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onderwerp

Notulen 75e FR-TNW, 11 juni 2007

Aanwezig: D. van der Meer (vz), J. Zijp (not), J. van der Veen, K. Snijders, B. Geerdink, R. Meijer, A.
Teekman, K. Bijkerk
Afwezig (afgemeld): F. van Rijn, N. Deen, S. Boerema

1. Opening
Van der Meer opent de vergadering om 13.36. Meijer wil graag de notulen van het MT nogmaals
doorspreken bij punt 2.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 74e vergadering (29 mei 2007)
Inhoudelijk / tekstueel
-

N.a.v.
Zijp mailt alsnog de presentatie van Ter Huurne naar de gehele FR. De vergadering met het MT is op
20 juni om 11.00.
Actiepunten
57: wachten op antwoord
106: komt terug bij mededelingen
111: doet Zijp nogmaals
112: afgerond
113: afgerond, reactie op brief volgt bij punt 3
114: afgerond, verslag volgt bij punt 6.
115: nog niet afgerond
116: wachten op bijeenkomst reorganisatiecommissie, kan geschrapt worden als AP voor de FR
117: tijdens overlegvergadering (‘in de FR’ toevoegen)
118: afgerond
MT: 19 maart
N.a.v.
Punt 4, ingekomen post. De leden van de IR van MESA+ zullen niet langer zitting nemen in de IR.
Hun zittingstermijn heeft naar eigen zeggen lang genoeg geduurd.
Actiepunten
Aanpassen faculteitsreglement: dit actiepunt nadert, Fij vertrekt na de zomer. Heeft de FR hier
inspraak in? Zijp zoekt dit direct na in het faculteitsreglement Æ de FR heeft hier geen inspraak in,
wel in het benoemen van een nieuwe decaan.

3. Mededelingen en ingekomen post
Brief Danieli: door een communicatiefoutje is de brief te laat verstuurd. In de tussentijd lijkt het
probleem opgelost te zijn.
Stand van zaken leden FR: 5 kandidaten voor de studentgeleding, 7 kandidaten voor de
medewerkersgeleding. Om meer studenten te werven moet er een mailtje naar alle studenten
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worden verstuurd via BOZ. De huidige gang van zaken rond de verkiezingen lijkt niet te werken,
hiervan moet het MT doordrongen worden. Via de bilaterale overleggen moet de interesse in de FR
vergroot worden.
De besturen van de studieverenigingen hebben er ook baat bij om leden aan te leveren voor de FR.
De studentgeleding zal zoeken naar nog 2 studentleden.

4. Master OER
Er ontstaat een probleem als een OLC een wijziging wil aanbrengen in het algemene deel van de
OER. Het voorstel is om als de OLC een wijziging wil aanbrengen in dit algemene deel, dit toe te
voegen aan het opleidingsspecifieke deel in aanvulling op het algemene deel.
TM: wat is de aard van het advies?
CT: wat is de aard van het advies?
NT: wat is de aard van het advies?
De FR stuurt hierover een mailtje naar het BFD met daarin de vraag om een expliciet advies van de
OLC’s. Daarnaast is onduidelijk welke voorgestelde wijzigingen van de OLC’s zijn overgenomen in de
verstuurde OERs door de opleiding.
De onderwijscommissie van de FR kijkt nogmaals naar de OERs. Tijdens de overlegvergadering zal
aangekondigd worden dat de FR geen instemming kan geven gezien het niet aanwezige quorum in
de medewerkersgeleding.

5. Structuurrapporten
De FR heeft hier een aantal vragen over gesteld. Over de leerstoel Computational Nanophysics
bestaan geen bezwaren. Voor de leerstoel Minimaal Invasieve Chirurgie bestaan ook geen bezwaren
meer. De FR onthoudt zich van advies maar heeft geen bezwaar.

6. Discussie Onderzoeksnota
Het meest ingrijpende deel van het plan is dat de kanteling verder wordt doorgevoerd. Kanteling
betekent dat de structuur bestaande uit faculteiten verandert in een structuur bestaande uit
instituten. Een deel van de gelden die het MT van de faculteit verdeelt onder de leerstoelen gaat
naar de WD’s van de instituten die dat vervolgens verdelen. Een groot deel van de aanwezigen bij de
discussie is het niet eens met de doorvoering van deze kanteling.
Door de kanteling ontstaat een onwerkbare structuur waarin meerdere personen (WD’s en decanen)
zeggenschap hebben over hetzelfde geld.
Er volgt nog een vervolgbijeenkomst waarvoor de FR’s worden uitgenodigd.

7. Rondvraag
De onderwijscommissie van de FR zal kijken naar de OERs.
Meijer: kan de website aangepast worden? Met name de berichtgeving over de verkiezingen moet
worden geupdate. Geerdink zal dit doen, Meijer geeft een voorzetje.

8. Volgende vergaderingen + sluiting
Van der Meer sluit de vergadering om 14.58.
Dag

Datum

Soort

Maandag

11-6-2007

FR intern

Woensdag

20-6-2007

FR-MT

Maandag

3-9-2007

FR intern

Maandag

17-9-2007

FR intern

Maandag

24-9-2007

FR-MT

Bijzonderheden
Let op: om 11.00!

Gezamenlijke vergadering met nieuwe raad

FR-intern: maximaal 2 uur (13:30 – 15:30 uur)
Actiepuntenlijst mei 2006 (60e FR)
57 Uitkomsten checken UR: huisvestingslasten en het verdeelmodel

Van der Meer

Actiepuntenlijst september 2006 (64e en 65e FR)
106 FR leden gaan alvast kijken naar geschikte kandidaten: student- Alle leden
leden
Actiepuntenlijst mei 2007 (74e FR)
111 Presentaties Ter Huurne doormailen naar FR-leden
115 Contact opnemen met Kersten over oud-AIO’s OOIP
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Wachten op antwoord

Doorlopend

Zijp
Van der Meer
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117 Inbreng vakgroepen in de FR tijdens bilaterale overleggen
aankaarten tijdens overlegvergadering
Actiepuntenlijst juni 2007 (75e FR)
121 Website updaten
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Geerdink & Meijer
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