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Verslag FR-FMT-vergadering 378 
 
Datum:   6 april 2017 
Aanwezig:   Rik Schepens (vz), Thom Castermans, Andrea Fuster, Kees Huizing, Fiona Sloothaak, 

Laura Kuntze, Patricia Vossen, Leroy Visser, Emma van de Vreugde, Harold Weffers 
Johan Lukkien (decaan), Mark van den Brand (vicedecaan), Robert van der Drift (direc-
teur bedrijfsvoering), Tim Meeles (studentadviseur), Nicolien Badura (secretaris) 

Afwezig:   Barry Koren 
Gasten:  Marloe van Breugel 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2  Kennismaking met decaan Johan Lukkien 
Rik Schepens heet de nieuwe decaan Johan Lukkien welkom. Johan Lukkien stelt zich voor, waarna de 
leden van de FR zich voorstellen. 
 
3 Verslagen 
Het verslag van 9 februari 2017 wordt met enkele kleine wijzingen vastgesteld. De actielijst wordt door-
lopen. 
• Huisvesting: Robert van der Drift heeft met Jos Maubach een lijstje opgesteld van kandidaten voor 

de klankbordgroep. Robert hoopt eind april, begin mei voor het eerst bij elkaar te komen. Robert 
verwacht dat er na de zomer een eerste plan ligt. Hij verwacht dat we op termijn niet te krap komen 
te zitten, maar dat we wel alert moeten blijven. Ook bij het directeurenoverleg is huisvesting onder-
werp van gesprek.  

• PDEng-opleidingen: er is een gesprek geweest over de opleidingen, eind vorig jaar, meldt Johan 
Lukkien. Op basis daarvan heeft het CvB besloten om een rondgang langs de opleidingen te doen 
om te weten hoe die opleidingen inhoudelijk georganiseerd zijn. Die rondgang is onlangs geweest. 
Jan Fransoo heeft intussen ook met de vicedecanen gesproken over de PDEng-opleidingen, waarbij 
hij gevraagd heeft meerdere instroommomenten te organiseren.  

• De FR en Robert van der Drift spreken op een rustig moment over de vertrouwenscommissieproce-
dure die de faculteitsraad hanteert bij benoeming van faculteitsbestuursleden (actie). 

  
4 Jaarverslag FR 2016 
Tim Meeles, vorig jaar lid van de FR, licht het jaarverslag 2017 toe. Johan Lukkien bedankt Tim en de 
overige schrijvers voor het opstellen van het verslag. Het geeft een duidelijk inzicht in de werkzaamhe-
den van de FR. Robert van der Drift vraagt de FR ook een financiële paragraaf op te nemen in het jaar-
verslag, over de financiën van de FR zelf. Daarnaast heeft het faculteitsbestuur behoefte aan een jaar-
plan van de FR, waarin ook de organisatorische kant is opgenomen (actie). Daarmee maak je een cy-
clus van vooruit- en terugkijken. 
 
5 Openstaande acties uit 2016 
De FR heeft een tiental vragen en suggesties op een rij gezet die hij in 2016 gedaan heeft en waarop hij 
een reactie van het faculteitsbestuur verwachtte. De vragen en antwoorden worden ter vergadering 
doorgenomen en nader toegelicht. Johan Lukkien en Mark van den Brand lichten de sterke verweven-
heid tussen de PDEng-opleiding ST en de secties MDSE en SENS toe.  
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6 Financieel resultaat 2016 
Controller Marloe van Breugel is aanwezig om het resultaat 2016 toe te lichten. We hebben vorig jaar 
ongeveer 3 ton overgehouden. De kostenpost ‘niet-opgenomen verlofdagen’ was hoger dan verwacht. 
Ook op langdurig zieke personeelsleden en op uitgaven aan ICT is meer uitgegeven dan verwacht. De 
(vertraging van) aanstelling van personeel, inzet van vast personeel op projecten en inkomsten uit JADS 
leverden financiële meevallers op. Robert van der Drift zegt dat het belangrijk is om meer regie te krij-
gen op geld dat we mogelijk overhouden, terwijl er krapte is in het personeelsbestand voor bijvoorbeeld 
onderwijscapaciteit. Johan Lukkien pleit ervoor dat de vaste wetenschappelijke staf zoveel mogelijk ge-
dekt worden uit de eerste geldstroom. Tijdelijk personeel zou gedekt moeten worden uit de derde geld-
stroom. Het is goed om dat onderscheid goed inzichtelijk te maken en te bekijken welk percentage me-
dewerkers uit de eerste geldstroom betaald wordt.  
Rik Schepens bedankt Marloe van Breugel voor haar toelichting.  
 
