aan:

Leden FR-TNW

van:

Secretaris FR-TNW

uw kenmerk:
ons kenmerk:

FRTNW064

Telefoon:

06-51810876

fax:

-

e-mail:

j.vanderveen@student.utwente.n
l

datum:

16 oktober 2008

Onderwerp

Notulen 92e FR-TNW 13 oktober 2008

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

1. Opening

Deen opent de vergadering om 13:37 bij afwezigheid Dirk.

2. Vaststellen agenda

Het puntje ‘secretariaat’ zou toegevoegd moeten worden maar het wordt hier al
behandeld. Jelle geeft aan weinig tijd ervoor te hebben. Er wordt afgesproken dat Jelle wel
gewoon secretaris blijft maar dat als hij het druk heeft iemand anders kan helpen met
notulen en/of actiepuntjes.

3. Verslag vorige vergadering/Mededelingen

Vergadering 29-09:
De notulen zijn erg kort, maar er is ook niet heel veel gezegd, er zijn geen aanmerkingen
op. Van het verplaatste overleg (op 01-10) zal de brief aan het MT als verslag opgeslagen
worden.
Notulen MT 06-10:
Er was vanuit het MT geen notulist dus heeft Emiel deze gemaakt. De enige aanmerking
betreft de opmerking van Bert: “Geerdink vindt het fijn dat negatief geadviseerd kan
worden”. Dat bedoelde hij niet zoals het hier overkomt, deze zin zal uit het verslag worden
geschrapt. Verder zijn ze goedgekeurd. Jelle zal deze notulen in onze layout zetten en dan
naar het MT sturen. [AP Jelle]
Alembic heeft een nieuw bestuur.

4. Jaarplan + Begroting

Allereerst over de begroting:
Dirk zou hierover contact hebben met v. Aken over wat er ongeveer in moest staan. Wel
moet er opgelet worden dat v. Aken niet teveel controle over het stuk heeft. Niels zal voor
de tijd vast een aanzetje maken voor dit stuk [AP Niels]. Wat erin terug moet komen is:

-

Verlies op langere termijn, het verdeelmodel werkt dus niet als we eerst financieel
gezond waren en nu niet meer, terwijl er aan huisvestings- en personeelslasten weinig
gebeurd is.
Hier zal vanuit het MT/CvB een oplossing aan de inkomstenkant gezocht moeten
worden, want aan de uitgavenkant kan dit niet (we kunnen niet weer reorganiseren).
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-

Ook moet er duidelijk in staan dat het exclusief het TG-deel van de begroting is, dit deel
hebben we nog steeds niet ontvangen.
We vragen ons terzijde af hoe het staat met de indaling van TG wanneer er gefuseerd
gaat worden met BMTI.
Ook zal Jelle het BFD mailen over hoe het staat met de brief van het MT aan het CvB. [AP
Jelle]
Over het jaarplan:
We vinden dit meer een ‘jaardoelenstuk’ dan een beleidsstuk, dat kan zijn omdat het CvB
het zo wilde, maar dan nog zijn we het er niet echt mee eens. Er worden nu wat
aanpassingen op gemaakt naar aanleiding van ons commentaar en uiterlijk 20 oktober
krijgen we het nieuwe stuk.
Al zijn we het niet eens met de vorm, we zouden met de lijnen het wel eens kunnen zijn.
In dat geval moeten we duidelijk maken dat er volgend jaar een beter stuk verwacht
wordt.
Allereerst willen we in ieder geval wachten tot het verslag van de vorige vergadering met
het MT door het MT is goedgekeurd.
Verder willen we ook duidelijkheid hebben wanneer het MT andere beleidspunten door wil
voeren die niet in dit jaarplan genoemd worden.
We besluiten over 2 weken wat we met dit advies gaan doen, we willen in ieder geval een
aangepaste versie van het jaarplan krijgen, Jelle zal hierover BFD mailen. [AP Jelle]
Ook vinden we dat er een apart documentje moet komen waarin toezeggingen van het MT
bijgehouden worden, zodat deze gecontroleerd kunnen worden. Zo zijn er dit jaar m.b.t.
de OER, het jaarplan en het veiligheidsreglement al toezeggingen gedaan. Jelle zal dit
lijstje vanaf het begin van dit collegejaar opstellen en als bijlage bij de notulen met het MT
meesturen [AP Jelle]

