aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
ons kenmerk:

07/FRTNW029

Telefoon:

06-16460019

fax:
e-mail:

k.bijkerk@student.utwente.nl

datum:

22 oktober 2007

Onderwerp

Notulen 78e FR-TNW, 22 oktober 2007

Aanwezig: K. Platenkamp, K. Bijkerk, M. Valkering, S. Carelsen, D. Veldhuis, R. Meijer, H. Mengers, B.
Geerdink, D. van den Ende (voorz), J. van der Veen, H. Mengers (13:37), M. Karperien, P. Dijkstra
Afwezig (afgemeld): N. Deen, S. Kleiss
Afwezig (zonder afmelding): -

1. Opening
Van den Ende opent de vergadering om 13:34. punt 5a (evaluatie MT vergadering) wordt
toegevoegd.
Er zijn verder geen opmerkingen op de agenda.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 76e vergadering (17 september 2007)
Inhoudelijk / tekstueel
Pagina 1: Pagina 2:
punt 5 De decaan blijft het aanspreekpunt voor de FR.
De gedelegeerde zaken naar de WD’s blijft de Decaan wel
eindvertantwoordelijk.
Pagina 3:

punt 7 Jeroen werd bedankt voor zijn inzet. Aanwezigheid mag automatisch vanuit
worden gaan.

N.a.v.:
Pagina 1: Pagina 2:

Pagina 3:

Dijkstra vraagt of wij een overzicht komt wie er van de WD’s verantwoordleijk is
voor de aanstellingsprocedures. De vorige vergadering heeft de Decaan een status
gegeven op alle procedures. Uit de notulen van die vergadering zou het moeten
blijken hoe het staat.
Van der Veen was er de vorige vergadering niet, en vraagt hoe het staat met de
directeur bedrijfsvoering. Hier licht van den Ende de status toe.
-

Verslag vastgesteld.
Actiepunten:
57:
Wordt meegenomen met de begroting 2008
115:

Ondertussen geregeld. Er zijn vanuit OOIP ook een aantal AIO’s die ontslag hebben
genomen, en bij een andere universiteit en Procode verdergaan. De oplossing is niet erg
fraai tot grote spijt van de FR. Dit punt kan de FR nu niets meer mee, het wordt dus
afgevoerd.

141:

Van den Ende en Bijkerk gaan deze week contact opnemen met de heer Smulding van het
ITBE om een programma in elkaar te draaien.
Afgerond.
Blijft nog even staan.

142:
143:
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144:
145:
146:

Van den Ende had een opmerking over het logo van de FR. Het maakt nogal een
gebroken indruk. Hier gaat de FR mee aan de slag [AP Allen].
Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.

Maken van een groepsfoto is nog een idee dat voor de website wordt geopperd.

