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Onderwerp

Notulen 98e vergadering
FR-TNW 6 april 2009

Aanwezig: N. Deen(vz), R. Meijer, B. Geerdink, J. van der Veen, D. Veldhuis, E. Kappert, K.
Platenkamp, M. Karperien, J. Boegborn (Notulist), J. Gutteling
Afwezig (afgemeld): D. van den Ende, E. Vogelzang, J. van’t Oever

1. Opening & Vaststellen agenda
Deen opent de vergadering om 13.35
Aan de agenda wordt Tenure Track toegevoegd als punt 7a.

2. Verslag vorige vergaderingen (AP)
Deen : In de notulen van de vergaderingen met het MT dienen alle actiepunten in de lijst
vermeld te worden. Deze heb ik dit maal gemarkeerd en zal ze naar Emiel sturen zodat die
gestuurd kan worden naar BFD.

3. Mededelingen en ingekomen post
Platenkamp geeft aan om 15:00 weg te moeten
Alle ingekomen post bestond uit al aan de FR verstuurde de vergaderstukken. Als
uitgaande post waren er slechts de stukken met betrekking tot de dienstverlening die naar
Van Aken zijn gestuurd.

4. Structuurrapporten (AP)
Kappert merkt op dat de structuurrapporten beide op personen geschreven zijn en
vraagt zich of dit wenselijk is.
Deen geeft aan dat de FR oordeelt op de inhoud en praktische zaken zoals financiën en
onder welk instituut de nieuwe groep moet vallen. Het onderzoeksdeel is ook moeilijk te
beoordelen voor de FR, en daarin dient de WD vertrouwt te worden.
Platenkamp zegt dat het belangrijkste uiteindelijk is dat er een geschikte leerstoelhouder
komt.
Biomolecular Electronic Structure
Karperien vraagt zich of de financiering binnen het sectorplan rond is. Als dit het geval is
wil hij positief advies uitbrengen.
Deen vult dit aan met de vraag bij welk instituut de nieuwe groep ingebed gaat worden.
Dit moet duidelijk worden. Het is van belang om te weten welke WD over deze groep zal
gaan. Ook is de huisvesting een punt van belang, net als het sectorplan dat gehonoreerd
dient te worden.
Veldhuis wil meer informatie voor instemming. Er moet veel geld naar de nieuwe
groepen, maar komt dat er. Zonder geld kan een groep niet opgestart worden.
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Nano-Ionics
Veldhuis merkt op dat de leerstoel veel lijkt op de leerstoel BIOS, bij EWI, en vraagt zich
af wat het verschil met deze groep is?
Veldhuis vraagt tevens af waarom deze groep ondergebracht wordt bij IMS van Dave
Blank. Wat heeft de groep daar te zoeken?
Naast deze twee opmerkingen van Veldhuis worden ook de vragen van over het eerste
structuurrapport over dit rapport worden gesteld. Kappert zal deze aan het
managementteam sturen [AP Kappert].

5. Faculteits reglement
Deen vraagt of iemand opmerkingen zijn over het herziene faculteitsreglement.
Er zijn geen opmerkingen over het reglement en Deen stelt een conceptadvies op [AP
Deen].

6. FR Verkiezingen
Meijer geeft aan zich te storen aan de berichtgeving vanuit het MT. Zij laten met uit hun
communicatie in zijn ogen blijken dat zij medezeggenschap onbelangrijk vinden, maar wel
graag besluiten nemen.
Deen wil graag dat er een mail naar het MT gaat om na de deadline toch te proberen om
nog wat extra medewerkers in de FR te kunnen krijgen.
Platenkamp zegt het hiermee eens te zijn. Zo wordt de bal teruggelegd bij het MT, maar
de mail moet wel vriendelijk zijn.
Karperien wil dat er naast de 4 mensen die ten tijde van de vergadering bekend zijn dat
er nog 3 medewerkers bereid gevonden worden en stelt dat een persoonlijkere aanpak
van de decaan wellicht kan helpen. Marcel zal de mail naar de decaan opstellen.
Van der Veen vraagt of de studentkandidaten al genoeg informatie hebben ontvangen.
Boegborn stelt voor een infoborrel te organiseren voor de studentkandidaten. Kappert
zal hiervoor namen opvragen en een datum voorstellen [AP kappert].

