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Datum:   1 september 2016 
Aanwezig:  Rik Schepens (vz), Thom Castermans, Kees Huizing, Fiona Sloothaak, Harold Weffers, 

Bor de Kock, Tim Meeles, Marcin van de Ven, Emma van de Vreugde 
Jakob de Vlieg (decaan), Mark van den Brand (vice-decaan), Sako Arts (studentadvi-
seur), Nicolien Badura (secretaris) 

Afwezig:   Andrea Fuster, Barry Koren 
Gasten:  Marloes van Lierop, Judith Soons 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2  Procesvoorstel verloop vergadering 
Rik Schepens legt het proces van de vergadering uit.  
 
3 Toekomst bachelortrack Web Science 
 
Procesgang 
Bor de Kock zegt dat de FR niet gecharmeerd is van de wijze waarop het voorstel tot wijziging van Web 
Science tot de FR is gekomen. Terwijl de FR was gevraagd om het onderwerp nog even voor zich te 
houden om het later te bespreken, ging er die week een brede mail uit naar eerstejaars en abituriënten 
over de uitfasering van Web Science. Bor de Kock roept op dit in de toekomst anders te doen en con-
structief en tijdig samen te werken. Bor vraagt of er na die eerste communicatie met studenten en abitu-
riënten nog contact is geweest over de stand van zaken.  
Mark van den Brand zegt dat het faculteitsbestuur het boetekleed aantrekt. Hij licht toe dat de doorloop-
tijd van initiatief tot voorstel zeer kort was en dat het bestuur daar niet altijd zorgvuldig in gehandeld 
heeft. Marloes van Lierop vult aan dat daarbij de verwachting dat Data Science zou parasiteren op In-
formatica niet waar bleek te zijn en dat na in 1 mei bleek dat we ontzettend veel meer inschrijvingen 
hadden dan verwacht. Marloes heeft juist uit zorgvuldigheid de studenten en aankomend studenten 
vroeg willen informeren. Zij zegt dat zij de procesgang verkeerd heeft ingeschat. Na die eerste commu-
nicatie heeft Marloes geen mail meer naar studenten en abituriënten gestuurd omdat ze eerst het pro-
ces met de FR verder wil doorlopen. 
 
Voorstel 
Mark van den Brand zet uiteen dat het faculteitsbestuur van zins is de bachelor Informatica te optimali-
seren. Dat betekent dat het curriculum tegen het licht wordt gehouden en het plan is om de majoren 
Software Science en Web Science samen te voegen. Daarbij blijft het mogelijk je te richten op Web 
Science.  
In 2011, voor de invoering van het Bachelor College, is Web Science geïntroduceerd. Mark zegt dat we 
na de invoering van het Bachelor College (BC) nooit een major als Web Science zouden hebben inge-
voerd omdat sinds het BC zoveel keuzemogelijkheden zijn ontstaan. 
Marloes gaat in op de besparingen die het uitfasering van Web Science opleveren. De student-stafratio 
geeft een trend weer dat er steeds meer studenten per staflid zijn. Bij het omlaag brengen van de werk-
druk bij de staf kijken we naar meer aspecten dan alleen het uitfaseren van Web Science.  
De FR vindt de diversiteit een voordeel van het hebben van Web Science. Juist de mensen van Web 
Science voeren andere, uitdagende discussies aan. We trekken wellicht juist wel extra mensen aan 
omdat zij hier de mogelijkheid hebben ook vakken uit Web Science te kiezen. Marloes werpt tegen dat 
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je die samenwerking en kruisbestuiving ook bij de keuzevakken hebt. 
Bor de Kock gaat in op de vakken die het faculteitsbestuur voornemens is te schrappen. Hij vraagt zich 
af of het inderdaad zoveel werkbesparing oplevert. Marcin van de Ven benadrukt de waarde van het vak 
HTI voor studenten Software Science. De FR pleit voor behoud van een HTI-vak binnen de faculteit 
W&I. 
Tim Melis zegt dat de FR best een opening ziet, zodra het programma helder is en zal blijken dat de 
kwaliteit en diversiteit van de opleiding behouden blijft.  
 
