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FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 372–01 

FACULTEITSRAAD 

Notulen van de 372e vergadering d.d. 02-06-2016 

Aanwezig: 
Leden: Rik Schepens (vz), Kees Huizing, Andrea Fuster, Tim Meeles, Thom Castermans, Marcin 
vd Ven, Bor de Kock, Harold Weffers, Emma van de Vreugde, 
Bestuur en beleidsmedewerkers: Jakob de Vlieg (decaan), Mark van den Brand (vice-decaan), 
Nicolien Badura (bestuurssecretaris), Sako Arts (student-adviseur) 
Notulist: Valérie Goorts 
Gasten: - 
 
Afwezig: Barry Koren (vice-decaan), Fiona Sloothaak 
 

1. Opening 
Rik Schepens opent de vergadering. 
 

2. Verslag FR 18 februari en actiepunten 
Het verslag is erg beknopt en hier en daar kort door de bocht. Het strategisch plan van de 
faculteit is uitvoerig besproken en dit komt niet naar voren in het verslag.  
Bor de Kock vindt 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. Actie Jakob de Vlieg 
Tim Meeles stuurt Valerie de juiste aanvulling zodat de notulen in de volgende meeting akkoord 
kunnen worden bevonden. Actie Tim Meeles  
Nicolien Badura stelt voor dat de FR voor 2017 haar input op voorhand aanlevert, net als 
afgelopen jaar het voorstel was. Dan kan het FMT dit meteen meenemen bij het opstellen van 
de strategische agenda 2017. Actie FR (deadline 10 november) 
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 
instemmingsrecht, daarom staat de strategische agenda niet ‘on hold’. Actie Rik Schepens. 
In het vervolg opmerkingen /aanvullingen op stukken schriftelijk doorgeven, zodat we niet 
alleen afhankelijk zijn van de notulist. Actie FR 
 
Actielijst  
punt 50 en 51; zijn afgerond  

 
3. Mededelingen 

a. Proces aanstellen directeur bedrijfsvoering: het CvB is al in gesprek met mogelijke 
kandidaten, het proces gaat buiten de faculteit om, omdat het CvB de directeur benoemt. 
Jakob stuurt een profielschets door naar Rik Scheepens (is gebeurd). Voor een ad-interim 
opvulling is het CvB ook mee bezig de ad-interim hoeft niet de definitieve vervanger van 
Patrick te zijn.  

b. Voor de invulling van de 15 openstaande vacatures kan het bestuur zeggen dat het heel 
voorspoedig loopt, voor de een zijn er meer aanmeldingen dan voor de ander. Het 
uitgangspunt is dat we gaan voor kwaliteit. Het lijkt erop dat we alle UD-plaatsen kunnen 
invullen met zeer goede kandidaten  

c. De FR vraagt zich af wat de gevolgen voor de faculteit zijn met de invoering van het nieuwe 
WP-beleid. Het FB denkt dat het een goede ontwikkeling is, maar we moeten kijken hoe 
dit beleid landt binnen de wetenschappelijke staf. Hoe zorgen we als faculteit ervoor dat 
het goed geïmplementeerd wordt? De implementatie verloopt via DPO / HR adviseurs. Er 
is een mail uitgestuurd naar de wetenschappelijke staf, mochten daarop veel vragen of 
opmerkingen komen dan zullen er informatiesessies worden georganiseerd. 

d. De FR merkt op dat er in het faculteitsreglement een aantal zaken niet meer actueel zijn. 
Emma en Andrea zullen dit samen met Nicolien oppakken en zorgen voor een up-to-date 
reglement ter bespreking in een volgend FR-vergadering Actie Emma de Vreugde 
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4. SAM-discussie TU/e breed 
Er is veel discussie in het BO aangaande het nieuwe SAM-model. Dit nieuwe model heeft 
consequenties voor verschillende faculteiten, waaronder W&I.  
De balans onderwijs – onderzoek  moet weer naar 50-50, vindt het CvB. De balans staat nu 
teveel naar onderwijs toe en het CvB wil de verandering  eigenlijk te snel doorvoeren. Hopelijk 
heeft het CvB geluisterd naar de decanen (hoe kunnen we meer onderzoek doen zonder dat 
het ten koste gaat van onderwijs?  Zelf meer middelen binnenhalen als o.a. personal grants). 
Op 6 juni staat dit weer bij het BO op de agenda . 
Het SAM-model is generiek. De FR vraagt of we als faculteit ook voorstellen hebben gedaan 
aan het CvB voor de centrale middelen (extra investeringen 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 begrotingsgesprek dat 
ze hebben binnenkort. Actie Finan.comm FR 
 

5. Onderwijs: managing growth 
De presentatie die Mark van den Brand geeft wordt meegestuurd met de notulen. Bij deze 
presentatie merkt Mark op dat het een ‘levend’ document is, het startpunt is de TOP-offsite en 
wordt nu wekelijks bijgewerkt. De voorstellen worden begin juli besproken met het CvB. 

