
 
 

Verslag FR 367 
 
Datum:  12 februari 2015 
Aanwezig:  Martijn Klabbers (vz), Jos Mangnus, Kees Huizing (vanaf 10:49), Sarah Gaaf, Sjoerd 

Rienstra (tot 10:17 uur), Rik Schepens, Tim Meeles, Emma van de Vreugde, Anne Smeets  
Emile Aarts, Barry Koren, Patrick Groothuis, Sako Arts, Mark van den Brand (vanaf 10:35), 
Nicolien Hermens (secretaris) 

Afwezig: Maggy de Wert, Valérie Goorts, Emile Aarts  
Gasten: Jolanda Oomen 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Martijn Klabbers opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2  Verslag FR 366 27 november 2014 
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt doorlopen. Martijn Klabbers complimenteert Valérie 
Goorts met de goede notulen.  
• Printen voor studenten: 15 euro staat niet gelijk aan 1000 prints. Patrick Groothuis licht toe dat we 

graag de lijn van de meeste faculteiten volgen en daarom ook dat bedrag op 15 euro hebben ge-
steld. Dat staat los van het aantal prints. Bij studenten die extra prints maken omdat ze commissie-
werk doen, gaat het faculteitsbestuur ervan uit dat zij uit hun vergoeding voor het commissiewerk 
die extra kosten kunnen dekken. 

• Naar aanleiding van punt 4: het CvB is voornemens het voorstel ‘Reservebeleid’ over te nemen. 
Patrick Groothuis vermoedt dat het besluit binnen drie maanden genomen wordt en de beoogde in-
gangsdatum van het reservebeleid per 2015 zal zijn. De vertaalslag naar de faculteit zal dus dit jaar 
plaatshebben.  

• Naar aanleiding van punt 9: tussen de financiële commissie van de UR en het CvB wordt nog gesp-
roken over de verantwoordelijkheden en aansturing van ASD. 
 

3 Mededelingen 
• De FR heeft vernomen dat de UR een aantal rechten heeft gekregen op het gebied van strategische 

agenda en visie. De FR zoekt uit of deze rechten vertaald gaan worden naar facultair niveau (actie)  
• Board on Tour: het faculteitsbestuur heeft nu elf bezoeken aan groepen en secties afgelegd. De 

bezoeken worden zowel door de medewerkers als door het bestuur overwegend zeer goed ontvan-
gen. Het faculteitsbestuur bespreekt tijdens de twee uur durende bezoeken de strategische agenda 
en de groepen/secties presenteren zich. De Board on Tour is voor herhaling vatbaar.  

• Barry Koren geeft een toelichting op de onderzoeksvisitatie die gepland staat in het najaar van 2015. 
Zowel de onderzoeksunit Wiskunde als Informatica gaat gevisiteerd worden. Er is een standaarde-
valuatieprotocol. Een visitatie op thema-niveau kan niet, omdat die eenheden volgens de eisen te 
klein zijn. De drie criteria waarop gevisiteerd gaat worden, zijn: onderzoekskwaliteit, maatschappe-
lijke impact en levensvatbaarheid. We kunnen een van de volgende beoordelingen krijgen: excel-
lent, very good, good of unsatisfactory. Ook worden de PhD-programma’s en wetenschappelijke in-
tegriteit beoordeeld.  
De presentatie van Barry Koren wordt bij de volgende vergadering ter kennisgeving aan de meeting 
set toegevoegd (actie). 

 
4  Voorlopig resultaat 2014 
Jolanda Oomen licht het voorlopig financieel resultaat 2014 toe. Onder aan de streep zijn we uitgekomen 
op een prognose van -26k. We hebben een inhaalafschrijving moeten doen, wat tot extra lasten heeft 
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geleid van ongeveer €30.000,-. De omzet is iets gedaald, met name door omzetdaling bij OOWI*. In de 
‘kleine opdrachtenregeling’ zijn wat extra toevoegingen gedaan. Deze post wordt gebruikt om geld te 
reserveren voor kleine opdrachten die op een later moment uitbetaald gaan worden. Als er een reserve-
beleid komt, zal deze ‘kleine opdrachtenregeling’ direct onder het reservebeleid gaan vallen.  
De personele lasten liggen in lijn. Er is flink gestuurd op het overschot van verlofdagen en dat lijkt vruch-
ten af te werpen. De post ‘strategie en prikkels’ is wat laat op gang gekomen en is deels verschoven naar 
andere posten.  
*Patrick Groothuis licht toe dat de commissie Toekomst PDEng-opleidingen een adviesrapport heeft uit-
gebracht. Op basis daarvan zal door het CvB een richting gekozen worden over de toekomst voor de 
PDEng-opleidingen. Alle PDEng-opleidingen zullen in 2015 langs de meetlat worden gelegd, bijvoorbeeld 
om te kijken of de industrie zit te wachten deze PDEng-opleiding, de inbedding in de faculteit en financi-
ele gezondheid. 
Financiële vooruitblik: de faculteit doet het financieel goed, hoewel er de komende drie jaar nauwelijks 
ruimte is om tegenvallers op te vangen. De projectomzet is stabiel, maar er is geen reden om uit te rus-
ten. Continuïteit van de omzet en marge blijven belangrijk. Bij OOWI is een snel besluit over de toekomst 
van deze opleiding gewenst. Het onderwijs groeit harder dan het faculteitsbestuur verwachtte in de meest 
positieve scenario’s. Die groei lijkt door te zetten; de laatste prognose voor de instroom van de bachelor 
Informatica is > 200. Hierbij lijkt het wenselijk om zo snel mogelijk met de bachelor Data Science te star-
ten. Dat zou betekenen dat er voorfinanciering te verwachten is, terwijl de financiering normaal gespro-
ken achteraf komt.  
 