Toekomst 
De vergadering praat over de vorm waarin wel bespaard kan worden zonder verlies van de voordelen 
van Web Science. De zittende studenten kunnen de opleiding Web Science helemaal afmaken, garan-
deert Marloes van Lierop.  
Als er een curriculumcommissie wordt ingesteld, hoort daar een opdracht bij. Daarin zal de BC-wijziging 
meegenomen moeten worden en de inrichting van de bachelor waarbij het uitgangspunt één major is. 
De precieze opdracht moet nog geformuleerd worden. Mark van den Brand nodigt de studentengeleding 
van de FR uit een student af te vaardigen in de curriculumcommissie. 
Emma van de Vreugde adviseert geen termen als ‘afschaffen’ te gebruiken. We voegen twee majoren 
samen en daar kun je de juiste termen voor kiezen die aantrekkelijk zijn voor studenten. De FR vraagt 
de garantie dat de communicatie perfect is en duidelijk zal maken dat een onderdeel van de nieuwe 
bachelor uit interessante vakken Web Science bestaat. 
 
4 Sluiting 
De FR gaat in conclaaf en denkt binnen een week met een uitkomst te kunnen komen (actie). Daarna 
kan Marloes van Lierop de strategie voor de communicatie op de voorlichtingsactiviteiten uitzetten. Bor 
de Kock stelt voor met een studentendelegatie van de FR daarover te spreken met Marloes van Lierop 
en Renske Lenders van communicatie (actie). 
 
 
Actielijst  
     
52 Jakob de Vlieg Bor de Kock vind het jammer dat de opmerkingen die de FR 

aan het bestuur heeft gestuurd aangaande de strategische 
agenda niet zijn verwerkt. Jakob waardeert de input zeker 
wel en gaat achterhalen waarom deze niet zijn meegenomen.  

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

53 Tim Meeles stuurt Valerie de juiste aanvulling zodat de notulen in de vol-
gende meeting akkoord kunnen worden bevonden. 

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

54 Nicolien Badura voorstellen om het proces voor de strategische agenda 2017 
anders aan te pakken zodat de FR op voorhand input kan 
leveren, dit dan wel in klein comité. 

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

55 Rik Scheepens De FR geeft geen positief advies af m.b.t de strategische 
agenda, er zal in klein comité een overleg belegd worden. Let 
wel: de FR is hierin alleen adviserend en heeft geen instem-
mingsrecht, daarom staat de strategische agenda niet ‘on 
hold’.  

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

56 Finan.comm FR het CvB voor de centrale middelen (extra investeringen als 
bijzondere aanstellingen)? Jakob is blij dat Harold dit aan-
kaart en moet dit navragen. Nicolien geeft aan dat de fi-
nan.commissie van de FR dit met Jolanda Oomen kan op-
nemen bij het begrotingsgesprek die ze hebben binnenkort.  

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

57 Mark van den Rik vind het jammer dat de FR nu pas van dit document op 02 juni 29 sep 
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Brand de hoogte wordt gesteld zo had de FR het bestuur (Mark) 
misschien kunnen adviseren. Mark van den Brand zal het 
document zodra gereed doorzetten aan de FR voor advies.  

2016 2016 

58 Mark van den 
Brand 

Status avondcolleges: op dit moment erg beperkt ingezet. 
Mark van den Brand zal dit navragen bij Marloes van Lierop 
en vervolgens communiceren aan de FR.  

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

59 De FR  gaat in conclaaf en denkt binnen een week met een uitkomst 
te kunnen komen over de samenvoeging Web Science – 
Software Science. 

1 sep 
2016 

7 sep 
2016 

 Studentendelegatie 
van de FR  

 spreekt met Marloes van Lierop en Renske Lenders van 
communicatie over passende communicatie rond Web Sci-
ence en de bachelor Informatica 

1 sep 
2016 

29 sep 
2016 

     
*Acties in grijs zijn voltooid en worden in de actielijst van de volgende notulen verwijderd. Acties in zwart moeten nog voltooid 

worden.  
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