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Notulen 49e FR-TNW dd. 31 oktober 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), S. Boerema (not), B. Geerdink, W. Meindersma, P. Verheijden (tot
15:00), R. Meijer, Y. Oudalov (vanaf 13:40), J. Gutteling, J. Siekman, J. Zijp (tot 15:00), D. van
der Meer, E. Smit, K. Snijders.
Afwezig: D. van der Vegte-Morsink
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13:32 uur. Van der Vegte-Morsink heeft zich afgemeld en
Oudalov zal iets later komen.
Agenda wijzigingen:
Gevraagd wordt of de commissie indeling ook kan worden besproken. De nieuwe indeling
zal tijdens of na de FR-cursus worden gedaan, zodat iedereen zijn interesses kent en kan
kiezen, deze komt dus nu niet op de agenda. Bij agendapunt 9 zal wel worden gekeken of
er genoeg mensen zijn in de FC-FR.
Op de agenda wordt punt 8b Instituutsraden toegevoegd.
Het jaarplan zal bij punt 8 niet inhoudelijk worden behandeld, door de te korte
voorbereidingstijd.
De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter wijst op de tijden bij elk agendapunt, Henk komt een
half uur spreken en er zijn pauzes. De nieuwe leden worden door de voorzitter, op een later tijdstip
bijgepraat m.b.t. gebruikte afkortingen.
2. Notulen en actiepunten
Intern: 47e vergadering
Naar aanleiding van:
Het HR is klaar. Deze wordt zo snel mogelijk doorgestuurd door Boerema.
Idem voor het jaarverslag 2004-2005. Deze komen beide op de volgende agenda.
Wat is het MT-TNW. Bliek gaf de volgende uitleg:
MT = Dagelijks bestuur (decaan + directeur bedrijfsvoering)
MT-onderwijs = MT + OLD’s
MT-onderzoek = MT + Instituutsdirecteuren
Maar dit komt dus niet overeen met dat wat in het Faculteitsreglement overeenkomt. [AP] FR kijkt
of er UT-breed iets geregeld is, als dat er niet is, dan moet dus gevraagd worden, waarom Bliek er
van af geweken is.
Intern: 48e vergadering
Wanneer een besluit na de vergadering wordt uitgevoerd, graag even een kopietje via de mail,
naar de FR, zodat iedereen weet dat het is uitgevoerd en wat er in het betreffende stuk staat.
Met MT: 14 september 2005
Pagina 2.
Op de vraag over TCO, wordt geen antwoord gegeven.
Met MT: 19 september 2005
Pagina 3:
“het MT van IMPACT unaniem ingestemd hebben met de strategienota”
Er is niet unaniem ingestemd. Ze hadden concensus over de twee punten voor
TNW. Wel goed genotuleerd, maar niet de waarheid.

Extra opm.

De notulen van 19 september waren veel te laat.
De FR vindt het handig als in de notulen, personen van de FR worden aangehaald
i.p.v. ‘De FR’.

De volgende actiepunten zijn uitgevoerd:

Actiepuntenlijst oktober 2005
Vraag over het besluit ‘indalen TG’ aan MT voorleggen
Instituutsraad BMTI, stand van zaken
Het fac. voorlichtingsbeleidsplan bij M. Drent vragen
Naar de voorlichtingsbijeenkomst van het revitaliseringsplan
Spreektijd aanvragen op de voorlichtingsbijeenkomst van het
revitaliseringsplan
Vertrouwenspersoon vinden
Actiepuntenlijst oktober (2) 2005
Uitzoeken wanneer wel/niet vertrouwelijke stukken
Opstellen en versturen van de brief aan het MT
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3. Mededelingen en ingekomen post
Financieel overleg Uraad
Dit overleg is geweest, de opkomst was erbarmelijk laag. Van der Meer, Mojet en Meijer zijn
aanwezig geweest. De slides komen op de UR-website.
Instituutsraad BMTI
Vanuit EWI stelt niemand zich beschikbaar om in de instituutsraad plaats te nemen.
Bezoek aan de rector, door een delegatie van de FR
De afspraak met Henk Zijm is op 16 november 9.00 aldaar.
Leden van de FR worden uitgenodigd mee te gaan, zij mogen zich aanmelden bij Mojet. Gewenst is
4-5 personen.
FFNT (Female Faculty Network Twente)
We hebben een uitnodiging gehad, slechts Mojet kan hier gebruik van maken.
FR-cursus 9 november
De cursuslocatie is Drienerburght. Te zijner tijd, komt meer informatie.
Ter voorbereiding op de cursus kan al wel worden nagedacht over welke commissie een ieder wil
gaan doen en waar dus je interesses liggen.
Verder:
- Brief van Henk van den Hengel; deze zal een volgende vergadering op de agenda komen.
- Pascal en Jeroen moeten om 15:00 uur weg.
4. Kwaliteitszorg, Henk van den Hengel
Henk van den Hengel, kwaliteitszorg deskundige en o.a. betrokken bij de accreditatie BMT komt
een half uur uitleg geven over kwaliteitszorg.
<Er wordt een dubbelzijdig A4tje uitgedeeld door van den Hengel>
Accreditatie
Sinds januari is de voorbereiding hiervoor echt gestart. Niet op tijd geaccrediteerd worden,
betekent voor een opleiding alles kwijt zijn. Accreditatie lijkt heel veel op het oude visitatie-stelsel.
BMT en CT zijn de eerste opleidingen die hier mee te maken krijgen. Beide opl. Hebben uitstel
gekregen voor het inleveren van de zelfevaluatie (jan 2005 resp. mrt 2005).
Op alle onderwerpen moet een voldoende worden gescoord, deelonderwerpen mogen eventueel
een klein minnetje hebben. Je wordt geaccrediteerd als men het vertrouwen heeft, dat het voor de
komende 6 jaar wel goed gaat met de opleiding. Regelingen en dergelijke moeten goed op papier
staan, terug te vinden zijn, uitgevoerd worden e.d.
UT-beleid
UT heeft een werkgroep ingesteld. Zij helpen de opleidingen om accrediteerbaar te maken. Wel
moet alles vanuit de opleiding worden opgebouwd. Het beste is om alles in PDCA-cirkels
vastleggen.
Kwaliteitszorg TNW

