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Notulen 81e FR-TNW 10 december 2007
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1. Opening

Van den Ende opent de vergadering om 13:38. Het punt Evaluatie vergadering MT en
Notulen MT wordt toegevoegd. Er zijn verder geen opmerkingen op de agenda.

2. Notulen en actiepunten

FR+MT
Deze zijn nog niet aanwezig. Er gaat een berichtje naar het BFD.

Intern: 80e vergadering (19 november 2007)
Inhoudelijk / tekstueel:
Pagina 1: Enkele correcties bij de aanwezigen.
Pagina 2: Pagina 3: Training stond erg vaak in de planning
N.a.v.:
Pagina 1: Pagina 2:

Het vertrouwelijk boven aan de notulen, slaat op het feit dat de notulen
pas openbaar zijn, nadat de FR ze heeft goedgekeurd.
Het punt over de postrondes wordt de volgende keer bij het MT
meegenomen.

Pagina 3: Actiepunten:
143, 147, 148, 150, 152, 153: Uitgevoerd.
Verslag vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen post

Karperien: De nieuwe versie van Word kan ik de bestanden niet openen.

4. Evaluatie vergadering MT

Er was een kleine, mogelijke onvriendelijke situatie tussen Bert en de decaan. Het punt
van Bert ging over de begroting, die wij tot op heden nog steeds niet ontvangen.
Vergadering liep verder redelijk soepel. De notulen van deze vergadering zijn weer
ontzettend laat.

5. Scholingsdag
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Er is vanuit het ITBE een documentje gekomen met oogst en suggesties.
Er wordt een rondje gemaakt lang de aanwezigen:
Nuttige dag. Elkaar wat beter leren kennen. Deen zou graag aan de slag willen gaan met:
- Begroting – verdeelsleutel financiën
- FR – instituutsraden
- Arbo & Milieu
- Studenten voorzieningen
Hier is iedereen het mee eens. Hier kunnen we de komende vergaderingen wat meer
aandacht aan besteden. Er moet
Meijer vond de dag wel veel van hetzelfde ten opzichte van de vorige keren.
De dag zelf was wel nuttig. Het is wel belangrijk om nu ook concreet wat te gaan doen.
Er is een behoorlijke bagage meegekregen vanuit deze scholingsdag. Er kan over een half
jaar worden terug gekeken naar de dag, om te kijken wat we er mee doen / hebben
gedaan. Het kan nuttig zijn om nog een keer te kijken naar vergadering technieken.

6. Begroting TNW 2008

Er wordt gebeld naar de decaan. Mocht het dan met een week niet binnen zijn, stuurt de
FR officieel een brief.

7. Jaarcirkel

Er is vanuit het DB een voorstel voor de vergaderdata. Deze worden als uitgangspunt
genomen.
Bij het punt centrale reorganisatie wordt ook de begrotingsystematiek behandeld.
De vraag is wat de FR wil met het punt “internationalisering” op de jaarcirkel. Momenteel
wordt hier niet veel nut in gezien. Dit kan wel kort bij onderwijskwaliteit.
Het punt personeelsbeleid is iets wat nog wel gemist wordt op de jaarcirkel.
Er wordt een extra vergadering ingelast om het laatste punt van de lijst toch te
behandelen. De jaarcirkel is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen.
De mensen die worden uitgenodigd, komen de interne vergadering die staat als
voorbereiding, op de vergadering met het MT.
Het punt begrotingssystematiek / doorkanteling is een punt wat eigenlijk constant speelt.
De onderzoekscommissie gaat het gesprek aan met de instituutsraden en de Uraad.

8. Rondvraag

Meijer zou graag zien dat de website een update krijgt. Hier gaat de PR commissie mee
aan de slag.

9. Volgende vergaderingen + sluiting

Van den Ende sluit de vergadering om 15:01.

Dag

Datum

Soort

Bijzonderheden
Eerste vergadering van het nieuwe jaar ☺

FR-intern: maximaal 2 uur (13:30 – 15:30 uur)
Actiepuntenlijst november 2007 (79e & 80e FR)
153 Met commissie PR / voorlichting kijken naar achterban FR
Actiepuntenlijst december 2007 (79e & 80e FR)
154 Punt over de postronde meenemen bij volgende FR-MT
vergadering
155 Vragen aan BFD over notulen van vergadering met MT
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