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Verslag FR-FMT-vergadering 377 
 
Datum:   9 februari 2017 
Aanwezig:   Rik Schepens (vz), Thom Castermans, Andrea Fuster, Kees Huizing, Fiona Sloothaak, 

Laura Kuntze, Patricia Vossen, Leroy Visser, Emma van de Vreugde 
Barry Koren (interim-decaan), Mark van den Brand (vicedecaan), Robert van der Drift 
(directeur bedrijfsvoering), Tim Meeles (studentadviseur), Nicolien Badura (secretaris) 

Afwezig:   Harold Weffers 
Gasten:  Marloes van Lierop 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2  Verslagen 
• Het verslag van 18 februari 2016 wordt met de doorgevoerde wijzigingen vastgesteld. 
• Het verslag van 8 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
• De actielijst wordt doorlopen. 
 
• 62, huisvesting: Robert van der Drift heeft een mooie tabel van dienst huisvesting gekregen. Voor 

wat betreft de norm kunnen we tot 2018 redelijk uit de voeten. Robert wil in de komende maanden 
wat breder gaan kijken hoe we lokale huisvestingsproblemen gaan oplossen zodat we de komende 
paar jaar vooruit kunnen. De werkgroep huisvesting is nog niet ingericht. Dat gaat wel gebeuren. De 
FR draagt Emma van de Vreugde voor voor de werkgroep huisvesting.  

• 75: Het faculteitsbestuur houdt de FR op de hoogte van ontwikkelingen bij de PDEng-opleidingen 
(actie).  

• 83, vrouwelijke sollicitanten: Andrea Fuster bedankt het bestuur voor het overzicht. Ze maakt de 
kanttekening dat één van de drie posities tijdelijk is dus dat het onzeker is of we deze vrouw ook 
voor de langere termijn houden. Robert van de Drift meldt dat de streefcijfers voor vrouwelijk wp zijn 
opgehoogd. Dit punt blijft aandacht houden van het FMT en de FR. 

• PM-a: Robert meldt dat hij in de ondersteuning op het Bureau tijdelijk iemand aanneemt die over-
zichten, feiten en cijfers gaat verzamelen. Daarin neemt hij ook deze vraag mee.  

  
3 Situatie FMT 
Een benoemingsadviescommissie (bac), bestaande uit drie hoogleraren wiskunde, drie hoogleraren in-
formatica en de directeur bedrijfsvoering, heeft de profielschets voor de werving van de nieuwe decaan 
opgesteld. De rector is akkoord gegaan met de profielschets. De FR ontvangt de profielschets zodra die 
definitief is (actie). De kandidaat wordt intern geworven.  
De bac heeft ook vergaderd over de samenstelling van het faculteitsbestuur. Zij vindt dat het bestuur 
zou moeten bestaan uit een decaan (0,6) en vicedecaan (0,6), naast de directeur bedrijfsvoering. Indien 
de decaan uit wiskunde komt, komt de vicedecaan uit  informatica en vice versa. Er is een mogelijkheid 
voor decaansondersteuning, zodat er 1,5 fte extra UD’s kunnen worden aangenomen ter ondersteuning 
van de groep waar de decaan uit voortkomt.  
LEGO en MAC (hooglerarenoverleggen) zijn weer tot leven geblazen om advies te aan het faculteitsbe-
stuur. De decaan en vicedecaan hebben daar zitting in.  
Er heeft een stemming plaatsgevonden onder de hoogleraren. Elke voltijds hoogleraar kon drie hoogle-
raren voordragen voor het decanaat. Daar is een top 5 uit voortgekomen. De nummer één zal als eerste 
gevraagd worden om te solliciteren op de functie van decaan. De bac toetst het draagvlak onder de 
hoogleraren. De vertrouwenscommissie is een belangrijk onderdeel van de procedure. Zij toetst het 
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draagvlak in de rest van de faculteit. Rik Schepens stuurt de opgestelde procedure van de vertrouwens-
commissie naar Robert van der Drift (actie).  
Als de decaan gekozen is, wordt de procedure voor de vicedecaan in werking gezet. De decaan heeft 
een belangrijke stem in de keuze voor de vicedecaan. De huidige vicedecanen hebben continuïteit ge-
garandeerd aan het college van bestuur. De vicedecanen blijven zo nodig aan tot na het verlopen van 
hun termijn (1 april 2017) tot het nieuwe bestuur goed in het zadel zit.  
Het huidige faculteitsbestuur neemt geen strategische beslissingen die ook uitgesteld kunnen worden tot 
de nieuwe decaan er is. Het bestuur zorgt dat de faculteit blijft draaien en de zaken straks goed overge-
dragen kunnen worden. 
  
4 Mededelingen 
• Opheffing Mathematics for Industry: het besluit tot opheffing kan medio maart genomen worden als 

iedereen afgestudeerd is. De FR ziet vooralsnog geen nieuwe bezwaren om de opheffing tegen te 
houden.  