5. Structuurrapporten

Deze structuurrapporten vormen in feite 2 nieuwe groepen uit een oude, waarvoor een
structuurrapport bestond. We willen deze vergelijken met het oude. Verder willen we van
het MT opheldering over de volgende punten:
- Waarom wordt deze leerstoel in 2 leerstoelen gesplitst?
- Hoe komt dit overeen met het opgestelde leerstoelenplan?
- Hoe wordt dit hele project gefinancierd?
Niels zal hierover het MT een mail sturen zodat we over 2 weken hopelijk een besluit
kunnen nemen. [AP Niels]

6. Route14 rapport

-

Het plan is hierover van gedachten te wisselen met het MT, we noemen nu een aantal
punten die ons opvielen en we bedenken allemaal over een paar punten uitgebreider wat
we ervan vinden zodat we er over 2 weken dieper op in kunnen gaan. Punten die ons
opvallen zijn:
Weinig concreet plan
Promotiestudenten en AIO’s samen, conflicteert dit?
Bindend studieadvies
Harde knip
Goed dat Honours erin staat
Minimaal 20 contacturen
35% van de UT-studenten buitenlands
Ruimtegebrek?
Avondcolleges, terwijl er is toegezegd aan de UR dat dit niet zou gebeuren
ICT, Bio en Nano focus, maar wat gebeurt er met wat hierbuiten valt?
Ontwerpgericht goed, maar neit ten koste van academische vorming.
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-

Hoogleraren vaak voor de klas, lukt dit?
Interdisciplinair onderzoek, wat voor gevolgen heeft dit voor disciplinair onderzoek?
Excellentie in onderwijs stimuleren is een positief punt.
Tenure track invoeren maar de mens centraal houden, conflicteert dit niet?
Gruadate schools al per 2009 invoeren? Ook wordt er gezegd dat ze gelijk zijn, terwijl er
toch op een andere manier naar gekeken wordt (de een als hoger wordt beschouwd)
Functie roulaties, de vraag is of dat veel zal gebeuren.
Leidinggevende moet talent spotten. Is dit anders dan nu?
Onduidelijkheid over geld, veel 3e geldstroomprojecten.
PHD-studenten met beurs, dit was in 1970 ook zo.
Huisvesting nogal rigoureus plan.
Goed spin-off beleid

7. Rondvraag

Bert mailt studentnummers door naar Gilbert v.d. Dobbelsteen voor verhoging
printcapaciteit.[AP Bert]
Emiel en Evelien zullen de bijeenkomst over het centrale OER op 28 oktober bijwonen.
Evelien zou de scholingsdag regelen, en wil weten wie ze hierover kan vragen. Robert zal
wat in zijn oude mails nakijken [AP Robert] en ook wordt opgemerkt dat Kenneth haar wel
iets zal kunnen vertellen.
29 oktober is ook een borrel met de decaan voor alle studentleden en de
onderwijscommissarissen van de studieverenigingen, we zullen deze er op attent maken
als dit nog niet gebeurd is.

8. Sluiting

Niels sluit de vergadering om 15.17.
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Actiepuntjes
176
177
178
179
180
181

Notulen vorige vergadering aan MT mailen
Aanzetje financieel stuk maken
BFD mailen over brief aan CvB
Toezeggingenlijst opstellen
BFD mailen over aangepaste jaarplan
Mailen over printcapaciteit

Van der Veen
Deen
Van der Veen
Van der Veen
Van der Veen
Geerdink

Volgende vergaderingen
Dag

Datum

Soort

Maandag

27 oktober

Voorbereiding MT

Bijzonderheden
Horst Z203

Maandag

3 november

FR + MT

Hogekamp B1220

Maandag

24 november

Intern

Horst Z203
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