gaat houden met drie soorten premies:
niet technisch, technisch en zwaar-technisch. TNW heeft 90% zwaar-technische leerstoelen

-

De wetenschappelijk directeuren van de instituten zal gevraagd worden hun
onderzoekszwaartepunten aan te geven. Op basis hiervan zal het geld worden verdeeld.
- De faculteit moet krimpen omdat er teveel AIO-posities zijn in verhouding met de premie.
- Het leerstoelenplan zal bevatten welke leerstoelen kunnen blijven en welke niet, dit hangt
af van de prognose of leerstoelen binnen afzienbare tijd uit de rode cijfers kunnen komen
als het nieuwe verdeelmodel er ligt (zie punt 7).
Er is door de FR nog niet positief geadviseerd over de ‘oude’ begroting voor 2005. Hierin was een
structureel tekort, wat de FR onacceptabel vond. Ook het CvB heeft waarschijnlijk niet ingestemd
met deze begroting. Met de komst van het nieuwe verdeelmodel zou een nieuwe begroting zijn
gemaakt (beloofd voor april jl.), maar deze zal niet meer komen. De FR zal de decaan vragen een
officiële brief te schrijven, waarin hij verzoekt dat de FR wegens deze omstandigheden (plus
reorganisatie) met de nieuwe begroting (op basis van het nieuwe verdeelmodel) genoegen neemt.
Mojet zal de URaad benaderen om hun standpunt inzake de begroting.
7. Stand van zaken reorganisatie + positie FR
- De FR wil graag meedenken bij dit nieuwe leerstoelenplan, hiervoor zullen we ook actie
ondernemen door een commissie van de FR op te richten die zich bezig gaat houden met
de reorganisatie en alle facetten die hierbij van belang zijn, ook de wettelijke kanten.
- Vooraleer de reorganisatie officieel ingezet kan worden, moet de decaan een officiële
nulmelding geven, in de vorm van een brief (aan de FR).
- Mojet heeft een kopie van de reorganisatiecode (draaiboek bij reorganisaties). Deze zal zij
naar iedereen sturen.
- De reorganisatiecommissie zal in ieder geval bestaan uit: Mojet, Gutteling, Meijer,
Geerdink. Alle leden zijn welkom de commissie te versterken. De commissie zal kijken naar
de wettelijke regelingen en draaiboeken, op welke punten de FR inspraak heeft (of het
URaad zaken zijn), wat de FR precies wil bereiken in dezen en wat het URaad-reglement
precies zegt over reorganisaties die meerdere faculteiten aangaan.
8. Rondvraag
Gutteling zegt desgevraagd toe de adressen van de nieuwe leden van de FR rond te mailen en deze
ook beschikbaar te stellen voor de website.
Op de site kan ook een lijst komen met gemaakte besluiten, het schijnt dat de URaad ook een
dergelijk iets van plan is/heeft. Ook de openbare besluiten van de decaan kunnen dan worden
opgenomen.
Ten slotte zal Gutteling ook alle notulen en agenda’s gereed maken om op de site te plaatsen.
Mojet zegt bezig te zijn met het regelen van een nieuwe cursus, in oktober/november.
9. Volgende vergadering en sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 4 juli, om 13:30. Plaats enz volgen nog.
Geen verdere punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16:27.
Actiepuntenlijst juni 2005
FR Site bestanden aanleveren
Rating/verdeling kernpunten pro-actief
PR coördineren
BMti raadsleden polsen
Jaarverslag FR-TNW maken
Feedback OCT
Brief evaluatie TCO+gebruikersraad
Uitsluitsel wie verkiesbaar enz
HR-kwestie oplossen (evt zelf opstellen)
Enquete advies opsturen naar decaan
Navragen begrotingsonduidelijkheden
Controleren briefwisseling begroting
UR polsen voor begroting TNW 2005
Decaan vragen officiële brief begroting
Rondsturen reorganisatiecode
Adressen nieuwe leden rondsturen

Gutteling
Gutteling
Zijp
Kanger,Gutteling (Van der Meer?)
Gutteling
Gutteling
Gutteling
Gutteling
Gutteling
Gutteling
Geerdink
Mojet, Gutteling
Mojet
Mojet
Mojet
Gutteling

Juni
zomer
zomer
juni
Voor september
Juni
Juni
Juni
Voor september
Juni
Voor 7 juli
Voor 7 juli
juni
juni
juni
zomer

