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Notulen 45e FR-TNW dd. 4 juli 2005

Aanwezig: B. Mojet (vz), B. Geerdink, R. Meijer, H. Oerbekke ,H. Kanger, P. Verheijden, J. van
Leerdam, J. Gutteling (not), D. van der Meer, J. Siekman
Afwezig: J. Zijp, S. Boerema, E. Bielert, H. Wormeester
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13:35. Aan de agenda wordt het punt OER’s BMT en TG
toegevoegd bij mededelingen. De agenda wordt daarna vastgesteld.
2. Notulen 44e FR-TNW
Aan de notulen van de 44e FR-TNW ontbraken enkele actiepunten van Mojet. Deze zijn inmiddels
toegevoegd. De notulen worden vastgesteld.
3. Actiepuntenlijst
Er is een nieuwe actiepuntenlijst opgenomen aan het eind van deze notulen. Van de oude lijst
vervallen de punten ‘FR Site bestanden aanleveren’ (geregeld), ‘BMti raadsleden polsen’ (gedaan,
zie mededelingen) en ‘Feedback OCT’ (brief gestuurd), ‘Brief evaluatie TCO+gebruikersraad’
(verstuurd), ‘Enquete advies opsturen naar decaan‘ (verstuurd), ‘Navragen
begrotingsonduidelijkheden’ en ‘Controleren briefwisseling begroting ‘(gedaan, zie punt 6),
‘Rondsturen reorganisatiecode’ (gedaan, e-mail).
4. Mededelingen
Huisvesting opleidingen
BOZ is inmiddels verhuisd naar de Horst, het plan is om AT en CT (1e jaar) naar de Horsttoren te
verhuizen. De verdiepingen 5,7 en 9 zijn al voor TNW, later zal hier 3 bij komen. De even
verdiepingen bevatten projectruimtes. Studievereniging Alembic verhuist mee naar de Horsttoren.
Paradoks krijgt nieuwe ruimte in de kelder van de Horst.
Kritiek op deze plannen is er aangezien alleen het eerste jaar CT verhuist. Hierbij worden de
eerstejaars afgezonderd van de rest van de opleiding, maar er was niet genoeg plaats om drie
jaargangen CT te vestigen. Compromis zou kunnen zijn om de eerste twee jaargangen in de Horst
te plaatsen, maar hierover zullen vragen gesteld worden aan de decaan. Omdat het toch niet
mogelijk is heel CT te verhuizen ivm te weinig collegezalen in de toren, zou de FR een alternatief
moeten kunnen aandragen. Mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn om het eerste jaar AT in het
paviljoen te laten zitten.
OER’s BMT en TG
Er is sinds vorige vergadering een positief advies gestuurd naar de decaan en OLC’s over de OER’s
van BMT (BSc en MSc) en TG (BSc). Meijer suggereert dat het goed zou zijn de finale versie van de
OER’s eerst toegestuurd te krijgen, alvorens deze openbaar worden gemaakt. Daar wordt
instemmend op gereageerd.
BMTi instituutsraad
Er zijn mensen benaderd, maar nog geen toezeggingen. Gezien de trage reacties op mail van de
betrokken bestuurders, concludeert de FR dat het formeren van de raad geen prioriteit heeft.

