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Verslag FR 374 
 
Datum:   14 oktober 2016 
Aanwezig:  Rik Schepens (vz), Kees Huizing, Fiona Sloothaak,  Bor de Kock, Tim Meeles, Marcin 

van de Ven, Emma van de Vreugde, Andrea Fuster 
Jakob de Vlieg (decaan), Barry Koren (vice-decaan), Mark van den Brand (vice-
decaan), Sako Arts (studentadviseur), Puck Mulders (notulen) 

Afwezig:   Thom Castermans, Nicolien Badura, Harold Weffers 
Gasten:  Judith Soons, Charl Kuiters 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2  Verslag  
a. Het verslag van 2 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
b. Het verslag van 1 september wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorlopen. 
  
 
3 Mededelingen 
• Jakob de Vlieg vindt het reglement benoeming bestuursleden wat uitgebreid. Verder zijn er geen op- 

of aanmerkingen 
• Bor de Kock vindt het jammer dat de FR niet op de hoogte gesteld is van het aannemen van de 

nieuwe directeur bedrijfsvoering. Actie: Nicolien Badura zorgt dat de FR vanaf nu ook op de 
hoogte gesteld wordt.  De FR zou eventueel toegevoegd kunnen worden aan de W&I mailing-
lijst. 

 
4 Bachelor Technische Informatica 
Bor de Kock staat niet achter het advies dat gegeven is over de opleiding Technische Informatica, omdat 
het hem niet duidelijk is waarom de voorgestelde veranderingen een verbetering zijn op het huidige sys-
teem. Marcin van de Ven en Kees Huizing sluiten zich hierbij aan. Bor de Kock stelt voor een hoofdelijke 
stemming te doen, maar Rik Schepens slaat dit voorstel af, omdat de FR niet voltallig aanwezig is. Ju-
dith Soons zegt dat ze bij het maken van het nieuwe curriculum niet een tunnelvisie willen hebben. Hier 
sluit Mark van den Brand bij aan: de huidige leerlijnen worden ter discussie gesteld en pas als deze zijn 
goedgekeurd, wordt dat als basis van het nieuwe curriculum gebruikt. Emma van de Vreugde wordt 
aangesteld als studentlid van de curriculumcommissie. Afhankelijk van het moment dat de veranderin-
gen van het bachelor college doorgevoerd worden, worden de veranderingen van Technische Informati-
ca ingevoerd, zodat het curriculum zich maar een keer hoeft te wijzigen. Mark van den Brand zegt dat er 
gestart wordt met het maken van een nieuw curriculum, omdat deze 20 februari 2017 klaar moet zijn. 
Emma van de Vreugde vindt dat  bij de leerdoelen de nadruk te veel ligt op software design, maar Judith 
Soons geeft aan dat de leerdoelen niet ter discussie staan. Jakob de Vlieg vraagt of de samenstelling 
van het curriculum een goede afspiegeling is van de vakgebieden. Mark van den Brand zal na elke iede-
re curriculumvergadering het verslag voorleggen aan de opleidingscommissie, zodat al in een vroeg 
stadium feedback wordt ontvangen over het curriculum. Mark van den Brand suggereert dat er een on-
derwijslunch georganiseerd kan worden om deze zaken te bespreken. Een meerderheid van de FR 
stemt in met het voorstel.  
 
5 Voorstel verbetering studiekeuzecheck 
Het CvB wil een cap gaan zetten op de instroom. Technische Informatica is een van de opleidingen die 
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in aanmerking komt voor decentrale selectie. De opleiding heeft aangegeven de decentrale selectie pas 
een jaar later te willen invoeren, omdat er nog niet voldoende informatie over is. Er zal wel een strenge-
re selectie komen bij de studiekeuzecheck. Kees Huizing vraagt zich af wat het standpunt is over nume-
rus fixus van het faculteitsbestuur. Jakob de Vlieg geeft aan dat dit een besluit vanuit het CvB is, maar 
zich dat ze liever geen numerus fixus hebben. De faculteit gaat zich echter niet verzetten als de nume-
rus fixus wordt doorgevoerd. De cap wordt gezet op 300 studenten, zodat de kwaliteit gewaarborgd kan 
worden. De FR is niet positief over de strengere BSA regeling, maar heeft de voorkeur de vakken 
zwaarder te maken. Bor de Kock geeft aan dat een mandjesregel niet als oplossing wordt gezien. Bo-
vendien moet een strengere BSA door andere organen bewerkstelligd worden. De FR heeft als mening 
dat de numerus fixus slechts als noodrem uitgevoerd moet worden, maar liever niet.  
 
6 Faculteitsreglement 
Nicolien Badura heeft het faculteitsreglement geactualiseerd en heeft daar de opmerkingen van de FR 
in meegenomen. Ook heeft zij de voorgenomen wijzigingen afgestemd met de juristen van het CvB.  
 
Emma van de Vreugde ziet graag dat in de opleidingscommissie van CSE niet twee maar drie studenten 
zitten. De FR is het hier mee eens. Nog niet voor alle opleidingen is er een opleidingscommissie. Bo-
vendien mist er informatie over hoe de opleidingscommissie van de ESOE georganiseerd is. 
 
De Faculteitsraad stemt niet in met het gewijzigde faculteitsreglement.  
 
