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Onderwerp

Notulen 89e FR-TNW 1 september 2008

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

1. Opening en vaststellen agenda

Van den Ende opent de vergadering om 13:37.
Er volgt een kennismakingsrondje waarin iedereen zich voorstelt.
Voor de algemene scholingsdag zal Jelle de volgende mensen inschrijven: Emiel, Joram,
Jon, Jorick.
Ook is de vraag of we weer een interne scholingsdag willen organiseren. De meeste
mensen zijn wel voor. Als datum wordt er ergens begin september voorgesteld, hier zullen
we volgende vergadering op terugkomen.

Wat de taakverdeling betreft heeft niemand er iets op tegen als Dirk en Niels dit jaar
voorzitter en vice-voorzitter blijven. Wat de secretaris betreft is er niet direct iemand die
zich aanbiedt. Hier zullen we ook volgende vergadering op terugkomen.
Er wordt gevraagd of we uiterlijk 3 uur op kunnen houden met de vergadering in verband
met de opening van het academisch jaar.

2. Notulen vorige vergaderingen
88e FR-intern
Op pagina 3 moet ‘meoten’ ‘moeten’ zijn. Ook moet in de eerste zin van de 3e alinea
‘onderwijs’ staan in plaats van ‘onderzoek’.
De stukken over het Arbo-reglement zullen in de vergadering over 2 weken behandeld
worden.
De vraag naar een faculteitsreglement ligt al heel lang bij het MT. Er zal bij de volgende
vergadering met het MT weer naar gevraagd worden.
Niels zal zelf een afspraak maken met Bertus Dierink voor een bespreking van het Arboreglement
FR+MT
Hier zijn nog geen notulen van ontvangen en derhalve worden ze niet behandeld.
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3. Mededelingen en ingekomen post

De adviezen m.b.t. het OER zijn bij Kenneth en Niels binnengekomen, deze worden later
behandeld.

Dirk heeft een gesprek gehad met Martin van Aken over de FR, waarin o.a. genoemd is dat
het Arbo-reglement de 22e zal worden behandeld met het MT. Ook is er afgesproken dat
Dirk voor elke vergadering mondeling contact met Martin van Aken zal hebben over de
agenda, en dat stukken uiterlijk de donderdag voor de interne voorbereidingsvergadering
rondgestuurd zullen worden.
Verder is er afgesproken dat op 6 oktober een extra vergadering met het MT gepland zal
worden voor het behandelen van de financiële stukken. Hiervoor zal dus ook in de week
ervoor (29 september) een voorbereidingsvergaering gepland worden.
Niels en Robert zullen de 22e niet aanwezig zijn bij de vergadering met het MT.

4. Personeelsbeleid

Nog steeds is er sprake van de mogelijke invoering van het Tenure Track systeem. Vanuit
het MT is er een voorkeur om het in te voeren. Maar het project zit nog meer in de
oriënterende dan in de besluitvormende fase. Komende vergadering met het MT zal dit
punt ook op de agenda staan.
Dit stuk ligt bovendien al een jaar bij de UR, zolang die er nog geen besluit over hebben
genomen kan het sowieso niet ingevoerd worden. Wat onze rechten inzake dit stuk zijn is
niet helemaal bekend. Vermoedelijk hebben we alleen adviesrecht. We zullen de volgende
vergadering het MT vragen naar de status van dit stukken binnen het MT en het CvB.
Hoofdbezwaren zijn dat het niet onderscheidend is ten opzichte van andere universiteiten,
dat de druk te hoog is, en dat het vrouwonvriendelijk zou zijn.
Het grootste voordeel is dat het een helder perspectief biedt voor mensen die hier komen,
dat er geen schimmige afspraken gemaakt worden over het doorgroeien maar duidelijk
een pad wordt uitgezet. Het oude systeem zal ook nog behouden moeten blijven voor
mensen zonder de ambitie om door te groeien.
Ook is het niet hebben van zo’n systeem negatief voor eht imago van de UT. Wellicht dat
het op een andere manier ingevuld kan worden, met een onderscheidende optie. Ook wat
de evaluatiemomenten betreft valt te betwijfelen of evaluaties na 2 en 5 jaar wel het best
zijn.
Niels en Dirk werken stuk hierover uit, o.a. voor bij de MT-vergadering.

5. Onderwijs

Alle adviezen over de OER zijn binnen op die van TN na, allemaal zijn ze positief, met in
sommige gevallen enkele specifieke aanmerkingen erop.

Het OER is opgebouwd uit een algemeen deel, een opleidingsspecifiek deel en een
examenreglement, elk met hun eigen instantie die er medezeggenschap over heeft. Wel
denken we als faculteitsraad dat we medezeggenschap hebben over het hele stuk.

6. Rondvraag

Er is een ARBO-reglement rondgestuurd. Deze zal in de vergadering van 1 september
behandeld worden. Jelle zal hiervoor Bertus Dierink uitnodigen. Door de interne
personeelszaken-commissie zal dit stuk voor 1 september worden voorbereid.
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Voor de agenda met het MT hebben wij de volgende punten:
- Mededelingen Decaan
- Onderwijs
- Advies over personeelsbeleid

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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