aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
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07/FRTNW023

Telefoon:

5793
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e-mail:

j.zijp@student.utwente.nl

datum:

17 september 2007

onderwerp

Notulen 77e FR-TNW, 17 september 2007

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

1. Opening
Zijp opent de vergadering om 13:35. Ter aftrap wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Van den Ende
stelt zich beschikbaar met een ‘proefperiode’ tot 1 januari. Deen stelt zich beschikbaar als vicevoorzitter. Van den Ende zit de vergadering verder voor. Er zijn verder geen opmerkingen op de
agenda.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 76e vergadering (17 september 2007)
Inhoudelijk / tekstueel
Pagina 2: de laatste 3 regels van punt 5 horen bij punt 6.
N.a.v.
Er is over gesproken om een scholingsdag te organiseren voor de gehele FR-TNW. De drie
voorkeursdata zijn:
Woensdag 10 oktober (voorkeur)
Woensdag 31 oktober (tentamenweek voor de studentgeleding)
Donderdag 1 november (tentamenweek voor de studentgeleding)
Bijkerk neemt contact op met het ITBE over deze scholingsdag [AP Bijkerk].
De datum van de overlegvergadering met het MT is een week naar voren geschoven t.o.v. de oude
planning. Bijkerk stuurt een up-to-date versie van het vergaderschema door. [AP Bijkerk]
Actiepunten:
57: nog geen actie ondernomen
115: volgt tijdens overlegvergadering
121: afgerond, de website moet opnieuw worden geupdate n.a.v. het nieuwe presidium. Alle leden
mailen een pasfoto naar Bert [AP alle leden]. De PR-commissie gaat zich hier verder over buigen.
131: afgerond
132: volgt bij punt 4
133: afgerond, volgt bij punt 5
134: afgerond, “de faculteitsraad wordt tijdig door het college van bestuur gehoord, alvorens tot
benoeming of ontslag van de decaan over te gaan”, “de decaan wordt benoemd, geschorst en
ontslagen door het college van bestuur, gehoord de faculteitsraad”

3. Mededelingen en ingekomen post
1. de voorzitter van het CvB heeft de raad uitgenodigd te spreken over de procedure t.a.v.
2.

de opvolging van prof. Bliek. Een verslag hiervan volgt bij punt 5.
Bliek heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die gesteld zijn n.a.v. het
structuurrapport van de nieuwe leerstoel binnen Impact, Soft Matter Structure and
Dynamics. Deze antwoorden worden behandeld bij punt 6.
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3. Zijp heeft het besluit van de FR omtrent de master OERs meegestuurd met de agenda.
4. DB FR-TNW + taakverdeling
Presidium is reeds gevuld. Het presidium zal voortaan DB (Dagelijks Bestuur) genoemd worden.
Financiën: B. Geerdink, R. Meijer, D. Veldhuis, K. Platenkamp
Voorlichting & interne PR: K. Platenkamp, K. Bijker, M. Valkering, P. Dijkstra (bij afwezigheid), S.
Carelsen, B. Geerdink
Personeelszaken: R. Meijer, B. Geerdink
Onderwijskwaliteit: J. van der Veen, N. Deen, H. Mengers, S. Kleiss
Onderzoekskwaliteit: M. Karperien, D. van den Ende, N. Deen
Er bestaat een link tussen dit speerpunt en de instituutsraden. Deze IR’s krijgen meer inspraak in de
nieuwe nota onderzoeksbeleid.
Internationalisering: wordt ondergebracht onder onderwijs- en onderzoekskwaliteit, kan dus
afgevoerd worden.
Interne PR: wordt ondergebracht bij Voorlichting
Contacten: is geen aparte commissie voor nodig, wordt dan ook geschrapt.
Arbo & milieu: J. van der Veen, M. Valkering, N. Deen
Bijkerk stuurt een overzichtje rond [AP Bijkerk]. De afwezigen kunnen nogmaals hun voorkeuren
aangeven.