Dit document is door de werkgroep rondgestuurd door de UT, aan decanen/OLDs. En de decaan
heeft besloten dat volgens dit document zal worden gewerkt. In maart een eindrapport hiervan
gekomen: Handreiking Kwaliteitszorg. In juni is het nog een keer aan de orde geweest in het MTTNW, maar onbekend is wat hiervan de uitkomst was. Kwaliteitszorg is het kerndeel van de
accreditatie.
Bij BMT, is questio in gebruik voor de vakevaluatie. Dit is vastgelegd in een kwaliteitshandboek,
met handige dingen uit andere opleidingen. 1 okt is hiervan de eerste versie uitgekomen.
Studenten en docenten willen meer betrokken zijn bij de kwaliteitszorg. Bij CT en TN is dit beter
ingebed en hun aanpak zal worden aangeboden aan BMT. Wanneer dit bevalt, zullen de
desbetreffende hoofdstukken worden overgenomen in het KHB-BMT.
KHB
Extra zaken zullen beetje bij beetje worden vastgelegd in een KHB. Er zit ook een enorme
efficiëntieslag in het KHB, want voor BMT stond hij er al, en het aanpassen voor CT kostte hooguit
een week.
OER en fac. procedures
Er wordt nu gewerkt aan een gezamenlijke OER voor de masteropleidingen, met een algemeen
facultair breed gedeelte en opleidings-specifieke gedeelten. Hoe de OERs gestructureerd worden
ge-update, is ook vastgelegd in het KHB, zodat dit niet elke maand door een andere commissie
moet. Een dergelijk overzicht is ook gemaakt, voor de aanpak van de accreditatie.
Vragen:
- TG? Hebben die een aparte strategie? à Grofweg 2 meningen zijn hierover: “Dat is een
verhaal apart” en “Dat is gewoon een opleiding van TNW”. TG heeft al een 2de versie van
hun kwaliteitshandboek i.v.m. de aanvraag voor de master. TG heeft zijn eigen
kwaliteitszorg.
- Bij CTW is standaard een student bij de stafvergadering (van de opleiding). Hoe zit dit bij
AT? (vraag werd gesteld door AT-studenten) De OLC-AT werkt niet echt. à Wanneer AT
vindt dat ze ook een kwaliteitshandboek moeten maken, zullen ze dit soort dingen moeten
vastleggen. Wel is heel belangrijk, dat het wel zo gaan, zoals het is opgeschreven. Niets is
erger bij een accreditatie als dat het niet via de regelingen gaat.
- Het jaarlijks vernieuwen van curricula, is er enig zicht wat dat voor effect heeft op de
kwaliteit van de opleiding? à In het handboek is vastgelegd hoe het aanpassen van een
curriculum moet verlopen.
- Accreditatie TN, juni 2006 deadline van de zelfevaluatie, maar TN is kortgeleden
geaccrediteerd à Klopt, Ba en Ma worden apart gedaan. Een datum voor TN Ba en Ma
staat op 1 juni 2006, maar er speelt heel veel. De organisaties die dit allemaal moeten
doen, blijken de hoeveelheid niet aan te kunnen. Minister moet dan de accreditatietermijn
officieel veranderen. Voor [een datum] moeten alle opleidingen landelijk geaccrediteerd
zijn.
- Facet nr. 19. Alumni en kwaliteitszorg? à Je moet kunnen aantonen hoe jij het
beroepenveld hebt gebruikt, om je opleiding aangesloten te houden op de wensen vanuit
het beroepenveld. Elke opleiding moet nadenken over wat je hiermee moet doen.
- Rol van de studieverenigingen? à In het bijna klaar zijnde KHB-CT, wordt het maandelijks
overleg met Alembic gebruikt om aan te geven hoe studenten betrokken zijn bij de
kwaliteitszorg.
- Hoe ziet het voor BMT uit, de accreditatie? Staf capaciteit te laag à Accreditatie is de
overtuiging dat het de komende 6 jaar goed zal komen/gaan. Maar dit moet wel worden
onderbouwd, kunnen worden waargemaakt. In de zelfevaluatie, valt vaak ‘is niet helemaal
in orde en aangegeven wordt dan hoe ze er mee aan het werk gaan’. Dit wordt
geaccepteerd bij de accreditatie, maar dan moet wel iets van dat verbeterplan al zijn
uitgevoerd, wanneer ze komen kijken. Er wordt al redelijk wat waargemaakt bij BMT, van
wat er in de plannen staat.
De FR geeft aan dat zij nog in juridisch gekronkel zal gaan met het MT over de inspraak op deze
stukken, maar dit zal voor de uitvoer van kwaliteitszorg niet nadelig zijn.
De OC-FR komt nog wel weer bijeen. En zal dan contact worden opgenomen met van den Hengel.
De FR wordt uitgenodigd door van den Hengel, contact op te nemen wanneer ze vragen heeft.
< Er wordt een pauze gehouden van 10 minuten. >
5. Voorlichtingsbeleid

