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Notulen 90e FR-TNW 15 september 2008

Aanwezig: D. van den Ende (voorz.), R. Meijer, B. Geerdink, N. Deen, M. Karperien, D.
Veldhuis, K. Bijkerk, J. Gutteling, E. Vogelzang, J. Boegborn, E. Kappert, J. van ’t Oever
Afwezig (afgemeld): K. Platenkamp, J. van der Veen, M. Valkering
Afwezig (zonder afmelding): S. Carelsen, S. Kleiss

1. Opening en vaststellen agenda

Van den Ende opent de vergadering om 13:32.
De taakverdeling staat ook onder dit punt. Vanwege afwezigheid van “van der Veen” en
“Platenkamp” is er vrij spel. Iedereen is het er mee eens, dat Jelle het Secretaris schap op
zich neemt.
De commissies van de FR zijn de vorige vergadering heel kort al langs geweest. Iedereen
heeft dit als het goed is op de website bestudeerd. Er wordt heel kort iets toegelicht per
commissie. De uiteindelijkeverdeling voor komend jaar is als volgt:
De vraag is of de jaarcirkel nog na te kijken. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

2. Notulen vorige vergaderingen
89e FR-intern (1 september)
Pag. 2: Enkele opmerkingen, zie de veranderde notulen (met wijzigingen).
Er gaat een algemeen verzoek naar de opleidingscommissies om de adviezen
naar de FR digitaal te versturen
FR+MT (9 juni)
N.A.V.:
Leerstoelenplan: Hier heeft de FR instemming op (gezien de scholingsdag voor de FR).
De interim-decaan heeft aangegeven dat er eigenlijk niet meer zoiets is. Er zal toch weer
iets van deze orde moeten komen. Aangeven op de vergadering met het MT.
De actiepunten komend de aankomende vergadering aan de orde met het MT.
Kappert vroeg zich af hoe het staat omtrent de Bsc commissies. Dit punt staat in de
nieuwe OER’s en daar komt het terug.
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3. Mededelingen en ingekomen post

- Er is een extra vergadering met het MT gepland op 6 oktober. 29 september is er een
extra interne vergadering ingepland in Z105.
- Er wordt na enige discussie besloten niets aan de vergadertijd te wijzigen.
- De vergadering op de 22e wordt met een informele borrel afgesloten.
- Het voorstel voor de interne scholingsdag is er nog steeds. Vorig jaar is er zo een dag
geweest. Iedereen van de huidige FR zou daar bij aanwezig zijn. Meijer heeft het al
vaker meegemaakt, en vind dat het wel veel van hetzelfde is. Van den Ende en
Vogelzang gaan hier mee aan de slag. De voorkeur is om dit eind oktober te laten
plaatsvinden.

4. Personeelsbeleid

Het punt is van de agenda geschrapt voor de aankomende MT vergadering.
Er is een korte samenvatting van de discussie gemaakt door Van den Ende.
De komende vergadering met het MT wordt er geïnformeerd naar de status en het
vervolgtraject wat er eventueel uit voort zou kunnen komen.

5. Onderwijs

- OER’s:
Kappert heeft met Henk van den Hengel overlegd over de rechten van de FR. Er liggen
wettelijk een aantal punten waar de FR instemming over heeft. Er zijn ook punten waar de
Uraad instemming over heeft (o.a. het BSA). Omtrent het adviesrecht, zou de FR
adviesrecht hebben over het algemene deel. Over de opleidingsspecifieke delen, zou de FR
dan alleen maar kijken naar de adviezen van de OLC’s. Informatierecht heeft de FR altijd
uiteraard.
De vraag is of de FR overal instemmingrecht over wil. Het beste idee lijkt het, om alleen
een advies over te nemen van de OLC’s.
Samenvattend: instemming op het algemene deel, advies op de opleidingsdelen.
Het verzoek is of wij willen instemmen met het algemene deel voor de OER’s van TNW. Er
is een mail van Platenkamp over de stukken. Deen kijkt nog een keer naar de stukken en
gaat dat in het advies vererken.
De OLC van BMT zou graag twee passages opgenomen willen hebben. Het eerste gaat over
het inschrijven en niet uitschrijven voor een tentamen als een poging wordt geteld of niet.
Daarnaast moet er duidelijk worden vermeld of er na een herkansing het hoogste of het
laatste cijfer telt. Over dit laatste punt is de FR van mening dat het laatste cijfer zou
moeten tellen (bijvoorbeeld in het geval van een vijf in de p-fase).
Kappert vind het belangrijk dat het OER duidelijk wordt gecommuniceerd naar de
studenten.

Deen gaat de laatste opmerkingen van Platenkamp verwerken en een concept advies
opstellen. Deze wordt rondgestuurd.
- Mail Betlem
Kappert vind het wel erg makkelijk om te zeggen dat de structuur overal gelijk is en
andere visietatiecommissies er niets van hebben gezegd.
Oplossing zou onder andere kunnen zijn, om de onderwijskwaliteitcommissies onder de
OLC’s te hangen. Dit maakt de structuur een stuk duidelijker. Kappert gaat hier naar
kijken voor de vergadering van 13 oktober.