5. Decanaat TNW
Een afvaardiging van de FR heeft overleg gehad met Flierman. Wessling wordt benoemd als interimdecaan. Bliek handelt nog een aantal dossiers af en dient de begroting in. Er wordt een
BenoemingsAdviesCommissie (BAC) ingesteld voor de benoeming van de nieuwe decaan. De nieuwe
decaan dient een beroepsbestuurder te zijn afkomstig uit het onderzoeksveld met een duidelijke
visie op onderwijs. Namens de FR neemt 1 persoon zitting in de BAC. De FR krijgt de profielschets te
zien en een eventuele kandidaat komt een keer langs bij de FR. De nieuwe decaan dient ook thuis te
zijn in de medische hoek.
Een aantal benoemingen van hoogleraren zijn vast gelopen. Deze procedures worden overgedragen
aan de betreffende WD’s. De FR ziet graag een overzicht van deze lopende procedures en wie deze
procedures behandelt. De decaan blijft een aanspreekpunt voor de decaan.
De nieuwe directeur bedrijfsvoering dient benoemd te zijn op het moment dat de decaan
daadwerkelijk vertrekt.
Deen heeft belangstelling om zitting te nemen in de BAC. Hier heeft geen van de aanwezigen
bezwaar tegen.
Bijkerk geeft door aan Flierman dat Deen zitting zal nemen in de BAC. [AP Bijkerk]

6. Structuurrapport leerstoel Impact
Zijp stuurt de stuctuurrapporten van de twee leerstoelen door naar de FR en stelt hier een document
voor op waarin de FR het besluit van de vorige FR overneemt. [AP Zijp & Bijkerk]
Van den Ende leest kort de antwoorden van Bliek voor:

1. De hoogleraar van de aangrenzende leerstoel PCF is niet geinformeerd over het instellen
van deze leerstoel. Wat is hier de reden voor?
Î De betrokken leerstoel valt binnen het domein CT en binnen het Instituut
Impact. PCF valt binnen het domein TN en het instituut MESA+. Derhalve is er
geen overlap te verwachten en zie ik ook niet direct de noodzaak van het
expliciet informeren van de leerstoel. Het laatste wat de faculteit wil is
leerstoelen die in elkaars vaarwater komen, maar dat is dan ook niet aan de
orde.

2. Tijdens de reorganisatie zijn binnen de leerstoel PCF onderzoeksgebieden geschrapt die nu
in het nieuwe structuurrapport worden genoemd. Wat is de reden hiervoor?
Î Mij is niets bekend van het schrappen van onderzoeksgebieden bij PCF in het
kader van de reorganisatie. Natuurlijk heeft de komst van de nieuwe
leerstoelhouder wel een verandering van richting betekend, maar dat is een
ander verhaal.

3. Waarom wordt er niet extern geworven? Is er een BAC ingesteld?
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Î Er wordt niet extern geworven omdat wij een goede kandidaat op het oog
hebben. Wij hebben van het CvB een ontheffing tot adverteren. Ten aanzien van
de BAC: er is inderdaad een BAC, alsmede een profielcommissie ingesteld.
De wetenschappelijk directeur van Impact heeft intussen contact gehad met de hoogleraar van PCF.
De communicatie omtrent de procedure is te beperkt. In de brief namens de FR wordt hierover een
korte noot opgenomen. Verder gaat de raad akkoord met het voorliggende structuurrapport.

7. Rondvraag
Van den Ende bedankt Zijp voor zijn inzet tijdens de afgelopen vergaderingen.

8. Volgende vergaderingen + sluiting
Van den Ende sluit de vergadering om 14.38.

Dag

Datum

Soort

Maandag

17-9-2007

FR intern

Bijzonderheden

Maandag

24-9-2007

FR-MT

Gezamenlijke vergadering met nieuwe raad

Maandag

8-10-2007

FR intern

Waarschijnlijk nog geen stukken

Maandag

22-10-2007

FR intern

Maandag

29-10-2007

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

Actiepuntenlijst september 2007 (77e FR)
141 Contact opnemen met ITBE over scholingsdag
142 Up-to-date vergaderschema doormailen
143 Pasfoto mailen naar b.geerdink@tnw.utwente.nl
144 Overzicht commissies doorsturen
145 Contact opnemen met Flierman over BAC
146 Besluit FR over structuurrapporten opstellen

Bijkerk
Bijkerk
Alle leden
Bijkerk
Bijkerk
Zijp & Bijkerk
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