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Verslag FR 375 
 
Datum:   10 november 2016 
Aanwezig:  Rik Schepens (vz), Kees Huizing, Fiona Sloothaak,  Bor de Kock, Jorrick Sleijster, Mar-

cin van de Ven, Emma van de Vreugde 
Jakob de Vlieg (decaan), Barry Koren (vice-decaan) (tot 11:30 uur), Mark van den 
Brand (vice-decaan), Sako Arts (studentadviseur), Nicolien Badura (notulen) 

Afwezig:   Thom Castermans, Andrea Fuster, Harold Weffers 
Gasten:  Jolanda Oomen, Marloes van Lierop 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. Jorrick Sleijster is nieuw bij de FR, 
omdat Tim Meeles afscheid heeft genomen wegens zijn aanstaand studentadviseurschap. Rik heet Jor-
rick welkom. 
 
2  Verslag  
a. Het verslag van 14 oktober 2016 wordt met een kleine wijziging vastgesteld. 
b. De actielijst wordt doorlopen. 
  
3 Mededelingen 
• De kandidatenlijst voor de studentengeleding van de FR voor 2017 is vastgesteld. Er zijn negen 

kandidaten.  
• Nicolien Badura heeft de voordracht voor de studentadviseur ingediend bij het CvB. 
 
4 Begroting 
Jolanda Oomen is aanwezig om de begroting voor 2017 toe te lichten. Haar presentatie is toegevoegd 
aan de vergaderset op Sharepoint van 10 november.  
We hebben looncompensatie ontvangen vanuit centraal wegens de gestegen lonen. Daarnaast hebben 
we 100k euro toegekend gekregen van het CvB voor het aanstellen van PhD’s die meer onderwijs gaan 
geven. We hebben rekening gehouden met de SAM-bijdrage die flink gedaald is: we krijgen minder geld 
voor promotiepremies en certificaten voor de ontwerpersopleidingen. De inkomsten staan onder druk 
omdat de inkomsten uit Den Haag afnemen. Die zaken maken het moeilijker om de begroting rond te 
krijgen. De begroting 2017 staat op nul. De studenteninstroom blijft harder stijgen dan de financiën die 
we daarvoor krijgen.  
Reserves: we doneren in 2016 een bedrag in onze reserves. Daar zou in 2017 bij noodzaak uit geput 
kunnen worden.  
Rik Schepens vraagt naar de financiën van de opleidingen Data Science. Die zijn niet opgenomen in de 
begroting van W&I.  
LaQuSo is nog opgenomen in de begroting omdat we daar nog inkomsten en uitgaven aan hebben in de 
vorm van salariskosten en een verwachte uitbetaling.  
Voor huisvesting is een lichte stijging van de kosten geraamd. Dienst Huisvesting is opnieuw aan het 
rekenen aan het vloeroppervlakte dat we hebben, voor bijvoorbeeld de afstudeerders. De zuurstoftoe-
voer beperkt de capaciteit van het gebouw. De FR zal regelmatig aan het bestuur vragen welke ontwik-
kelingen er zijn op het gebied van huisvesting (actie).  
De FR vraagt om een relatie tussen de begroting en de Strategische Agenda 2017. De FR vraagt om de 
druk op wetenschappelijk niet verder te laten toenemen, zodat zij ook toekomen aan hun onderzoek. 
De FR stemt in met de begroting W&I 2017.  
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5 Werkverdeling 
Mark van den Brand heeft een beleidsnotitie werkverdeling aan de FR gestuurd. De FR heeft enkele 
vragen. De communicatie over dit document heeft al plaatsgevonden met betrokkenen.  
PhD’s zouden ook bij bacheloreindprojecten ingezet kunnen worden, zegt Mark van den Brand. PhD’s 
worden aangemoedigd cursussen te volgen om hun docentvaardigheden te trainen. Dit valt in het trai-
ningsdeel van de werkverdeling van PhD’s. Het begeleiden van afstudeerders door PhD’s valt binnen de 
onderwijstaken. Voor begeleiding van een bacheloreindproject staat nu tien uur. Volgens Fiona Sloot-
haak is dat veel te weinig. Zij vraagt of dat bijgesteld kan worden. Fiona Sloothaak bespreekt met Benne 
de Weger en Rudolf Mak wat de tijdsbesteding aan bacheloreindprojecten is in de werkverdeling en of 
dat realistisch is (actie).  
De werkverdeling bij Informatica en Wiskunde zal op termijn nagenoeg gelijkgetrokken worden. Waar 
harmonisatie mogelijk is, doen we dat, zegt Mark van den Brand.  
Kees Huizing vraagt naar de systematiek van de werkverdeling. Mark van den Brand en Marloes van 
Lierop lichten dat uitgebreid toe. Mark stelt voor deze discussie af te ronden. Fouten in het systeem 
moeten eruit verwijderd worden, en verder is van elk systeem wat te zeggen.  
Bor de Kock mist in het document de groeimaatregelen. Mark van den Brand zegt dat dat komt omdat 
het document tot stand is gekomen toen de extreme groei nog niet op het vizier stond. Dat is de volgen-
de stap.  
De personeelsgeleding van de FR zal een advies formuleren over het document werkverdeling (actie). 
 