 
6. Werkverdeling 

Mark van den Brand heeft een document geschreven over de werkverdeling, deze ligt nu ter 
verificatie bij Benne en Rudolf. Er zijn 2 aspecten die een rol spelen:  

• Het aantal uren dat een docent mag besteden aan een vak 
• Promovendi inzetten voor onderwijs.  

Het uitgangspunt is dat de balans tussen onderwijs en onderzoek gezond moet zijn en blijven. 
In het nieuwe systeem loopt dit nog niet helemaal soepel. Voorheen was het echt ‘het verdelen 
van werk’ nu wordt het ook meer ingezet als een management instrument.  
 
Rik Scheepens leest als gevolg hiervan het volgende voor uit het faculteitsreglement: 

 

 

 
 
Rik vindt het jammer dat de FR nu pas van dit document op 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. Actie Mark van den Brand 
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7. Pilot Book My Space 

Er is een heel uitgebreide tussenevaluatie gestuurd, de FR zal op-/aanmerkingen en vragen 
direct doorzetten aan de werkgroep.  
Valerie Goorts zal bij Jurgen Weisfelt na vragen wat het vervolg van de pilot is. Actie Valerie 
Goorts 
 

8. Rondvraag 
• 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. Actie Mark 
van den Brand 

• Town hall meeting: de town hall was erg goed bevallen en zal zeker herhaald worden. 
Het zal worden ingezet in plaats van de Department Dialogues maar zeker niet 
wekelijks. Afhankelijk van de onderwerpen zullen deze town hall meetings ook 
toegankelijk zijn voor studenten.   

• FR vroeg zich tijdens de vorige vergadering af waarom er voor een cursus Nederlands 
betaald moet worden? Nicolien Badura heeft vernomen van Corlien van Dam dat een 
buitenlandse medewerker met de 30% regeling de cursus Nederlands niet 
vergoed krijgt.  

 
9. Sluiting 

Rik dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 12.00u 
 
Actiepuntenlijst 
 

No. Actie* actiehouder vergaderdatum voltooien op 
49 Proces keuzevakken. FR komt met een aantal 

voorstellen hoe zij dit proces zien en kunnen 
stroomlijnen  

FR 19 nov 2015 gereed 

50 Waarom moet er voor een Nederlandse cursus betaald 
worden?  

Patrick 18 feb 2016 Mei 2016 

51 Opmerkingen op de samenwerkingsovereenkomst van 
het DataScience Initiatief vanuit de werkgroep zal Rik 
aan Patrick toesturen.   

Rik 18 feb 2016 Mrt 2016 

52 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.  

Jakob de 
Vlieg 

02 juni 2016  

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

Tim Meeles 02 juni 2016  

54 Nicolien Badura wil 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. 

Nicolien 
Badura 

02 juni 2016  

55 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 instemmingsrecht, daarom 
staat de strategische agenda niet ‘on hold’.  

Rik 
Scheepens. 

02 juni 2016  

56 het CvB voor de centrale middelen (extra investeringen 
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 begrotingsgesprek die ze 
hebben binnenkort.  

Finan.comm 
FR 

02 juni 2016  

57 Rik vind het jammer dat de FR nu pas van dit document 
op de hoogte wordt gesteld zo had de FR het bestuur 

Mark van den 
Brand 

02 juni 2016  
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(Mark) misschien kunnen adviseren. Mark van den 
Brand zal het document zodra gereed doorzetten aan 
de FR voor advies.  

58 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.  

Mark van den 
Brand 

02 juni 2016  

59 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

worden.  
 

Besluitenlijst 
 

No. Besluit vergaderdatum 
1 FR stemt in met het toetsbeleid 2015  11 juni 2015 
2 De FR maakt geen bezwaar tegen de uitfasering van de PDeng MI.  

Er komt een nieuwe accreditatie voor de PDeng MI in plaats van een 
doorstart.  

11 juni 2015 

3 In het vervolg geeft de FR opmerkingen /aanvullingen op stukken 
schriftelijk door, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van de notulist.  

2 juni 2016 

   
 