5 Strategische agenda 2015 
Het faculteitsbestuur heeft van de studentengeleding input ontvangen voor de Strategische Agenda 
2015. Het faculteitsbestuur was aangenaam verrast door deze goede bijdrage. Mark van den Brand 
heeft de inbreng verwerkt in de Strategische Agenda. Het punt over internationalisering moet op centraal 
niveau aangekaart worden. Rik Schepens heeft de bestuurlijke agenda van het CvB en de strategische 
agenda van de faculteit vergeleken. In de bestuurlijke agenda van het CvB staat internationalisering 
inderdaad uitgebreid uitgewerkt. Moet de faculteit toch internationalisering meer opnemen? 
Mark van den Brand antwoordt: ‘inhoudelijk zullen we doen wat in ons bereik ligt om internationale sta-
ges mogelijk te maken, bijvoorbeeld aan de hand van het netwerk dat ons wetenschappelijk personeel 
heeft. Ons netwerk zal worden gebundeld en publiek gemaakt worden’. Mark van den Brand coördineert 
dit. Financieel voelt het faculteitsbestuur zich niet verantwoordelijk.  
Emma van de Vreugde vraagt hoe de onderwijsvisie wordt geïmplementeerd. Mark van den Brand ant-
woordt dat we werken aan  een onderwijsvisie die onze nieuwe beleidsmedewerker onderwijs verder zal 
vormgeven. Het faculteitsbestuur verwacht rond 10 maart een onderwijsvisie te hebben. Dit is uiteraard 
een afgeleide van de TU/e-onderwijsvisie.  
Rik Schepens vraagt waarom de bacheloropleiding niet genoemd wordt in de Strategische Agenda 
2015. Mark van den Brand antwoordt dat dat een bewuste keuze is omdat veel onderwijspunten over 
Bachelor College en de masters gaan. Het Bachelor College draait nu volledig. Het faculteitsbestuur 
wist ten tijde van de vaststelling van de Strategische Agenda 2015 nog niet dat er een evaluatie van het 
Bachelor College zou gaan plaatsvinden en het aanbod van kernvakken bekeken gaat worden. Rik 
Schepens meldt dat ook studenten betrokken worden bij een interne evaluatie van het Bachelor Colle-
ge. Zodra de evaluatieresultaten van de Bachelor College bekend zijn, agenderen we dat in de FR.  
 
6  OGO-ruimtes 
Rik Schepens heeft signalen ontvangen dat er te weinig en te kleine ogo-ruimtes zijn, terwijl er ogen-
schijnlijk wel staff meeting rooms leegstaan. Hij zou daar graag actie op zien. Patrick Groothuis ant-
woordt dat het beter lijkt eens op universitair niveau te kijken naar het beschikbaar stellen van ogo-
ruimtes. Twee werkgroepen kijken naar deelaspecten van dit probleem. Rik Schepens wenst met Pa-
trick Groothuis, Jos Maubach en Michel Westenberg aan tafel te gaan om nog eens naar de verdeling 
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van overlegruimtes te kijken. Rik Schepens maakt een voorstel (in afstemming met Jos Maubach en 
Michel Westenberg) waarna de afspraak kan worden ingepland (actie). 
Daarnaast lijken de afstudeerruimtes, waaronder de oude ruimte van LaQuSo, niet bekend bij master-
studenten. Het zou goed zijn als docenten hun masterstudenten wijzen op de mogelijkheid van speciale 
ruimtes voor masterstudenten (actie). 

 
7 Data Science  
• Grand Design: begin januari is in het bestuurlijk overleg de haalbaarheidsstudie positief ontvangen.  

Nu is fase 2 ingeluid waarin een business plan wordt uitgewerkt. Daarin is de ontwikkeling van het 
ecosysteem belangrijk. ’s-Hertogenbosch heeft in potentie een goed ecosysteem. De focus is echter 
breder: Midden-Brabant en Brainport horen daar ook bij. Op 20 januari is een bijeenkomst geweest 
met het bedrijfsleven die zeer succesvol was. Bedrijven willen mee-investeren. Ook de accreditaties 
van de master in ‘s-Hertogenbosch en de bachelor Data Science worden opgestart.  

• Het Data Science Center is in de lucht. Het is de bedoeling het aantal PhD’s structureel op 80 te 
brengen. De faculteit heeft geld gekregen om competenties op te bouwen, waaronder de leerstoel 
Data Mining waarvoor de hoogleraar inmiddels geworven wordt.  