7 Opheffing MfI 
De FR besluit in te stemmen met het schrappen van de PDEng-opleiding Mathematics for Industry uit 
het Faculteitsreglement.  
Deze wijziging van het faculteitsreglement moet vervolgens worden goedgekeurd door het College van 
Bestuur. Het College van Bestuur zal op zijn beurt de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht infor-
meren. Dit moet omdat de opleiding ook vermeld staat in het Bestuurs- en beheersreglement en nu de-
zelfde wijzigingsprocedure aan de orde is als op facultair niveau in het faculteitsreglement.  
Nicolien Badura draagt zorg voor wijzigingen in het faculteitsreglement, met inachtneming van de verder 
voorgestelde wijzigingen van de FR. Nicolien Badura zorgt voor een verzoek van opheffing van de 
PDEng-opleiding MfI bij het College van Bestuur en ziet toe op een wijziging in het Bestuurs- en be-
heersreglement (actie).  
 
8 Mededelingen 
• ICMS: Harold Weffers vraagt hoe het zit met FMT-besluit om de middelen van ICMS bij CASA in te 

zetten voor een PhD. Het gaat om vrijgevallen middelen uit ICMS die ingezet worden bij CASA. 
• De FR stelt een verduidelijkende vraag over de benoeming van het hoofd ESA. 
 
Rondvraag 
• Voortgang opleiding joint bachelor Data Science: Mark van den Brand vertelt dat het programma 

voor het tweede bachelorjaar nu wordt vormgegeven. De huidige instroom kent een vrij hoge uitval. 
Daar wordt actie op ondernomen door Michel Westenberg, de aanstaand opleidingsdirecteur bache-
lor Data Science. De FR vraagt of het faculteitsbestuur coulant kan zijn bij studenten die een nega-
tief bindend studieadvies krijgen die wel door willen gaan met de opleiding (actie). Emma van de 
Vreugde benadrukt dat deze actie haast behoeft, omdat de volgende tentamenronde eraan komt en 
voor sommige studenten een bsa niet meer haalbaar lijkt. Mark zegt dat het lastig is om de exacte 
cijfers van uitstroom in kaart te hebben. Mark van den Brand brengt de uitstroomcijfers van de joint 
bachelor Data Science in kaart en belegt een kleine bijeenkomst met Michel Westenberg en een af-
vaardiging van de FR om samen te kijken naar de cijfers (actie). De vooraanmeldingen van Neder-
landse abituriënten voor de joint bachelor Data Science staan nu op 30 in Tilburg en 20 in Eindho-
ven. We hebben nog geen zicht op de inschrijvingen vanuit het buitenland.    
Leroy Visser vraagt aandacht voor extra capaciteit op voorlichtingsactiviteiten voor de joint bachelor 
Data Science. Robert van der Drift antwoordt dat alle wervingsactiviteiten die gebruikelijk zijn, ge-
daan zijn en dat de opleiding het goed doet op dat gebied. De conversie naar daadwerkelijke in-
schrijving blijft daarbij achter. Het helpt niet per se om meer mankracht op voorlichting te zetten. Er 
is wel samen met Tilburg een actieplan gemaakt voor extra wervingsacties. Daarnaast wil Robert 
met het CEC bespreken of sommige wervingsactiviteiten niet beter centraal gestroomlijnd kunnen 
worden. 