6. BSA-TN

Er zijn een aantal stukken bij de FR binnen gekomen over het “bindend studieadvies.
Momenteel is er vanuit het CvB een intentie om een pilot te draaien met het BSA.
Procedureel is het een punt waar de Uraad instemming over heeft. Het MT moet hier
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duidelijkheid over verschaffen.
De FR kan hier al wel naar kijken en een advies over geven.
Het voorstel is om het in de vergadering met het MT opinierend op de agenda te zetten.
De volgende interne vergadering moeten we hier dan een standpunt over innemen.
Karperien heeft geluiden gehoord vanuit TNW dat er studenten zijn die problemen hebben
met studievoortgang en niet zijn opgemerkt door studiebegeleiding. Als opleiding moet je
er dan wel alles gedaan hebben, zodat de studenten niet buiten de boot kan vallen.
Ook vind Karperien dat het contact met de studieadviseur in het eerste jaar wel aanwezig
zou moeten zijn. Volgens het stuk is de mentor in deze de enige persoon waarmee contact
is. De studieadviseur is er speciaal voor opgeleid en zou ook als vangnet moeten dienen.
Gezien de achtergrond van deze pilot, wordt er gerefereerd naar de visitatie en de
kwaliteitszorg. Dat zouden wij er graag bij zien.
Karperien heeft ook nog een opmerking vanwege de vervuiling van het administratieve
systeem. Dat mag nooit een reden zijn om een BSA in te voeren. De mentoren zouden
toch moeten weten dat een student gestopt is. Iemand die wel ingeschreven is, maar geen
vakken volgt / haalt zou niet buiten het systeem moeten vallen. Als dit nu al gebeurd, hoe
gaat dat dan tijdens een BSA?
Over pagina 6 heeft Karperien nog de vraag of het op de goede plek terecht komen van de
student ook geanalyseerd is?

7. Arbo en Milieu

Van te voren voorbereid door een kleinere groep mensen.
Is niet echt heel wereldschokkend. De reglementen van de oude faculteiten CT en TN zijn
ooit gefuseerd.
Er is nu een Aen M regelement als kapstok voor de aparte protocollen wat voorlicht.
Het punt over de “faculteitsdecaan” wordt nog uitgewerkt. De rest van de punten van de
FR zijn overgenomen.
Karperien mist informatie over het werken met genetisch gemodificeerde organismen. Ook
zou hij graag de directe links opgenomen zien worden naar de formulieren die moeten
worden ingevuld. De lijst van AM-coordinatoren en zaalchefs die makkelijk te vinden zijn.
De rol van biologisch veiligheidsfunctionaris ontbreekt ook in het reglement. Deen neemt
deze punten mee.

Alle reglementen worden in het Engels vertaald, met uitzondering van stukken die alleen
maar voor een AMC beschikbaar zijn.
Van den Ende vind dat de instelling van de reglementen soms niet genoeg op een research
manier zijn ingesteld.
Vogelzang maakt de opmerking dat de overlegorganen van de gebouwen beter niet bij
naam genoemd kunnen worden, gezien de toekomstige uitfasering en bouwen van nieuwe
gebouwen.
Meijer vraagt zich af of er niet iets over electricice aparatuur moet worden gemeld in het
regelenmt. Deen neemt dit mee.
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Kappert heeft de vraag of er een facultaire richtlijn is / moet komen, dat alle stukken
binnen de faculteit in het Engels beschikbaar moeten komen?
8. Structuurregelement “Biomedical Imaging”
Dit is een uitbreiding van het leerstoelen plan, gedaan met inachtneming van het
revitaliseringsplan.
Karperien vraagt zich af of er al een kandidaat is en de mensen van de nieuw te vormen
groep betrokken worden in het selectieproces.
Kappert vraagt zich af waarom dit stuk vertrouwelijk is, gezien de scholingsdag en ook de
communicatie naar de achterban van de FR. Eerdere structuur rapporten zijn nooit
vertrouwelijk geweest.
Van den Ende vraagt zich af hoe de status is van de medische kant binnen TNW en hoe het
staat met de financiering van deze groep?
Geerdink vraagt zich af hoe de instituten staan in de instelling van deze leerstoel?
Mits deze punten meegenomen, positief advies.

9. Rondvraag

- Kappert vraagt zich af hoe het staat met de vergaderstructuur van de commissies. Dit is
normaal gesproken voor de interne vergadering dat het desbetreffende stuk aan de orde
komt.

11. Sluiting

Dirk sluit om 15.26 uur de vergadering.

Actiepuntenlijst juni 2008 (88e FR)
173 Leden inschrijven voor scholingsdag
174 Afspraak maken met B. Dierink
175 Stuk over Tenure Track uitwerken
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