3. Mededelingen en ingekomen post
Geen ingekomen post en mededelingen.
4. Taakverdeling FR-TNW intern
De interne taakverdeling is kort besproken tijdens een vergadering waar niet
iedereen aanwezig was. Daarom is iedereen verzocht hier even over na te denken.
Punt voor punt wordt het schema even doorgelopen. Iedereen is het met deze
verdeling eens.
Er was vroeger altijd een jaarcirkel waarop iedere commissie een vergadering een
stuk in het onderwerp voorbereide. Deze wordt voor dit jaar weer opgesteld [AP
DB].
Per commissie was er een aanspreekpunt, die de commissie bij elkaar kon roepen.
De volgende mensen worden aanspreekpunt:
Voorlichting & PR: Mark Valkering
A & M:
Niels Deen
Financiën:
Bert Geerdink
P&O
Robert Meijer
Onderzoeks kw.
Marcel Karperien
Onderwijs kw.
Jelle van der Veen.
Bijkerk past dit aan in de verdeling en zorgt er het op de website verschijnt [AP
Bijkerk].
Bijkerk gaat zorgen dat er in overleg met het BFD een vergaderschema voor 2008
wordt gemaakt [AP Bijkerk].
5. Evaluatie vergadering MT
Bijkerk zal het BFD verzoeken om de notulen van de vergadering. Deze zouden
binnen 7 dagen bij de FR zijn [AP Bijkerk].
Het algemene idee is dat de vergadering prima verliep. In de
voorbereidingsvergadering is het handig om te besluiten welk lid van de FR het
woord voert op welk punt.
Vanuit het vorig jaar gezien, ging het niet bijzonders anders.
Het is wel belangrijk om goed te luisteren naar wat de andere leden zeggen op
een bepaald onderwerp en daarna pas een vraag te stellen.
Het is ook de vraag hoe ver men moet door gaan op antwoorden van de decaan.
Mengers vraagt zich af of de vergadering van 26-11 op tijd genoeg is i.v.m. de
opvolging van Fij. De FR neemt in deze een afwachtende rol in.
De FR heeft een controlerende taak, de uitvoering is in handen van het MT. Als er
grote reden tot twijvel is, kan de FR hier advies over uitbrengen.
Karperien miste af en toe de structuur in de vergadering. Dit punt neemt van
den Ende mee, de volgende keer.
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6. Decanaat TNW
Deen had via de mail een aantal vragen/opmerkingen gemaild. De vraag is of de
nieuwe decaan meer een onderzoekspersoon of manager moet zijn. Onderzoek is
ook al ingebed bij de WD’s van de instituten. Hierdoor zou het profiel meer
richting een manager gaan. Er is nog wel een vraag of de huidige facultaire
structuur (instituten, onderzoek en de samenwerking met onderwijs) nog wel zo
blijft in de toekomst.
Een wetenschapper met managers kwaliteiten heeft de voorkeur van de FR. Dit
wetenschappelijke deel zou dan wel in de beta kant moet worden gezocht.
Formeel heeft de FR geen invloed of inspraak in de opvolging van de decaan. Dat
Deen vraagt aan de FR wat wij hier van vinden is alleen maar.
Het evenwicht onderzoek / onderwijs. De laatste tijd is onderwijs een beetje het
ondergeschoven kindje van de rekening. De decaan zou iets meer dan vroeger
affiniteit moeten hebben met het onderwijs. Dit is ook de grootste taak van de
decaan, aangezien onderzoek grotendeels ligt bij de WD’s van de instituten. Hij
zou in het verleden ook kunnen hebben nagedacht over het opzetten van een
opleiding of iets van die strekking
De bloedgroep van de decaan is ook nog een kwestie om over te discussiëren. Hij
moet het liefst aansluiten bij de speerpunten van de faculteit.
De brief die vanuit het CvB is gekomen is op een rare manier bij de FR terecht
gekomen. Bijkerk gaat dit aankaarten bij de verstuurder / archief man van de
faculteit [AP Bijkerk].
7. Rondvraag
Meijer: De leerstoel COPS blijft toch in leven. In het reorganisatie plan staat
deze vakgroep als weggesneden. Dit zou wel aan de FR moeten worden
voorgelegd. Er is namelijk ook een leerstoelen plan waar de FR
instemming op heeft gehad.
Van den Ende geeft aan dat de hoogleraren die zouden vertrekken
(waar de decaan zijn beslissing in de reorganisatie heeft gebaseerd)
toch zijn gebleven. Rare gang van zaken, dit wordt bij het MT
aangekaart. Het leerstoelen plan is voor iedereen beschikbaar, dit kan
via de TNW site worden ingezien.
Meijer: Hoe zit het met het faculteitsreglement?
Er is nog geen nieuw faculteitsreglement. Vanuit het CvB is er nu een
raamwerk gekomen. Het is het eerste punt voor de nieuwe directeur
bedrijfsvoering. Hiervoor kan een einddatum worden vastgesteld.
Veldhuis: Kunnen de stukken tijdig worden verstuurd, als er iets te lezen is? Hier
gaat het DB haar best voor doen.
Hoe staat het met het afscheid van de heer Bliek? Doet de FR hier nog iets mee?
Iemand vanuit de vorige FR kan kort een woordje houden namens de
FR.
8. Volgende vergaderingen + sluiting
Van den Ende sluit de vergadering om 15:03.
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Dag

Datum

Soort

Maandag

5-11-2007

FR intern

Maandag

19-11-2007

FR intern

Maandag

26-11-2007

FR + MT

Bijzonderheden

FR-intern: maximaal 2 uur (13:30 – 15:30 uur)
Actiepuntenlijst september 2007 (77e FR)
141 Contact opnemen met ITBE over scholingsdag
143 Pasfoto mailen naar b.geerdink@tnw.utwente.nl

DB
Alle leden

Actiepuntenlijst september 2007 (78e FR)
147 Logo FR
148 Jaarcirkel 2008 opstellen
149 Verdeling aandachtsgebieden bijwerken en op site plaatsen
150 Vergaderschema 2008
151 BFD verzoeken om notulen laatste MT vergadering
152 Informeren bij archiefpersoon faculteit over post FR-TNW

Alle leden
DB
Bijkerk
Bijkerk & BFD
Bijkerk
Bijkerk
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