Meindersma, Meijer en Gutteling zijn bij hoofd-voorlichting-TNW geweest, Marlies Drent.
Marlies Drent wil wel een aantal keer per jaar komen vertellen hoe het gaat met het
voorlichtingsbeleid. Op dit moment gaan een aantal dingen goed en aantal slecht.
Enkele hoofdpunten uit het beleid:
- Bepaalde studievolgorde die voorlichtingsaandacht krijgt.
- CT heeft een heel laag budget, een factor 5 kleiner dan bij de andere opleidingen. Maar dit
is geen probleem voor de marketing.
- Naar aanleiding van de posters van CT, waar de campagne van CT op slaat, omdat het niet
op de doelgroep lijkt te slaan.
- De mening over de posters van CT is aan studenten in de voorlichting-CT gevraagd, zij
waren het absoluut niet eens met de ‘pure chemie’, omdat Twente veel meer is. Met
Technologie wordt niets gedaan. Er is een groep bijeen geweest van CT, maar de decaan
heeft het besluit genomen. [AP] Wie heeft het officiële besluit genomen bij de
voorlichtingsacties.
- Waarom is er niet eerder input gevraagd aan betrokken partijen?
- Hoe gaat het met de voorlichting richting de duitsers? Alleen bij BMT wordt dit gedaan. Dit
staat ook in het plan.
Het voorstel wordt gedaan, dat wanneer het beleid volledig is, de raad deze krijgt en dan zal het op
de agenda met het MT komen (in januari), zodat we advies kunnen uitbrengen.
[AP] Marlies Drent wordt gevraagd de stukken af te hebben voor de vergadering in januari. De PRcommissie zal zich hierover gaan buigen.
Daarnaast heeft de FR heeft de verschillende voorlichtingsbrochures ontvangen.
6. Onderwijszaken TNW
BMT heeft 2 stukken aangeleverd:
(concept) zelfevaluatierapport BMT deadline: 7 november
Wanneer het concept wordt goedgekeurd, komt er nog een laatste versie.
[AP] Dhr Boersma zal een officiële reactie ontvangen, dat het te krap in de tijd is en dat we de
definitieve zelfevaluatierapport graag tijdig ontvangen. Dat het 4 weken zal kosten om een advies
van de raad te krijgen. Dit kan pa na een reactie van de OLC. Gutteling heeft het stuk
doorgenomen, waar hij opmerkingen in heeft geplaatst. Deze zal worden doorgestuurd naar de FR.
Domein-specifiek referentiekader (DSRK) BMT deadline: 4 november
Zelfde verhaal als hierboven. Wanneer je geen reactie wilt hebben, moet je het zo kort mogelijk
voor de deadline verstrekken.
3TU master
De voorzitter deelt een brief uit over de 3TU master.
Gezien de brief, is er vooral haast omdat Eindhoven voorop loopt. Onze decaan is van mening dat
wij geen advies hoeven te geven, omdat we geen penvoerende faculteit zijn. Het is aan CTW om de
opleiding in te stellen. De FR is op recht verbaasd, rechtstreeks informatie te ontvangen van het
CvB. Besloten wordt dat de FR een reactie zal sturen. De opzet van deze brief, zal worden
rondgestuurd over de mail, voor deze daadwerkelijk verzonden wordt.
7. Stand van zaken revitalisatie
Brief aan Bliek
Vertrouwenspersoon
Vrijdag 4 november heeft Mojet een gesprek met de vertouwenspersoon. De leden van de raad
worden uitgenodigd, ook kennis te maken. Hier wordt geen gebruik van te maken.
Oudalov is benaderd door 1 van de 17. Die persoon voelde zich onder druk gezet. Het is belangrijk
dat iedereen weet dat er een onafhankelijk persoon voor de financiën en een onafhankelijk
vertrouwenspersoon. Het bestaan van de vertrouwenspersoon was onbekend.
De FR zal informatie op de website zetten.
Er zijn meer zwaar geschokte mensen bij de voorzitter geweest. Het aanbod is zeer
minimalistisch. Dit aanbod is alleen interessant voor mensen die toch al van plan waren om te
gaan. De gesprekken worden gevoerd door dhr van de Graaf (oud dir. Bedrijfsvoering CT). De
mensen die hier problemen mee hadden, kregen Pim Fij als gespreksvoerder. Het merendeel van
de personen die het aanbod hebben gekregen, zijn ouder dan 60. Deze personen waren op de
begroting van 2008 toch al weg gestreept, dit helpt dus niets voor de begroting van 2008.
Instemming, de jurische kant

