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Verslag FR 376 
 
Datum:   8 december 2016 
Aanwezig:  Rik Schepens (vz), Bor de Kock, Jorrick Sleijster, Marcin van de Ven, Emma van de 

Vreugde, Thom Castermans, Andrea Fuster, Harold Weffers 
Jakob de Vlieg (decaan), Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), Barry Koren 
(vicedecaan) (vanaf 10:45 uur), Mark van den Brand (vicedecaan), Sako Arts (student-
adviseur), Nicolien Badura (secretaris) 

Afwezig:   Fiona Sloothaak, Kees Huizing 
Gasten:  Marloes van Lierop, Judith Soons 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2  Verslag  
a. Het verslag van 10 november 2016 wordt met een kleine wijziging vastgesteld. 
b. De actielijst wordt doorlopen. 
Actie 62, financiële consequenties WP-beleid: Robert van der Drift licht toe dat hij dit actiepunt in een 
groter kader gaat bekijken. Hij komt daar over enkele maanden op terug. 
 
Actie 63, Huisvesting: de studievereniging van Data Science moet een plaats gaan krijgen bij ons in het 
gebouw. GEWIS heeft nu onvoldoende ruimte. Op vloer zeven worden tussenwandjes geplaatst om ex-
tra kantoorruimte te creëren. In januari maakt Dienst Huisvesting weer een rondje door het gebouw. De 
verwachting is dat we moeten indikken. Mark van den Brand stelt voor om de facultaire werkgroep Huis-
vesting weer nieuw leven in te blazen. De FR stelt er prijs op dat er een FR-lid aan de werkgroep wordt 
toegevoegd. De FR draagt een studentlid van de FR voor voor de werkgroep Huisvesting (actie).  
 
Actie 65: werkverdeling. Thom Castermans zegt dat het prijzenswaardig is dat de werkverdeling voor 
Wiskunde en Informatica zo goed als gelijkgetrokken is. De FR vraagt dat door te zetten tot de werkver-
deling helemaal hetzelfde is voor beide capaciteitsgroepen. De FR is positief over het inzetten van 
PhD’s in het onderwijs. De kwaliteit van de projecten moet dan wel gemonitord worden. Wellicht zou er 
meer tijd naar begeleiding moeten gaan als een begeleider een PhD en het project zelf moet begeleiden 
(actie). Mark van den Brand zegt dat dat een goed punt is. Vijfjarige PhD-trajecten om de laatste twee 
jaar onderwijs te kunnen geven voor 50%: als het behalen van een BKO niet mogelijk is, kunnen PhD’s 
dan een soort onderwijscertificaat krijgen? (actie) 
De FR is positief over de maatregelen maar is toch bezorgd over de aantallen studenten. Om het onder-
zoek te bewaken, vraagt de FR om een visie op onderzoek waaruit blijkt welke focus de faculteit op on-
derzoek heeft. Het faculteitsbestuur zegt dat dit meegenomen wordt in de Strategische Agenda 2017. 
De adviesbrief over de werkverdeling komt later vandaag naar het faculteitsbestuur.  
 
Actie 66: De FR stuurt later vandaag haar visie op de decentrale selectie. Bor de Kock zegt dat de FR 
niet unaniem is. Bottom line is de FR voorstander van de invoering van decentrale selectie omdat de 
groei nu al merkbare knelpunten oplevert. Het opschuiven van de invoering van decentrale selectie met 
een jaar vindt de FR een niet te overzien risico. De argumenten daarvoor zijn goed, alleen is de vraag of 
we ons nog een jaar ongebreidelde groei kunnen veroorloven. De FR vraagt om verschillende instroom-
aantallenscenario’s. Wat gebeurt er als we komende jaren 500 eerstejaars hebben? Met scenario’s kun-
nen we een beter besluit nemen. Marloes van Lierop werkt scenario’s uit over instroomaantallen en risi-
co’s (actie).  



2 

 
Actie 68, overzicht gediplomeerden en gepromoveerden: Robert van der Drift zegt dat we nu geen extra 
aandacht gaan besteden aan het bijhouden van gediplomeerden op een aparte website. De informatie is 
bijvoorbeeld te vinden in de bibliotheek. Het bestuur zegt dat het andere prioriteiten legt. De vraag komt 
terug als we breder gaan kijken naar de informatieverstrekking via internet en intranet. Marcin van de 
Ven vraagt Robert van der Drift om een deel op de website voor de FR (actie). 
  