• Jan Fransoo heeft laten weten dat de twee mastertracks Data Science en Engineering zijn goedge-
keurd door het OMT. De voorstellen voor de tracks zijn met applaus door het OMT gearresteerd. Nu 
moet het CvB nog de formele goedkeuring geven, wat naar verwachting binnen twee weken zal ge-
beuren. Het CEC wordt meteen betrokken bij deze ontwikkelingen, zodat er tijdens de aankomende 
wervingscampagnes aandacht voor is, waarbij ook de zijinstroom nadrukkelijk betrokken wordt. Het 
faculteitsbestuur heeft goede hoop op veel inschrijvingen, omdat we de eerste universiteit in Neder-
land zijn met deze tracks. Wellicht start deze track ook bij IE&IS. Het doel is deze drie tracks uitein-
delijk te laten samenvloeien in een zelfstandige master Data Science en Engineering. 

 
8 Rondvraag en sluiting 
• Sarah Gaaf wil graag uitleg over het nieuwe beoordelingssysteem. Patrick Groothuis licht toe dat we 

starten met een pilot jaargesprekken. Het verschil met voorheen is dat je een oordeel krijgt per af-
spraak en een totaaloordeel. Het proces is digitaal gemaakt. In de oude R&O-ronde werd niet altijd 
duidelijk weergegeven hoe iemand presteerde. Nu maken we dat smart. Dat is prettig voor de me-
dewerkers. De meeste hoogleraren hebben een training voor deze gesprekken gevolgd. Het bestuur 
en TOP zijn nog wat ongelukkig met de term sufficient, de term waar de meeste medewerkers in 
zullen vallen. Onze faculteit zou dat liever good noemen. Voor de PhD blijft het voor het eerste jaar 
zoals het is. Voor de volgende jaren hanteert de faculteit voor hen een driepuntsschaal: insufficient, 
good en excellent.  

• Studenten melden dat het soms lastig is om roosters van verschillende universiteiten te matchen. 
Enige flexibiliteit bij verplichte aanwezigheid in combinatie met tentamens op hetzelfde tijdstip zou 
fijn zijn. Dit soort problemen kunnen besproken worden met de opleidingsdirecteuren.  

• Sarah Gaaf vraagt hoe het gaat met de nazorgfase van de verhuizing. Patrick Groothuis meldt dat 
de nazorgfase nagenoeg is afgerond. Het klimaatsysteem wordt thans aangepast. Als die aanpas-
sing voltooid is (rond april), worden er metingen verricht om te bekijken of het klimaat in het gebouw 
beter is.  

• Kees Huizing vraagt of de docenten die avondtentamens afnemen in aanmerking komen voor een 
vergoeding voor een avondmaaltijd. Patrick Groothuis zal bekijken wat de universitaire afspraken 
zijn (actie). 
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Actielijst FR 367 12 februari 2015 
No. Actie* actiehouder vergader- 

datum 
voltooien op 

32  Mark vd Brand gaat bij Johan van Leeuwaarden na hoe 
de communicatie mbt verschillende opleidingsstromen 
DataScience is verlopen (waarom zijn niet alle studenten 
op de hoogte).  

Mark vd 
Brand  

25 sep 2014 Dec14  

33  De FR ontplooit acties voor de korte termijn om meer 
respons te krijgen op de evaluatie van ‘Fundamentals of 
Informatics’  

FR  27 nov 2014 Dec14  

34  GEWIS en het bestuur maken voor de lange termijn een 
plan van aanpak om de respons op evaluaties te verho-
gen 

Rik Sche-
pens, Sako 
Arts, Mark 
van den 
Brand  

27 nov 2014 Jan15  

35  Agendapunt voor FBO/e, respons op evaluaties moeten 
omhoog.  

Nicolien Her-
mens  

27 nov 2014 Q1-15  

36  FR maakt een ‘schaduw’-strategische agenda om het 
meer te laten leven.  

FR  27 nov 2014 Jan15  

37 Uitzoeken of nieuwe UR-rechten op het gebied van visie 
en strategie naar FR-niveau vertaald worden 

FR 12 feb 2015 11 jun 2015 

38 Presentatie over onderzoeksvisitatie toevoegen aan mee-
ting set FR-vergadering 11 juni  

Nicolien Her-
mens 

12 feb 2015 11 jun 2015 

39 In afstemming met Jos Maubach en Michel Westenberg 
verbeterd plan voor verdeling ogo-ruimtes maken en met 
Patrick Groothuis bespreken 

Rik Schepens 12 feb 2015 11 jun 2015 

40 Mail aan docenten dat zij masterstudenten wijzen op 
beschikbare afstudeerruimtes 

Mark van den 
Brand 

12 feb 2015 11 jun 2015 

41 Zijn er universitaire afspraken over een dinervergoeding 
als docenten avondtentamens afnemen? 

Patrick Groot-
huis 

12 feb 2015 11 jun 2015 

     
     
     
*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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