Vz-URaad was van mening dat een instemming niet kan worden ingetrokken. En dat er niet kan
worden ingestemd, op voorwaarde dat. Maar wel kan worden gezegd, dat het besluit van decaan
niet juist is. De raad wil dit niet verder uitzoeken, maar verwacht dat wanneer zij het bericht de
deur uit doen, dat zij hun instemming terug trekken, dat het bericht wel duidelijk is.
Op het volgende overleg met het CvB hoopt de decaan als nog de M€1,9 toezegging op tafel te
krijgen (over 2 weken). Er zal door het CvB uitspraken moeten worden gedaan, over de verdeling
van de tegoeden voor de verschillende onderzoeken, maar het CvB doet dit niet.
In de brief staat, dat wanneer de M€1,9 er niet is, wij onze instemming terugtrekken. Die is er niet,
dus wij moeten onze instemming terugtrekken. [AP] Brief naar de decaan, dat we niets hebben
ontvangen, dus onze instemming terugtrekken en we dus Niet instemmen met het plan, omdat aan
de basisvoorwaarden niet is voldaan. En wanneer wel weer aan de voorwaarden wordt voldaan,
kunnen wij onze instemming heroverwegen. (gezien, email, datum, afzender e.d.) Wij kunnen dan
weer alle tekortkomingen aan de orde stellen, bij eventueel instemmen. 12 december is een harde
deadline, wel of geen reorganisatie. Als de 17 personen niet worden gehaald, moeten wij ook
concluderen dat het een reorganisatie was.
Belangrijk is het ook om Bliek duidelijk te maken, dat de FR nu niet meer kan instemmen
tot dat we alles zwart op wit hebben gezien. Dit komt mede doordat Bliek heeft beweerd dat het
rond was met het CvB, terwijl dit toen nog ter discussie was. Als de decaan zijn mededelingen niet
goed kan onderbouwen, dan is er een probleem met de communicatie naar de raad.
Bij het OC&W wordt hard gewerkt aan een nieuwe wet hoger onderwijs, de onderwijs-instellingen
zullen dan zelf mogen kiezen of zij onder het publiek of privé-recht willen vallen. Wanneer gekozen
wordt voor het privé-recht, zullen de rechten van de werknemers heel erg veranderen.
Er is contact geweest met de juristen van de FNV, zij hebben weinig inzicht in het hoger onderwijs.
De Vakbond Wetenschappelijk Onderwijs weet hier waarschijnlijk meer van en hier zal navraag
worden gedaan over de juridische zaken.
< Er wordt een pauze gehouden van 10 minuten. >
Bepaalde vakgroepen is aangezegd per 1 januari hun begroting op orde te hebben. Er lijkt
daardoor druk te worden gezet, op bepaalde werknemers om met pensioen te gaan. Er is de FR
toegezegd, dat er per 2008 de begroting op orde te hebben en de 2 betreffende werknemers, zijn
per 2008 met pensioen.
Er zijn een aantal VIDI’s en VICHI’s die een behoorlijk bedrag hebben binnengehaald voor de UT.
Zij hebben toezegging gekregen, dat zij een aanstelling krijgen aan de UT, maar dit is nu niet meer
zeker. En wat betreft het krijgen van trekkingsplaatsen door VIDI’s en VICHI’s is ook nog geen
zekerheid.
8. Jaarplan TNW 2006
Door de aanlevering te kort voor de vergadering, van jaarplan en begroting, zal dit worden
doorgeschoven naar december. Het jaarplan zal grondig worden behandeld in de vergadering. Ook
goed is om te vergelijken met het jaarplan 2005 en de revitalisering.
[AP] De secretaris zal de stukken uit 2005 rondsturen.
8b. Instituutsraden

(ingebracht door Robert)