7. Overleg UR(AP)
Platenkamp vertelt over de bijeenkomst van de FR’s en de UR. Daaruit werd begrepen
dat de UR verlangde van de FR’s om negatief te adviseren of niet in te stemmen met de
OER’s.
Deen meldt dat wij dit als FR zelf heel goed kunnen bepalen.
De FR is daarnaast van mening dat als de UR dit van ons verwacht, wij tenminste een
brief van de UR hadden moeten ontvangen, waarin duidelijk de argumenten van de UR
vermeld zouden staan.
Karperien vraagt wanneer de OER’s verwacht kunnen worden. Kappert mailt Van den
Hengel hierover.
Naast de OER’s kwam uit het overleg naar voren dat BMTi niet over een instituutsraad
beschikt.

7a. Tenure Track (TT)
Deen stelt voor een rondje meningen te houden
- Meijer was niet bij de MT vergadering aanwezig waarbij TT besproken is. Hij heeft zijn
vraagtekens bij de financiën en het aantal vrije posities.
- Veldhuis heeft na de bijeenkomst met het MT geen bezwaren meer.
- Boegborn sluit zich daarbij aan.
- Gutteling vindt het raar dat elke nieuwe UD in het TT terechtkomt. Wat gebeurd er
met UD’s die UD willen blijven?
Karperien geeft aan dat dit geen probleem is.
Deen kan zich de zorgen van Gutteling voorstellen.
Veldhuis meldt dat een UD ook in de onderwijsrichting kan groeien en zo wel carriere
maakt.
- Kappert vindt het goed dat de UT op deze manier bezig is met het personeel.
- Platenkamp staat achter TT, maar vraagt zich af of dit meer vrouwen oplevert.
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-

-

Van der Veen is positief
Karperien is positeif maar wil meer helderheid over de nieuwe UD’s
Geerdink is het eens met Karperien en met de zorgen van Gutteling. Hoe
realiseerbaar is het plan eigenlijk?
Deen zegt dat het plan wat kanttekeningen heeft maar geeft aan dat het positief is
opgepakt. Hij deelt wel de zorgen van Gutteling. Het is ook positief voor het zittend
personeel: hun carrièrepad wordt ook duidelijk.

Deen merkt op dat iedereen positief is, met de kanttekeningen:
-

Er moet meer duidelijkheid over de haalbaarheid komen;
Vindt men de top niet te hoog gegrepen;
Zijn er genoeg mensen te vinden voor TT;
Wat gebeurd er met de minder ambitieuze toppers;
Er moet meer duidelijkheid komen over TT en de onderwijscarrière.

Deen stelt een conceptadvies op [AP Deen].

8. Dienstverlening
Meijer meldt dat de brief gestuurd is en dat er nog geen reactie van het MT is gekomen.
Er wordt gemeld dat specifieke ICT klachten gemeld kunnen worden bij Peter Larsker.
Veldhuis vertelt dat de personen bij inkoop voor TN weggaan en dat TN bij ST geplaatst
wordt.
Meijer is van mening dat het MT meer achter de dienstverlening aan moet zitten.
De reactie van het MT wordt verder afgewacht en het punt wordt geagendeerd op de
volgende vergadering met het MT.

9. Rouco
De Rouco heeft geen update

10. Rondvraag
Geerdink vraagt naar oude notulen die op de website geplaatst moeten worden. Van der
Veen zal deze mailen.

11. Sluiting
Deen sluit de vergadering om 15.01.
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Actiepuntjes
Staan in de tekst, iets voor de secretaris om deze samen met de oude (ook nog
niet verwerkte) actiepunten samen te voegen.
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