Gebruikerscommissie TCO
Mojet verwittigde de decaan van het nog steeds ontbreken van een gebruikersraad. Hij ging hier zo
snel mogelijk achteraan. De FR zal helpen herinneren.
TWAIO-opleiding
Volgens de decaan is er geen probleem met de TWAIO opleiding, maar er nog steeds geen offerte
uitgebracht voor de toekomstige exploitatie van de opleiding in combinatie met de huidige
negatieve financiële resultaten. Volgens de decaan zou met een nieuwe geldschieter de opleiding
direct weer van start kunnen gaan. De schijn wordt ook gewekt dat mensen die betrokken waren
bij de opleiding hun baan zouden kunnen verliezen. Dit zal worden uitgezocht.
5. Tevredenheidonderzoek
De decaan is op de hoogte van de zorgen van de FR naar aanleiding van het
tevredenheidonderzoek onder medewerkers. Hij twijfelde aan de aanwezigheid van de signalen
zoals wij die uit de enquête hadden gehaald. Vervolgens was er wel het idee druk weg te nemen
door meer docenten toe te wijzen aan het BMT-onderwijs en vakken van CT/TN/AT gezamenlijk te
organiseren. De FR zou graag ook het rapport van mevr. Hilderink, dat naar aanleiding van de
enquête is gemaakt, toegezonden krijgen en bespreken in een toekomstige vergadering.
6. Financiële situatie TNW en begroting opleidingen TNW 2005
De uiteindelijke begroting voor 2005 valt mee, doordat verrekening met de vierkante meterprijzen
het tekort uitkomt op 500 k€, terwijl dit aanvankelijk 3500 k€ leek te worden. Opvallend is dat
verschillende partijen de ernst van de situatie anders lijken in te schatten. Structureel is er wel
degelijk een probleem, dat slechts op te lossen valt met een nieuw verdeelmodel en bezuinigingen
binnen de faculteit. Het verdeelmodel is inmiddels goedgekeurd door de URaad, maar er komt geen
nieuwe begroting meer voor 2005, omdat de FR afgelopen november al had gezegd niet positief te
kunnen adviseren op een niet-realistische begroting. Hierop had de decaan toegezegd een nieuwe
begroting te maken (rond april) op basis van het nieuwe verdeelmodel. Aangezien de
onderhandelingen daarover erg uitliepen en er ondertussen overal potjes werden gevonden met
incidentele bedragen, ziet de begroting er heel anders uit. Gezien de imminente reorganisatie, zal
de FR niet om een nieuwe begroting vragen, wel zal de commissie Financiën nakijken of het CvB
ingestemd heeft met de TNW begroting.
Ten aanzien van de begroting voor TG, die buiten FR zaken zou vallen (volgens het MT) bleek het
volgende: de URaad heeft nooit positief geadviseerd over de begroting TG. De URaad heeft een
advies uitgebracht over de verdeling van de gelden over de faculteiten, en omdat de TG begroting
buiten de TNW begroting is gebracht, dus ook over de gelden die naar TG toevloeien. De URaad
heeft echter geen mandaat om advies uit te brengen over de details van de begroting en omdat de
opleiding binnen de faculteit TNW is ondergebracht zijn deze details ook een zaak van de FR TNW.
Bovendien maakt TG ook gebruik van TNW middelen (bvb. practicum, onderwijs) wat de begroting
wel degelijk verweven maakt met die van TNW. De FR dient dus alsnog de begroting voor TG
voorgelegd te krijgen. Dit zullen we aan de decaan vragen.
7. Stand van zaken reorganisatie + positie FR
De decaan zal voor de vergadering van komende donderdag een gesprek hebben met het CvB.
Omdat de FR geen informatie heeft gekregen over de strekking van de mogelijke plannen, kunnen
we geen enkele uitspraak doen over de wenselijkheid hiervan of suggesties doen voor
aanpassingen in de plannen. De FR zal de decaan donderdag een brief overhandigen waarin we
vragen om informatie en voorstellen ons te betrekken in het proces. In principe is dit voorbarig,
aangezien er nog geen nulmelding voor een reorganisatie is gegeven, maar de FR heeft wel
instemmingsrecht op reorganisatieplannen en we willen in deze niet gepasseerd worden.
8. Rondvraag
Geen punten.
9. Volgende vergadering en sluiting
Gutteling zal een lijst rondsturen met mogelijke data voor de vergaderingen in de tweede helft van
2005. Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16:17.

Actiepuntenlijst juli 2005
Jaarverslag FR-TNW maken
Rating/verdeling kernpunten pro-actief
PR coördineren
Adressen nieuwe leden rondsturen
FR Site updaten
HR voor website
Herinnering Pontenagel ea. Voor BMTi raad
URaad vragen over overlappende cursus
Besluitenlijst FR voor website
TWAIO-medewerkers polsen
Nazoeken besluit CvB begroting 2005

Gutteling
Gutteling
Zijp
Gutteling
Geerdink
Gutteling
Mojet
Mojet
Gutteling
Mojet
Commissie Financiën

zomer
zomer
zomer
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

