aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
ons kenmerk:

07/FRTNW031

Telefoon:

06-16460019

fax:
e-mail:

k.bijkerk@student.utwente.nl

datum:

19 november 2007

Onderwerp

Notulen 80e FR-TNW, 19 november 2007

Aanwezig: K. Bijkerk, B. Geerdink, D. van den Ende (voorz), J. van der Veen, D.
Velthuis, M. Karperien, H. Mengers
Afwezig (afgemeld): R. Meijer, M. Valkering
Afwezig (zonder afmelding): S. Carelsen, S. Kleiss
1. Opening

Van den Ende opent de vergadering om 13:38. Het punt samenwerking decaan wordt
veranderd in samenwerking MT. Er zijn verder geen opmerkingen op de agenda.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 79e vergadering (05 november 2007)
Inhoudelijk / tekstueel:
Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: N.a.v.:
Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Verslag vastgesteld.

FR + MT: 22 oktober 2007)

Inhoudelijk / tekstueel:
Pagina 1:
De afwezigen kloppen niet. Bert G., P. Dijkstra en S. Kleiss waren afwezig.
Deen is waarnemend voorzitter, en niet specifiek algemene zaken.
Pagina 2:

Pagina 3:
N.a.v.:
Pagina 1:

Onder het kopje “stand van zaken reorganisatie” is het woord
ondersteuning niet echt gepast.
De 12 miljoen is niet echt een prettige formulering.
Bij de rondvraag zal Utrecht moeten worden toegevoegd.
Op het eind staat dat de heer Betlem ook onderwijs gaat geven. Hier moet
worden toegevoegd dat hij ook onderzoek gaat doen.
Hetgeen er vermeld staat over COPS in de notulen van 15 oktober, hiervan
zou de FR graag willen weten hoe het leerstoelen plan gewijzigd is, of hoe
het hier mee staat.
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Pagina 2:
De vraag is hoe het staat met de onderwijscoordinatoren bij BMT/CT.
Pagina 3:
Verslag vastgesteld.
Actiepunten:
143:
Alle medewerkers hebben een foto aangeleverd. De studenten leveren z.s.m. een
foto in.
147:
Er is nog geen nieuwe inspiratie opgedaan.
148:
Wachten op 150
150:
Wachten op het BFD.
152:
Voor volgende week maandag in orde gemaakt.
153:
Contact persoon niet aanwezig. Hier moet Mark even op geattendeerd worden. Is
iets voor de eerste vergadering van volgend jaar.
AP lijst MT-vergadering
Het MT kan er op gewezen worden door vooral naar de template te kijken voor het
faculteits reglement.
De agenda voor de komende MT vergadering wordt ook doorgenomen. Dit wordt verder
door het DB afgehandeld met het MT.

3. Mededelingen en ingekomen post

Mengers moet om 14:45 ergens anders zijn.
Platenkamp en Bijkerk misten nogal wat mensen vanuit de FR bij het afscheid van
Alfred Bliek.

4. Scholingsdag

De scholingsdag staat gepland voor dinsdag 27 november. Er wordt geïnformeerd of er
specifieke voorbereiding nodig is. Zoals het er nu naar uit ziet in het Drienerburgt.

5. Begroting TNW 2008

Er is met FEZ enige mailwisseling geweest. Momenteel steekt FEZ de kop in het zand, en
gebeurt er niets.
Er is wel een begroting naar de WD’s en CvB. Deze zou ook bij de FR aan moeten kunnen
komen. Hier mist iets in de procedure. Dit wordt aangekaart in de volgende vergadering.

6. Samenwerking MT

Begrotingsproblematiek, gang van zaken omtrent leerstoelenplan. Allemaal zaken waar de
FR niet echt over te spreken is.
Een optie voor verbetering is door ook het MT aan een jaarcirkel te houden.
Het initiatief van de werkbezoeken vanuit het MT bij de groepen is iets wat ook nog
aangekaart kan worden. Dit kan inpassen onder het inwerktraject van de nieuwe DBV. Hoe
staat het betreffende het inwerken van deze persoon? Dit is iets voor de komende
vergadering met het MT.

7. Opvolging Alfred Bliek / Mathias Wessling

De eerste bijeenkomst van de BAC is geweest. Op hoofdlijnen worden wij geïnformeerd.
Deze informatie is vertrouwelijk, en staat hier niet genotuleerd.

8. Rondvraag
Deen: De postrondes in de Meander / Horst zijn verdwenen. Er gaan nu 10
secretaresses op en neer naar de receptie om post op te halen. Dit is iets voor de
nieuwe DBV om naar te kijken.
9. Volgende vergaderingen + sluiting

Van den Ende sluit de vergadering om 14:44.
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Dag

Datum

Soort

Maandag

19-11-2007

FR intern

Bijzonderheden

Maandag

26-11-2007

FR + MT

Eerste keer met Interim Decaan.

Dinsdag

27-11-2007

FR training

In Horst Z105

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

Alle leden

Actiepuntenlijst oktober 2007 (78e FR)
147 Logo FR
148 Jaarcirkel 2008 opstellen
150 Vergaderschema 2008
152 Informeren bij archiefpersoon faculteit over post FR-TNW

Alle leden
DB
Bijkerk & BFD
Bijkerk

Actiepuntenlijst november 2007 (79e & 80e FR)
153 Met commissie PR / voorlichting kijken naar achterban FR

Valkering
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