3 Voortgang curriculumcommissie 
Marloes van Lierop en Judith Soons zijn aanwezig om de voortgang van de curriculumcommissie toe te 
lichten. De Web-Science-onderdelen komen in een aantal vormen terug in het concept-curriculum. Men-
sen kunnen kiezen uit een aantal OGO’s waaronder een Web-Science-OGO. Het vak Software Enginee-
ring is geschrapt en verwerkt in andere vakken. De groep theoretische vakken in het eerste en tweede 
jaar is gewijzigd, zodat er een betere aansluiting van vakken ontstaat. BIS krijgt een andere invulling 
met meer procestheorie erin.  
Het enige nadeel is dat de invoering van deze wijzigingen wel tijdelijk extra werk oplevert voor docenten.  
De commissie heeft het concept-curriculum ook vergeleken met curricula van andere universiteiten. 
Marloes denkt dat we een nog sterker en beter programma kunnen aanbieden in de bachelor Informati-
ca.  
Bor de Kock geeft curriculumcommissie complimenten voor het resultaat. Het bevat oplossingen die hij-
zelf niet bedacht had kunnen hebben, zoals het naar voren plaatsen van een vak, dat hij een knalidee 
vindt. Het is prettig dat Emma van de Vreugde als toegevoegd lid uit de FR een relevante bijdrage heeft 
kunnen leveren. Bor adviseert om goed te communiceren over de sterk aanbevolen keuzevakken die 
niet verplicht zijn. Het moet voor studenten heel duidelijk zijn wat de gevolgen zijn als zij die keuzevak-
ken niet kiezen. Daarnaast vindt de FR het jammer dat men niet begonnen is om de eindtermen te be-
zien en waar nodig te herijken. Dat neemt niet weg dat de FR erg positief is over het resultaat. Als de 
opleidingscommissie met het voorstel akkoord gaat, kan het curriculum per collegejaar 2017-2018 wor-
den ingevoerd.  
 
4 Studiekeuzecheck 
Judith Soons en Marloes van Lierop hebben een nieuw plan over de ontwikkelingen in de studiekeu-
zecheck naar de FR gestuurd. Uit de methodiek in Delft blijkt dat hoe meer hobbels je inbouwt, hoe 
sterker je selecteert op motivatie. Het gaat dus niet per se om de uitkomst van de tests, maar ook om 
het traject dat je abituriënten laat doorlopen. We gaan bij de komende studiekeuzecheck al een aantal 
instrumenten inzetten die eveneens als hobbel fungeren. Marloes en Judith hebben een projectgroep 
ingericht om de herziene studiekeuzecheck verder in te voeren. Na het hele traject en na Q1 en Q2 
wordt de nieuwe methode uitgebreid geëvalueerd. De voorlopige cap staat nog steeds op 300 eerste-
jaars Informatica.     
 
5 PDEng-opleidingen 
Mark van den Brand schetst de historie van de herzieningsvoorstellen voor de PDEng-opleidingen TU/e-
breed. Het voorstel komt er kort gezegd op neer dat de PDEng’ers individueel mee zouden moeten 
gaan draaien in de onderzoeksgroepen. Dat staat haaks op de manier waarop wij binnen onze faculteit 
de PDEng’ers opleiden. In het voorstel is een noot opgenomen van Mark van den Brand die zegt dat de 
faculteit W&I het oneens is met dit advies. Aanstaande maandag staat het voorstel geagendeerd in het 
BO (CvB + decanenoverleg). Mark van den Brand heeft voorgesteld ook het cohortmodel op te nemen 
in het voorstel, zodat er twee PDEng-modellen mogelijk zijn. De FR steunt het standpunt van het facul-
teitsbestuur. Harold Weffers zorgt dat er voor maandag een briefje is bij Jakob de Vlieg, zodat hij dat kan 
meenemen naar het BO (actie). Bor de Kock merkt op dat W&I de grootste en meest succesvolle 
PDEng-opleidingen van de universiteit heeft en vraagt het faculteitsbestuur er meer aandacht aan te 
besteden in bijvoorbeeld de strategische agenda, de samenhang binnen de faculteit, de mogelijkheid 
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voor studenten om een PDEng-opleiding te volgen na afstuderen, etc. Het faculteitsbestuur zegt dat toe. 
 
6 Reactie op input Strategische Agenda 2016 FR 
De FR heeft input gegeven aan het faculteitsbestuur voor de strategische agenda 2017. Jakob de Vlieg 
loopt alle punten langs. De meeste punten die de FR inbrengt, worden meegenomen in de strategische 
agenda van het faculteitsbestuur. Een aantal suggesties van de FR vragen toelichting: 
• Het faculteitsbestuur gaat niet expliciet inzetten op het ontwikkelen van carrière events. GEWIS 

heeft hier een belangrijk aandeel in en nu is er een TU/e-breed initiatief gaande om alle lokale activi-
teiten gezamenlijk te communiceren. De FR zegt dat docenten meer mogen promoten dat studenten 
naar deze activiteiten toegaan, zoals de eerstejaarsexcursie en de lunchlezingen van GEWIS (ac-
tie).  