De instituutsraad van IMPACT functioneert niet goed. Ze komen niet regelmatig bij een. Er zitten 7
personen van verschillende faculteiten in. De voorzitter laat heel weinig van zich horen. Ze komen
in principe 2 keer per jaar bij elkaar, maar dit is veel te weinig om nuttig advies te geven. De
zittingstermijn is 2 jaar en deze zal ook bijna voorbij zijn. Mojet zal contact opnemen met de
voorzitter van de instituutsraad-IMPACT. Waarschijnlijk is er weinig aan te doen, behalve als de
leden de krachten bundelen en de schouders er onder zetten.
Bij het BMTI is niet eens een instituutsraad. Deze raad moet worden samengesteld, door
werknemers van het BMTI. Hiervoor moeten werknemers worden benaderd. [AP] Emiel en Jasper
zullen dit samen oppakken. Zij krijgen van Mojet de informatie hiervoor.
Bij MESA werkt het goed. Zij functioneren min of meer gelijk aan de FR. Ze zijn actief, geven
ongevraagde adviezen en proberen op de hoogte te blijven van wat er speelt. Misschien een idee,
dat de instituutsraad-IMPACT daar eens kijkt hoe zij precies werken. MESA is zelf meer een groep,

dan IMPACT. Maar feit is dat er weinig animo is om in een raad te gaan. Gutteling zal de
waarneming dat de decentrale medezeggenschap niet goed functioneert ook in de Uraad brengen.
9. Begroting TNW 2006
De financiele commissie zal zich over de begroting TNW 2006 buigen.
Financiële commissie: van der Meer (vz. en contactpersoon), Geerdink, Meijer, en Snijders
De tekorten van de faculteit, zijn doorgeschoven naar de instituutsbegrotingen. De instituten
hebben daardoor tekorten, daar kunnen de instituutsdirecteuren niet mee uit de voeten en zijn
daarmee naar het CvB gegaan. Zij weigeren hun begrotingen zo in te leveren. Het lijkt er op dat
we dit jaar hetzelfde advies moeten geven, als vorig jaar. Namelijk dat we op zo’n begroting niet
eens een advies kunnen geven. Dit werd in 2004 door de Uraad zeer gewaardeerd. Met de
voorzitter van de Uraad is afgesproken, dat alle besluiten van de FR die enigszins van invloed zijn
op de Uraad, worden doorgestuurd aan hen.
Wanneer de voorzitter een keer afwezig is, is het handig om een vice-voorzitter te hebben.
Meindersma zal tot de cursus de taak van vice-voorzitter op zich nemen. De raad heeft unaniem
voor gestemd. Besluit: Meindersma is vice-voorzitter tot de cursus op 9 november.
10. Rondvraag (alleen bedoeld voor korte punten, anders toevoegen aan de agenda)
Geerdink:

Bij het aanstellen van een AIO is het wel typisch dat bij de aanstelling, de bank
wordt aangewezen (ABN Amro) à Deze mening wordt gedeeld.
Smit:
De afspraak over afkortingen à Die zal na de vergadering gemaakt worden.
AT heeft geen roosters online à BOZ is hier verantwoordelijk voor.
Meindersma: Meld zich af voor 7 november
Van der Meer: Meld zich af voor 7 november
11. Volgende vergadering + Sluiting
De vergadering van 28 november (intern FR) is Mojet verhinderd. Haar voorstel is om die
vergadering naar woensdagmiddag (13:30) 7 december te verschuiven. Besloten wordt, om beide
vergaderdata aan te houden. Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering om 17:03 uur.
Actiepuntenlijst juli 2005
Rating/verdeling kernpunten pro-actief
PR coördineren
Adressen nieuwe leden rondsturen
HR voor website
URaad vragen over overlappende cursus
Besluitenlijst FR voor website
Actiepuntenlijst oktober 2005
Knelpunten opgevangen door de raad, melden aan de
voorzitter voor het ‘telraam’
Actiepuntenlijst oktober (3) 2005
Wat is de officiële samenstelling van het MT
Wie heeft het officiële besluit genomen bij de
voorlichtingsacties.
Marlies Drent wordt gevraagd de stukken af te hebben
voor de vergadering in januari.
BMT op de hoogte brengen van onze mening
Reactie op de 3TU master
Brief naar decaan, over het Niet instemmen
Jaarplan 2005 rondsturen binnen de FR
Opstarten zoeken naar leden BMTIraad
zelfevaluatierapport BMT met opmerkingen doorsturen
Navraag bij Vakbond Wetenschappelijk Onderwijs
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