• Openbare besluitenlijsten FMT: de FR zegt blij te zijn met deze besluitenlijsten, die zeer nuttige in-
formatie bieden. Het faculteitsbestuur beantwoordt enkele inhoudelijke vragen daarover.  

 
5 Curriculum Bachelor Technische Informatica 
Marloes van Lierop is aanwezig om het definitieve curriculum van de bachelor Technische Informatica 
toe te lichten. Het programma is versterkt, verbeterd en geactualiseerd met web science-elementen 
daarin, volgens wens van de FR.  
In hoeverre sluit de major aan bij alle mastermogelijkheden? Net als nu kan alles gevolgd worden. In de 
commissie zaten ook medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor de masters. Marloes heeft 
daarnaast gesproken met de studieadviseurs over de combinatie Wiskunde en Informatica. Zij zien hier 
geen problemen voor studenten die goed genoeg zijn om twee studies tegelijk te doen. Het biedt een 
uitdagend programma.  
Een aantal vakken wordt aangepast, er zijn nieuwe keuzevakken en er is een overgangsregeling. Dat 
vergt extra inspanning van een aantal docenten. Marloes heeft berekend dat het tijdelijk heel veel extra 
uren vraagt. Daarom heeft het faculteitsbestuur besloten dat de keuzevakken gefaseerd ingevoerd wor-
den.  
De FR is erg blij met deze vernieuwde bachelor. De FR wil graag de financiële gevolgen nader onder de 
loep nemen voordat het definitief akkoord gaat (actie). Nicolien Badura heeft de cijfers staande de ver-
gadering naar de FR gestuurd. 
 
6 SAM-bijdrage 
Robert van der Drift is gevraagd een toelichting te geven over het SAM-model. De financiële commissie 
van de FR is bij Robert langs geweest. Er is geen verplichting om de SAM-middelen die we krijgen ook 
zo te verdelen in de faculteit. We zijn dus vrij om ons eigen model samen te stellen, waarbij wel geldt dat 
SAM zo in elkaar zit om een bepaalde reden. Het is goed om eerst de fundamentele discussie te voeren 
over hoe we tegen de verdeling van geld aankijken. Morgen werkt Robert de laatste input uit waarna het 
naar de centrale commissie gaat. Fiona Sloothaak vraagt om drie redenen aan te geven waarom SAM 
zou moeten worden aangepast. Dat verwerkt Robert in het advies.  
Rik Schepens zegt dank aan Robert van der Drift voor de wijze waarop hij samengewerkt heeft met de 
financiële commissie.  
 
7 Rondvraag 
• De KNAW heeft een advies uitgebracht over ethische vraagstukken in de informatica. Eind maart is 

de ICT Open, en daar zal een hele sessie gewijd worden aan het advies van de KNAW. Mark van 
den Brand bespreekt het advies over ethische vraagstukken in de informatica bij het LEGO (actie).   

• Format onderzoeksjaarverslag: Olga Houben heeft een format voor onderzoeksjaarverslagen opge-



3 

steld dat jaarlijks gevuld zal worden. Andrea Fuster is te spreken over het format. Wat de output be-
treft vraagt zij zich af of de publicaties op basis van Pure worden overgenomen. Mark van den 
Brand vult aan dat Pure nog lang niet alle artikelen ophaalt. Bovendien is niet alle wetenschappelijk 
personeel al even actief in Pure. Andrea denkt dat Pure wel goed gecommuniceerd is. Nicolien Ba-
dura vraagt iedereen melding te maken bij Olga Houben als hij ziet dat Pure niet goed is ingericht.   

 
Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

53 Nicolien Ba-
dura 

Tim Meeles stuurt Nicolien de juiste aanvulling zodat 
de notulen in de volgende meeting akkoord kunnen 
worden bevonden. Update: ontvangen. De aangepas-
te notulen komen volgende FR-FMT-vergadering op 
de agenda.  

02 juni 
2016 

feb 2017 

62 Robert van 
der Drift 

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

14 okt 2016 okt 2017 

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

10 nov 
2016 

6 apr 2017 

69 FR  draagt een studentlid van de FR voor voor de werk-
groep Huisvesting 

8 dec 2016 jan 2017 

70 Mark vd 
Brand 

Bespreekt met de werkverdelers of er meer tijd naar 
begeleiding moet gaan als een begeleider een on-
derwijs-PhD en het project zelf moet begeleiden. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

71 Mark vd 
Brand 

Bekijkt met de opleidingsdirectie of vijfjarige onder-
wijs-PhD’s een soort onderwijscertificaat kunnen krij-
gen. Update: wel besproken, nog geen besluit. Ook 
eventueel met ESoE bespreken. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

72 Mark vd 
Brand 

Marloes van Lierop werkt scenario’s uit over in-
stroomaantallen en risico’s (ihkv decentrale selectie). 
Update: er is over gesproken, wordt nader over ge-
communiceerd. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

73 Robert van 
der Drift  

Bekijkt (laat bekijken) of de FR een plaats op de W&I-
website kan krijgen, onder meer voor notulen. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

74 Mark vd 
Brand 

Zorgt dat er in het nieuwe curriculum goed gecommu-
niceerd wordt over de sterk aanbevolen keuzevakken 
die niet verplicht zijn (via Marloes van Lierop). 