3 

• Data Analytics for Engineers: Mark van den Brand zegt dat het nieuwe basisvak nu wordt ingericht. 
De inhoud is in grote lijnen bekend. Er is een docententeam samengesteld, dat bestaat uit vier do-
centen uit onze faculteit en twee uit een andere faculteit. Er is iemand aangenomen die de prakti-
sche opdrachten voor de studenten gaat ontwerpen. De eerste web lectures gaan binnenkort opge-
nomen worden en het hele vak wordt proefgedraaid met de aankomende studentassistenten.  
De opleidingsdirecteuren van de verschillende opleidingen hebben inmiddels akkoord gegeven op 
de opzet. De volgende stap is dat de inhoud gepresenteerd gaat worden aan de opleidingscommis-
sies van de gehele universiteit.  

• Andrea Fuster vraagt hoe ver het proces is van de aanstelling van de nieuwe vicedecaan. Johan 
Lukkien zegt dat het perspectief goed is. De FR kan alvast beginnen met het samenstellen van een 
vertrouwenscommissie (actie).  

 
Besluitenlijst 
  
7 De FR besluit in te stemmen met het schrappen van de PDEng-opleiding Mathematics for Indu-

stry uit het Faculteitsreglement. 
  
  
  
 
 
 
Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 

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. Up-
date: Mark neemt het mee in de werkverdeling voor 
volgend jaar.  

8 dec 2016 23 mei 
2017 

71 Mark vd 
Brand 

Bekijkt met de opleidingsdirectie of vijfjarige onder-
wijs-PhD’s (PhD TA) een soort onderwijscertificaat 
kunnen krijgen. Ook eventueel met ESoE bespreken. 
Update: we zijn er mee bezig. 

8 dec 2016 23 mei 
2017 

72 Mark vd 
Brand 

Marloes van Lierop werkt scenario’s uit over in-
stroomaantallen en risico’s (ihkv decentrale selectie). 
Update: hier is met het CvB over gesproken. Het CvB 
heeft verzocht de instroomaantallen te verlagen naar 
250 voor de bachelor Informatica. We wachten de 
instroomcijfers even af. De studiekeuzecheck wordt 
komend jaar sterker ingezet. 

8 dec 2016 23 mei 
2017 
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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 

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 okt 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. Update: in EMT be-
sproken. Wordt aan gewerkt. 

8 dec 2016 23 mei 
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 

88 Mark van 
den Brand 

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

9 feb 2017 23 mei 
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. Upda-
te: besloten. 

• 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 

90 FMT Gaat in op de voorgestelde adviezen die afgelopen 
jaar zijn blijven liggen. 

9 feb 2017 6 apr 2017 

91 FR en Ro-
bert van der 
Drift  

spreken op een rustig moment over de vertrouwens-
commissieprocedure die de faculteitsraad hanteert bij 
benoeming van faculteitsbestuursleden 

6 apr 2017 23 aug 
2017 

92 FR schrijft een jaarplan waarin ook de organisatorische 
kant is opgenomen 

6 apr 2017 dec 2017 

93 FR Neemt een paragraaf op in het jaarverslag over de 
financiën van de FR 

6 apr 2017 Jan 2018 
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94 Nicolien Ba-
dura 

 draagt zorg voor wijzigingen in het faculteitsregle-
ment, met inachtneming van de verder voorgestelde 
wijzigingen van de FR.  

6 apr 2017 23 mei 
2017 

95 Nicolien Ba-
dura 

zorgt voor een verzoek van opheffing van de PDEng-
opleiding MfI bij het College van Bestuur en ziet toe 
op een wijziging in het Bestuurs- en beheersregle-
ment. 

6 apr 2017 23 mei 
2017 

96 Mark van 
den Brand 

Beziet of het faculteitsbestuur coulant kan zijn bij stu-
denten die een negatief bindend studieadvies krijgen 
die wel door willen gaan met de joint bachelor Data 
Science 

6 apr 2017 23 mei 
2017 

97 Mark van 
den Brand 

 brengt de uitstroomcijfers van de joint bachelor Data 
Science in kaart en belegt een kleine bijeenkomst met 
Michel Westenberg en een afvaardiging van de FR 
om samen te kijken naar de cijfers 

6 apr 2017 23 mei 
2017 

98 FR  Begint met het samenstellen van een vertrouwens-
commissie voor de benoeming van de vicedecaan 

6 apr 2017 14 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 

d Faculteits-
bestuur 

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

9 feb 2017 PM 
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