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

1. Opening & Vaststellen agenda
Van den Ende opent de vergadering rond 13.40
Daar er geen agenda is zet Dirk een aantal agendapunten op het bord.
30% regeling
Dienstverlening
FR-MT agendapunten
FR verkiezingen
Actiepunten/prioriteiten scholingsdag

2. Verslag vorige vergaderingen
geen

3. Mededelingen en ingekomen post
Dirk geeft aan dat het niet hebben van een agenda problematisch is, we zullen maar
moeten improviseren. Misschien iets om dit nog een keer met Jelle te bespreken. Daar
Jelle moeite heeft met zijn rol als secretaris geeft Emiel aan de “externe” taken wel van de
secretaris over te willen nemen. Het notuleren zal d.m.v. een roulatie gebeuren.
Dirk geeft aan komende week niet aanwezig te zijn en vraagt Niels of deze de vergadering
dan voor kan zitten. Karin vraagt hoe we het gaan doen met de FR-MT vergadering
volgende week (agendapunt 4).
Het advies m.b.t. de CE Master OER is de deur uit, dit moet doorgestuurd worden en op
de site geplaatst. (AP)
Er is een nieuwe RoUTe 14 uitgave.

4. 30% regeling
Bert heeft een aantal links naar documenten van andere universiteiten gestuurd. Dirk zal
een open brief sturen naar de decaan (AP), Bert zal hem de benodigde stukken sturen.
(AP) Het standpunt van de FR is dat als er een wettelijk kader is, er gebruik van moet
worden gemaakt.
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Een aantal vragen zijn:
Wat is het standpunt van de decaan t.o.v. de regeling
Waarom werd het vroeger wel gebruikt/geadverteerd, maar nu niet meer
Professoren worden er wel op gewezen, AIO’s niet

5. Dienstverlening
Robert vraagt of er reacties zijn n.a.v. zijn mail. Dick zal hem wat concrete voorbeelden
mailen, maar wil geen zwartboek beginnen. Ook vindt hij dat niet alles schriftelijk
gecommuniceerd moet worden. Marcel noemt als voorbeelden expresse post die twee
weken blijft liggen en bestelde cellen die sterven terwijl ze intern bezorgd moeten worden.
Dirk stelt voor alle genoemde diensten puntsgewijs langs te gaan.
FEZ
o Onbegrijpelijke boekhoudkundige taal in mails, niet-accountants kunnen dit
onmogelijk begrijpen
o Het online systeem om informatie in te zien werkt niet/nauwelijks.
o Het boekhoudsysteem zorgt er voor dat er totaal geen overzicht is t.a.v. derde
geldstroom projecten. Dit zorgt voor “gegoochel” met imaginaire geldstromen
PZ
o Niels geeft aan dat de secretaresse van zijn groep veel bezig is buitenlandse
AIO’s te helpen in het zoeken naar woonruimte. Karin zegt dat er voor
studenten een goedwerkend systeem is. Marcel geeft aan dat nieuwe AIO’s in
zijn groep van collega’s help krijgen met zoeken. Hij vindt het ook niet de taak
van PZ om voor huisvesting te zorgen.
o Een mogelijke oplossing is een Engelse domijn/de woonplaats site.
o Iets anders is dat men het gevoel heeft door PZ gezien te worden als een
nummer en niet als persoon. Een vraag naar MT is dan ook hoe het MT PZ ziet.
Emiel stelt voor –omdat de meeste van deze zaken enorm ver van de studentleden afliggenom al de diensten na de vergadering in een “werknemer ad hoc commissie” voort te zetten.
Dirk stemt hier mee in, maar wil wel het oude BOZ, nu S&OA met de studenten bespreken.
S&OA
o Karin geeft aan dat ze een stuk gezelliger en socialer zijn geworden, en dat ze
tegenwoordig meer “goodwill” tonen.
De andere diensten zullen ad hoc besproken worden.

6. FR-MT vergaderpunten
Punten die we aanstaande vergadering graag op de agenda zien:
30% regeling (Bert)
Faculteitsregelement (Niels)
Stand van zaken betreffende Route 14: schools (marcel, Joram zal “alles regelen”)
Lopende MT Actiepunten
De rekening van de scholingsdag
Carré pasjes voor speciale studentengebieden? , (Emiel zal hier eerst over naar Martin
van Aken en/of Jaap Flokstra mailen, komt hier niets uit, zal hij het tijdens de
rondvraag stellen
FR-verkiezingen kiesraad commissies(rondvraag)
OSIRIS/BLACKBOARD Pilot, mogelijkheid tot het geven van feedback (Karin)
De definitieve begroting. Is de originele bijgesteld?, zo nee, met welke toelichting is ons
advies terzijde geschoven

7. FR Verkiezingen
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Er zijn twee documenten in omloop
Over het stuk voor de studenten is het de vraag of de vergoeding genoemd moet worden.
Niels geeft aan dat het stukje over Route 14 iets concreter mag. Dirk vraagt zich af of “de
FR controleert en adviseert de decaan” niet nogal gechargeerd is.
Het idee is dit stukje via activiteitenmails van de studieverenigingen te verspreiden.
Het stuk voor de werknemers moet in het TNW Nieuws komen. De bovenste vier regels
moeten een abstract worden, zodat deze bij de link naar het stuk te zien is. Karin vindt
dat er meer concrete voorbeelden in moeten. Een andere suggestie is om de site beter upto-date te houden zodat alle recente notulen, besluiten en andere documenten er in te
zien zijn. (AP)

8. Prioriteitspunten scholingsdag
Van de lijst aan punten die we met de scholingsdag besproken hebben, is het volgende
geëxtraheerd:
BSA – Toezeggingen controleren, voortgangsverslagen vragen, email gaat kijken
hoe/wat dit controleerbaar is
Route 14
o Voortbestaan van de Faculteit
o Rol FR
o Graduate School en School of Engineering
Dienstverlening – verbeteren, ad hoc commissie
Verkiezingen – het presidium zal zorgen voor stukjes in het TNW Nieuws en een stuk
schrijven voor op de website.

9. Rondvraag
Joram heeft een bijzonder interessante training gehad, hij geeft aan dat als mensen in het
vervolg vragen om feedback, ze dit dan specifieker moeten vragen.

10. Sluiting
Dirk 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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