8 dec 2016 apr 2017 

75 Harold Wef-
fers 

 zorgt dat er voor maandag een briefje is bij Jakob de 
Vlieg over het advies van de FR over de PDEng-
opleidingen, zodat hij dat kan meenemen naar het BO 

8 dec 2016 12 dec 
2016 

76 Mark vd 
Brand 

Regelt in dat docenten meer promoten dat studenten 
naar carrière-activiteiten toegaan, zoals de eerste-
jaarsexcursie en de lunchlezingen van GEWIS. Upda-
te: het zal op het teacher portal worden aangeprezen. 

8 dec 2016 feb 2017 
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77 Robert vd 
Drift / Mark 
vd Brand 

Verzoeken de mentoren en afdeling communicatie om 
de mogelijkheid voor studenten om buitenlanderva-
ring op te doen, breder uit te dragen (zie verslag 8 
dec 2016). Update: de mentoren zijn ervan op de 
hoogte maar dragen het niet altijd uit. Bij Wiskunde 
wordt het nog extra onder de aandacht gebracht. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

78 Nicolien Ba-
dura 

verwerkt de community building van Data Science in 
de strategische agenda. 

8 dec 2016 okt 2017 

79 Nicolien Ba-
dura 

Deelt (informeel) de concepten voor de strategische 
agenda en governancestructuur zodra die beschik-
baar zijn. 

8 dec 2016 okt 2017 

80 FMT  Leggen het faculteitsplan en onderzoeksplan in 2017 
voor aan de FR zodra die beschikbaar zijn. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

81 Mark vd 
Brand 

Houdt vinger aan de pols bij het studentenstatuut dat 
verplicht gaat worden op opleidingsniveau volgens de 
nieuwe wet hoger onderwijs. Wellicht dat dat op uni-
versiteitsniveau ingezet wordt. 

8 dec 2016 6 apr 2017 

82 Harold Wef-
fers 

stuurt Nicolien Badura een overzicht met FR-adviezen 
die zijn blijven liggen 

8 dec 2016 6 apr 2017 

83 Robert vd 
Drift 

Laat uitzoeken hoeveel sollicitanten er vrouw waren 
bij de 15 UD-procedures. Voor de komende vacatures 
is het wenselijk om dat steeds bij te houden. 

8 dec 2016 feb 2017 

84 Faculteits-
bestuur 

 houdt de FR op de hoogte van ontwikkelingen bij de 
PDEng-opleidingen 

9 feb 2017 6 apr 2017 

85 Barry Koren Stuurt de FR een profielschets van de decaan zodra 
die definitief is.  

9 feb 2017 6 apr 2017 

86 Rik Sche-
pens 

 stuurt de opgestelde procedure van de vertrouwens-
commissie naar Robert van der Drift  

9 feb 2017 6 apr 2017 

87 De FR  wil graag de financiële gevolgen nader onder de loep 
nemen voordat het definitief akkoord gaat met de ver-
nieuwde bachelor Technische Informatica. Update: de 
FR gaat akkoord met het nieuwe curriculum met in-
achtneming van de acties onder punt 89. 

9 feb 2017 13 feb 2017 

88 Mark van 
den Brand 

 bespreekt het advies over ethische vraagstukken in 
de informatica bij het LEGO. 

9 feb 2017 6 apr 2017 

89 Mark van 
den Brand 

Neemt de volgende wensen en acties in acht bij de 
invoering van de nieuwe BTI: 

• De keuzevakken worden gefaseerd inge-
voerd, zoals al besloten door het FMT. 

• De FR verzoekt om tijdelijk extra docenten 
om de drukte wegens de ombouw van de ba-
chelor op te vangen. 

13 feb 2017 6 apr 2017 
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90 FMT Gaat in op de voorgestelde adviezen die afgelopen 
jaar zijn blijven liggen. 

9 feb 2017 6 apr 2017 

     

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

worden.  
 
PM-lijst 

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

a Robert van 
der Drift 

Weegt af of het overzicht van de historie van promo-
ties, afstudeerders etc. kan worden bijgehouden zoals 
Michiel Wijers voorheen deed. Robert neemt het mee 
in het grotere geheel van de website en intranet. Up-
date 9-2-2017: Robert overweegt of de aan te trekken 
tijdelijke kracht hierin een rol kan spelen.  

8 dec 2016 PM 

b Marloes van 
Lierop 

Rapporteert over de herziene methodiek studiekeu-
zecheck. 

8 dec 2016 Jan 2018 

c Robert van 
der Drift 

 Kijkt met de FR in een breder kader naar het pro-
bleem in het vinden van vrouwelijke wetenschappers 

8 dec 2016 PM 

     

     

     

 
 
 