• Internationalisering voor onze Nederlandse studenten is belangrijk, maar geen prioriteit van het fa-
culteitsbestuur. Bor de Kock merkt op dat de organisatie die je helpt om naar het buitenland te gaan, 
goed is. Wat er mist een de aanmoediging van de faculteit om ook echt te gaan. Veel studenten wil-
len best, maar zijn te laat om zaken te regelen. Juist die mensen mogen meer gemotiveerd worden 
om er werk van te maken. Iedere masterstudent heeft een mentor. Die zou het onderwerp standaard 
kunnen aanzwengelen. We zouden ook de succesverhalen breder mogen uitdragen. Actie voor 
communicatie en mentors. 

• De opleidingen Data Science worden volop ontwikkeld en daar zijn veel mensen mee bezig. Jakob 
de Vlieg zegt dat er snel duidelijkheid nodig is over wie welke verantwoordelijkheid draagt en waar-
over besluiten mag nemen. Bor de Kock zegt dat de opleidingen niet mogen mislukken door meta-
problemen. 

• De FR benadrukt dat een sterke community helpt om door de zware periode van de faculteit te ko-
men. 

• Het FMT verwerkt de community building van Data Science in de strategische agenda (actie). Het is 
goed daar aandacht aan te geven, zegt de FR, omdat je anders de kans hebt dat studenten van Til-
burg en Eindhoven niet met elkaar in contact komen en niet met de rest van de faculteit W&I.  

 
Zodra de concepten voor de strategische agenda en governancestructuur beschikbaar zijn, worden die 
(informeel) gedeeld (actie).  
 
7 Mededelingen 
• Het CvB heeft Tim Meeles benoemd tot student-adviseur 2017. 
• Robert van der Drift stelt zich kort voor. Rik Schepens zegt dat de FR uitkijkt naar een prettige sa-

menwerking. 
 
8 Rondvraag 
• Harold Weffers verzoekt het faculteitsbestuur het faculteitsplan en onderzoeksplan in 2017 voor te 

leggen aan de FR (actie).  
• Bor de Kock meldt dat een studentenstatuut verplicht gaat worden op opleidingsniveau volgens de 

nieuwe wet hoger onderwijs. Wellicht dat dat op universiteitsniveau ingezet wordt (actie).  
• Harold Weffers meldt dat de FR regelmatig adviezen geeft. De FR ziet die graag opgevolgd. Harold 

stuurt Nicolien Badura een overzicht met adviezen die zijn blijven liggen (actie).  
• Andrea Fuster merkt op van de 13 nieuwe UD-posities slechts twee vrouwen zijn aangenomen. Ja-

kob de Vlieg zegt dat het CvB ons gevraagd heeft onze ambities omhoog bij te stellen. Het is lastig 
om vrouwen te vinden. Andrea vraagt of het uit te zoeken is hoeveel sollicitanten er vrouw waren bij 
deze procedures (actie). Voor de komende vacatures is het wenselijk om dat steeds bij te houden. 
Robert van der Drift stelt voor om met de FR in een breder kader te kijken naar het probleem in het 
vinden van vrouwelijke wetenschappers (actie PM). 
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9 Afscheid van vertrekkende leden en sluiting 
Bor de Kock neemt afscheid van de FR. Vanmiddag wordt de uitslag van de verkiezingen bekend.  
 
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 apr 2017 

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

10 nov 
2016 

feb 2017 

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. Update: gedaan 
en het lijkt in orde. 

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 / Ju-
dith Soons 

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

10 nov 
2016 

feb 2017 

68  Verplaatst naar PM-lijst, no. a.   8 dec 2016 

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 feb 2017 

71 Mark vd 
Brand 

Bekijkt met de opleidingsdirectie of vijfjarige onder-
wijs-PhD’s een soort onderwijscertificaat kunnen krij-
gen. 

8 dec 2016 feb 2017 

72 Mark vd 
Brand 

Marloes van Lierop werkt scenario’s uit over in-
stroomaantallen en risico’s (ihkv decentrale selectie) 

8 dec 2016 feb 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 feb 2017 
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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 

8 dec 2016 feb 2017 

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) 

8 dec 2016 feb 2017 

78 Nicolien Ba-
dura 

verwerkt de community building van Data Science in 
de strategische agenda 

8 dec 2016 feb 2017 

79 Nicolien Ba-
dura 

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

8 dec 2016 feb 2017 

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

8 dec 2016 feb 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 feb 2017 

82 Harold Wef-
fers 

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

8 dec 2016 feb 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 

     

*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. 

8 dec 2016 PM 



6 

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 
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