7 Strategische Agenda 2016, tracking Q3 
De strategische agenda is doorgelopen. Er zal weer teruggegaan worden naar gescheiden overleg tus-
sen wiskunde en informatica, maar er wordt voor gewaakt dat de totale segregatie weer terug komt. De 
implementatie van de samenwerking van wiskunde en informatica zal anders vormgegeven worden.  
Kees Huizing haalt aan dat de FR adviesrecht heeft op deze organisatorische hervormingen. Het laten 
begeleiden door PhD’ers van studenten verschilt van groep tot groep, maar gebeurt continu. De groe-
pen waarbij dit weinig gebeurt, worden gestimuleerd dit meer te doen. Mark van de Brand geeft aan dat 
bij het aannemen van PhD’ers er gekeken wordt naar de vaardigheden om onderwijs te kunnen geven. 
Begin januari zal het departement dialogue weer terugkomen. Bor de Kock geeft aan dat studenten niet 
vergeten moeten worden betrokken te worden bij de dialoog. Jakob de Vlieg geeft aan dat studenten 
actief mee mogen denken over de communicatie van wat wij als faculteit als geheel doen. 
 
8 WP-beleid 
HR-adviseur Charl Kuiters is aanwezig om het WP-beleid toe te lichten. In principe moet iedereen die 
aangenomen wordt de potentie hebben om UHD te worden. Kees Huizing vraagt hoe die groei aan 
UHD’s gefinancierd gaat worden. Een UHD moet deels zijn eigen financiën bewerkstelligen, maar de FR 
is er niet van overtuigd dat dit de kosten kan dekken. Actie: het FMT gaat kijken hoe het WP-beleid 
financieel bewerkstelligd kan worden. Er worden normen gesteld per veld waaraan voldaan moet 
worden om UD te worden. Fiona Sloothaak vraagt of de eisen niet te hoog zijn. Charl Kuiters denkt dat 
dit meevalt, omdat de eisen nu ook al hoog zijn. Bor de Kock vraagt zich af of het niet te rigoureus is om 
iedereen weg te sturen die geen UHD2 kan of wil worden. Charl Kuiters nuanceert dit: iedereen moet de 
potentie hebben om door te groeien, maar hoeft niet per se die ambitie te hebben. In dat geval hoeft die 
persoon in kwestie niet door te groeien en zal niet weggestuurd worden. Kees Huizing haalt aan dat dit 
beleid te weinig ruimte geeft voor maatwerk, omdat ook mensen die niet de potentie hebben om door te 
groeien waardevol voor de faculteit kunnen zijn. Charl Kuiters geeft aan dat het niet de bedoeling is van 
het WP-beleid om zulke mensen te weren. Ondanks dit beleid, zal daar ruimte voor blijven. Charl Kuiters 
geeft aan dat er een plenaire bijeenkomst gaat komen op het moment dat er meer zicht is op de inter-
departementale panelen.  
 



3 

9 Rondvraag 
� Extra informele vergadering FR-FMT: die zijn inmiddels gepland en zullen plaatsvinden op 10 no-

vember en 8 december. De vergadering van 10 november zal een informele setting hebben. Nicoli-
en Badura en Rik Schepens bekijken hoe deze vergadering specifiek vormgegeven zal worden. 

� Conceptbegroting: hier zal over gesproken moeten worden, want deze moet 20 november bij de UR 
liggen. 

� Status van de vacatures: bijna alle vacatures zijn ingevuld, behalve de vacatures van visualisatie. Er 
ligt ook een verzoek bij security om daar een vacature in te vullen. 

 
Sluiting 
 
 
Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 waar-
deert de input zeker wel en gaat achterhalen waarom 
deze niet zijn meegenomen. Update: Nicolien gaat dit 
voortaan doen, zodat het in de toekomst voorkomen 
wordt. 

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

53 Tim Meeles stuurt Valerie de juiste aanvulling zodat de notulen in 
de volgende meeting akkoord kunnen worden bevon-
den. 

02 juni 
2016 

10 nov 
2016 

54 Nicolien Ba-
dura 

voorstellen om het proces voor de strategische agen-
da 2017 anders aan te pakken zodat de FR op voor-
hand input kan leveren, dit dan wel in klein comité. 
Update: Nicolien heeft voorstel van input geven be-
sproken met Rik Schepens. Binnenkort wordt bekend 
wat het resultaat hiervan is. 

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

55 Rik 
Scheepens 

De FR geeft geen positief advies af m.b.t de strategi-
sche agenda, er zal in klein comité een overleg be-
legd worden. Update: dit is niet gebeurd, actiepunt 
vervalt.  

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

56 Finan.comm 
FR 

het CvB voor de centrale middelen (extra investerin-
gen als bijzondere aanstellingen)? Jakob is blij dat 
Harold dit aankaart en moet dit navragen. Nicolien 
geeft aan dat de finan.commissie van de FR dit met 
Jolanda Oomen kan opnemen bij het begrotingsge-
sprek die ze hebben binnenkort. Update: gesprek is 
gepland maar nog niet geweest. Dit gebeurt begin 
november 

02 juni 
2016 

29 sep 
2016 

57 Mark van 
den Brand 

zal het document over de werkverdeling zodra gereed 
doorzetten aan de FR voor advies.  

02 juni 
2016 

10 nov 
2016 
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58 Mark van 
den Brand 

zal navragen bij Marloes van Lierop wat de status is 
van de avondcolleges en vervolgens communiceren 
aan de FR. 

02 juni 
2016 

10 nov 
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 

60 Studenten-
delegatie 
van de FR  

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

1 sep 2016 29 sep 
2016 

61 Nicolien Ba-
dura 

zorgt dat de FR vanaf nu ook op de hoogte gesteld 
wordt.  De FR zou eventueel toegevoegd kunnen 
worden aan de W&I mailinglijst. 

14 okt 2016 10 nov 
2016 

62 FMT gaat kijken hoe het WP-beleid financieel bewerkstel-
ligd kan worden. 

14 okt 2016 10 nov 
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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