aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
ons kenmerk:

06/FRTNW020

Telefoon:

5793

fax:
e-mail:

j.zijp@student.utwente.nl

datum:

6 september 2007

onderwerp

Notulen 76e FR-TNW, 3 september 2007

Aanwezig: K. Platenkamp, K. Bijkerk, M. Valkering, M. Karperien, S. Carelsen (vanaf 14.30), D. Veldhuis,
N. Deen, R. Meijer, P. Dijkstra, H. Mengers, B. Geerdink, D. van den Ende, J. Zijp (not, voorz)
Afwezig (afgemeld): Afwezig (zonder afmelding): S. Kleiss, J. van der Veen

1. Opening
Bij afwezigheid van zowel een voorzitter als een vice-voorzitter zit Zijp de vergadering voor. Hij
opent de vergadering om 13:40.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 75e vergadering (11 juni 2007)
Inhoudelijk / tekstueel
Onder aan pagina 1 staat twee maal studentgeleding, de tweede moet medewerkersgeleding zijn.
Onder Master OER is onduidelijk of nu het advies van de OLC van TM of van TN wordt bedoeld. Het
betreft het advies van de OLC van TM.
N.a.v.
Actiepunten:
57: Meijer neemt het actiepunt over van Van der Meer
106: afgerond
111: afgerond
115: de ontstane vertraging wordt aangekaart bij het MT tijdens de overlegvergadering
117: afgerond
121: is wederom aan de orde, Meijer en Geerdink nemen dit op
MT: 20 juni 2007
N.a.v.
Actiepunten
Het faculteitsreglement komt op het bordje van het nieuwe MT.
Het etentje met de FR zal ook met het nieuwe MT plaatsvinden.

3. Mededelingen en ingekomen post
- Discussie onderzoeksnota: Meijer en Deen gaan naar deze bijeenkomst en brengen
-

desgewenst verslag uit tijdens de volgende interne vergadering.
Scholingsdag 18 september: met name alle nieuwe FR-leden wordt geadviseerd deel te
nemen aan deze scholingsdag. Het nieuwe presidium zal een trainingsdag voor specifiek
de FR-TNW oppakken.
Structuurrapport leerstoel Impact Æ wordt besproken bij punt 6.
Er is geen uitnodiging gekomen voor het afscheid van Pim Fij. Zijp zal dit opnemen met
het MT [AP Zijp].
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4. Presidium FR-TNW
Zijp licht kort de rollen binnen het presidium toe:
voorzitter: voorzitten van de vergadering, opstellen agenda in overleg met secretaris en agenda voor
overlegvergadering in overleg met secretaris en MT
vice-voorzitter: overnemen van voorzitter bij diens afwezigheid
secretaris: notuleren interne vergaderingen, opstellen agenda in overleg met vooorzitter, bijhouden
in- en uitgaande post (opstellen adviezen etc.)
Alle leden worden gevraagd zich tijdens de volgende vergadering eventueel beschikbaar te stellen
[AP alle leden]. Bijkerk stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris. Niemand heeft
daarop bezwaar waarop wordt besloten Kenneth Bijkerk aan te stellen als secretaris van de FR-TNW
voor het komende raadsjaar.

5. Structuurrapport leerstoel Impact
Het MT heeft de FR gevraagd advies uit te brengen over het instellen van de leerstoel Soft Matter,
Structure and Dynamics. Naar aanleiding hiervan heeft de FR een drietal vragen [AP Zijp]:
de hoogleraar van de aanpalende leerstoel PCF is niet geinformeerd over het instellen van
deze leerstoel, waarom niet?
Er zijn tijdens de reorganisatie onderzoeksterreinen geschrapt bij PCF die nu weer in het
structuurrapport van deze nieuwe leerstoel genoemd worden, wat is de reden hiervan?
Waarom wordt er niet extern geworven en is er een benoemingsadviescommissie
ingesteld?
De FR besluit pas advies te geven wanneer deze 3 vragen afdoende beantwoord zijn.

6. Master OERs TNW
De master OER’s worden niet in het Engels geschreven omdat wettelijke documenten altijd in het
Nederlands geschreven moeten worden waarna een officiele Engelse vertaling kan worden gemaakt.
Bij disputen blijft de Nederlandse tekst altijd leidend.
Naar aanleiding van de discussie van voor het zomerreces moet nog officieel worden ingestemd met
de master OERs van TNW. Omdat er voor de vakantie geen quorum aanwezig was binnen de
medewerkersgeleding, kon er toen niet worden ingestemd.
De nieuwe FR neemt het besluit van de oude FR ongewijzigd over.

7. Rondvraag

Van den Enden vraagt zich af wie de scholingsdag gaat organiseren. Dit wordt overgelaten aan het
nieuwe presidium.
Geerdink vraagt zich af of de FR inspraak heeft in de benoeming van de nieuwe decaan. Zijp zoekt
dit na in het faculteitsreglement [AP Zijp].

8. Volgende vergaderingen + sluiting
.
Dag

Datum

Soort

Maandag

17-9-2007

FR intern

Bijzonderheden

Maandag

24-9-2007

FR-MT

Gezamenlijke vergadering met nieuwe raad

Maandag

15-10-2007

FR intern

Waarschijnlijk nog geen stukken

Maandag

29-10-2007

FR intern

Maandag

5-11-2007

FR MT

Maandag

19-11-2007

FR intern

Maandag

3-12-2007

FR intern

Maandag

10-12-2007

FR MT

Waarschijnlijk nog geen stukken

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

Meijer

Overnemen van Van der
Meer

Actiepuntenlijst mei 2007 (74e FR)
115 Contact opnemen met Kersten over oud-AIO’s OOIP

FR

Vertraging aankaarten
tijdens
overlegvergadering
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Actiepuntenlijst juni 2007 (75e FR)
121 Website updaten
Actiepuntenlijst september 2007 (76e FR)
131 Contact opnemen met BFD over uitnodiging afscheid Pim Fij
132 Nadenken over eigen rol binnen presidium FR-TNW
133 Vragen doorgeven aan MT omtrent structuurrapport leerstoel
Impact
134 Inspraak FR bij benoeming decaan onderzoeken
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Geerdink & Meijer

Wederom actueel

Zijp
Alle leden
Zijp

17 september

Zijp
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