6 Decentrale selectie 
Marloes van Lierop en Mark van den Brand lichten de ontwikkelingen op het terrein van decentrale se-
lectie toe.  
Er is een TU/e-werkgroep ‘decentrale selectie’. Patrick Groothuis is voorzitter van de werkgroep en de 
vier opleidingsdirecteuren van de opleidingen die in aanmerking komen voor decentrale selectie zijn 
toegevoegd. Naast Technische Informatica gaat het om Technische Bedrijfskunde, Industrial Design en 
beide majoren van BMT. De decentrale selectie zou ingaan per 2018-2019 in Eindhoven. Marloes van 
Lierop en het faculteitsbestuur streven ernaar de decentrale selectie een jaar later in te voeren. Marloes 
wil eerst zeker weten waarop ze moet selecteren om de juiste mensen binnen te krijgen. Dat vindt de 
FR verstandig. Het risico is wel dat we intussen hard doorgroeien. Kunnen we dat verantwoord aan? 
Marloes van Lierop gaat nu experimenteren met een aantal instrumenten in de studiekeuzecheck. Ook 
wordt de norm voor een negatief advies bijgesteld, zodat de abituriënten sneller een negatief advies 
krijgen om hier te komen studeren. Daarnaast wordt de studiekeuzecheck verplicht en dient men zich 
voor 1 mei aangemeld te moeten hebben voor de opleiding.  
Minder voorlichting geven helpt niet om minder studenten aan te trekken. We krijgen dan vooral studen-
ten die niet voorgelicht zijn, dus waarbij de opleiding tegenvalt en zij gedurende de studie afhaken. Toch 
heeft de studentengeleding de indruk dat het afgelopen open dagen iets minder druk was bij Informati-
ca.  
Fiona Sloothaak vraagt zich af waarom we niet investeren in extra docenten zodat we de groei aankun-
nen. Mark van den Brand legt uit dat het CvB bij wetenschappelijk personeel wenst dat het voor de helft 
onderzoek doet en voor de helft onderwijs geeft. Het onderwijsdeel kunnen we bekostigen, maar het lukt 
de faculteit niet om de betaling van het onderzoeksdeel van dit personeel te garanderen.  
De FR formuleert een advies over de invoering van decentrale selectie zodat het bestuur dat mee kan 
nemen in de TU/e-brede besluitvorming (actie). 
  
Bor de Kock vraagt hoe de rol van de medezeggenschap voor het besluit over decentrale selectie is in-
gericht. Marloes van Lierop gaat dat na (actie). Rik Schepens denkt dat de FR instemmingsrecht heeft 
op de selectiecriteria en dat de UR instemmingsrecht heeft op het besluit van invoering van decentrale 
selectie.  
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Selectie-instrumenten: er wordt nu teruggekeken naar wat de vragenlijst bij de studiekeuzecheck heeft 
opgeleverd. Dat blijkt geen toetsinstrument te zijn. Het eindexamencijfer voor Wiskunde B lijkt een goe-
de voorspeller te zijn. Het kijken naar de eindexamencijfers van Wiskunde B en Engels is een nog bete-
re voorspeller. Het effect kan zijn dat scholieren harder gaan lopen voor de vakken die meetellen voor 
de selectie. Dat is natuurlijk goed. Interviews en motivatiebrieven werken niet. De selectie moet neutraal 
zijn. Er zijn tests die consciëntieusheid meten. Die kunnen iets zeggen over de kans van slagen van de 
opleiding.  
In de pilot van de studiekeuzecheck wil Marloes van Lierop computational thinking en algoritmisch den-
ken meten. Daar zijn tools voor die we kunnen gebruiken. Daar komt een advies uit. Over een jaar kun-
nen we dan zien of deze tools een voorspellende waarde hebben.  
Mark van den Brand heeft de brief over decentrale selectie van HTS/c tijdens de vergadering naar de 
FR gestuurd.  
 
7 Rondvraag 
Zou het overzicht van de historie van promoties, afstudeerders etc. kunnen worden bijgehouden, vraagt 
Bor de Kock. Het faculteitsbestuur gaat dit afwegen (actie). 
 
Sluiting 
 
 
Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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

02 juni 
2016 

10 nov 
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 Robert van 
der Drift 

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

14 okt 2016 8 dec 2016 

63 FR zal regelmatig aan het bestuur vragen welke ontwik-
kelingen er zijn op het gebied van huisvesting 

10 nov 
2016 

8 dec 2016 

64 Fiona Sloot-
haak 

bespreekt met Benne de Weger en Rudolf Mak wat 
de tijdsbesteding aan bacheloreindprojecten is in de 
werkverdeling en of dat realistisch is 

10 nov 
2016 

8 dec 2016 

65 Personeels-
geleding FR 

 zal een advies formuleren over het document werk-
verdeling. 

10 nov 
2016 

8 dec 2016 

66 FR formuleert een advies over de invoering van decentra-
le selectie zodat het bestuur dat mee kan nemen in 
de TU/e-brede besluitvorming 

10 nov 
2016 

8 dec 2016 

67 Marloes van 
Lierop 

 gaat na hoe de rol van de medezeggenschap voor 
het besluit over decentrale selectie is ingericht 

10 nov 
2016 

8 dec 2016 
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68 FMT Weegt af of het overzicht van de historie van promo-
ties, afstudeerders etc. kan worden bijgehouden zoals 
Michiel Wijers voorheen deed. 

10 nov 
2016 

8 dec 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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