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Verslag FR-FMT-vergadering 379 
 
Datum:   29 mei 2017 
Aanwezig:   Rik Schepens (vz), Thom Castermans, Fiona Sloothaak, 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, Kees Huizing, Laura Kuntze, Andrea Fuster 
Gasten:  - 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2  Verslagen. 
Het verslag van 6 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorlopen. 
Over actie 71 meldt Mark van den Brand: Er is een 4TU-werkgroep die hiervoor een voorstel aan het 
maken is met 2 scenario’s: 
1) er komt een soort Sharepoint waar PhD’s hun onderwijservaring kunnen registeren met een handte-
kening van hun leidinggevende. De promovendi krijgen dan geen vrijstelling voor delen van het BKO-
traject, maar hebben wel al een deel van hun portfolio, 
2) er wordt een formele portfoliocommissie opgericht die de onderwijservaring beoordeelt. Dan moet de 
Raad van Toezicht hier toezicht op houden. Dit kost veel meer tijd. 
 Het 4TU-bestuur kiest één van deze opties en dan komt het weer terug in de werkgroep. Daar wordt het 
voorstel verder uitgewerkt en loopt ook een pilot met een soort IPP per competentie. Harry van de 
Wouw gaf aan dat promovendi nu al hun PROOF-programma kunnen verzilveren en dan module 1 niet 
meer hoeven te doen van het BKO-traject (muv het assessment deel). 
 
3 Mededelingen 
• Communicatie met studenten: een groep medewerkers heeft een beleidsmemo geschreven over 

hoe we mailen met studenten. Het memo wordt nu afgerond. Op de volgende FR-FB-vergadering 
wordt het memo geagendeerd.  

• Robert van der Drift meldt dat het faculteitsbestuur en het faculteitsbureau hard werken om de pro-
blemen met Osiris op te lossen. Sommige problemen kunnen wellicht gemakkelijk opgelost worden, 
en andere vragen meer tijd en aandacht. Daarover wordt later deze week in de faculteit gecommu-
niceerd. Ook vragen we medewerkers om hun problemen te melden, zodat we een compleet over-
zicht hebben.  

  
4 Curriculum joint bachelor Data Science 
Emma van de Vreugde vraagt waarom Applied Physics weer is teruggekeerd in de bachelor. Een andere 
argumentatie dan dat Lex Lemmens het graag wil, lijkt er niet te zijn, zegt ze. Mark van den Brand zegt 
dat we onderdeel zijn van de TU/e en dat we – ondanks dat de joint bachelor een zelfstandige opleiding 
is - meedoen in het Bachelor College omdat we daarmee een beter curriculum hebben. De FR brengt in 
dat de Bachelor-Collegevakken wel ten koste gaan van twee andere vakken. Bovendien volgen de stu-
denten die zich in Eindhoven inschrijven nu een ander vak dan de studenten die zich in Tilburg inschrij-
ven. Overigens kunnen studenten nog altijd voor dat andere vak kiezen. De FR laat schriftelijk aan het 
bestuur of het kan instemmen met het curriculum van de joint bachelor Data Science (actie). 
 
5 Wijzigingen faculteitsreglement  
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Niet behandeld. De FR ontvangt graag eerst de gemeenschappelijke regelingen van BIS, ES en Data 
Science. Nicolien Badura stuurt de FR de gemeenschappelijke regelingen van BIS, ES en Data Science 
en plaatst ze op intranet (actie).  
 
6 Blik op de toekomst  
Johan Lukkien geeft enkele eerste gedachtes over de strategie van de faculteit. Dit onderdeel wordt ver-
trouwelijk besproken. Fiona Sloothaak vraagt aandacht voor de communicatie met de gemeenschap. 
Johan zegt dat hij daar met de collega’s van communicatie over nadenkt. Hij vindt het van belang dat we 
daar goede afspraken over maken.  
 
7 Rondvraag  
• Afmelden: Nicolien Badura vraagt de leden van de FR zich bij Manon van Leeuwen af te melden 

indien zij niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering. Het is belangrijk om te weten wie er bij de 
vergadering zijn voor de agenda, reservering van ruimte en koffie/lunch. 

 
Besluitenlijst 
  
 - 
  
  
  
 
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 

70 Mark vd 
Brand 

Bespreekt met de werkverdelers of er meer tijd naar 
begeleiding moet gaan als een begeleider (UD, UHD, 
prof) een onderwijs-PhD en het project zelf moet be-
geleiden. Update: Mark neemt het mee in de werk-
verdeling voor volgend jaar.  

8 dec 2016 29 jun 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. Update: wordt thans 
uitgezocht. Het lijkt erop dat er een certificaat kan 
komen voor de PhD TA’s. 

8 dec 2016 29 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. Update: niet gedaan, 
afvoeren. De kans op nog verdere groei zet niet door.  

8 dec 2016 23 mei 
2017 
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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 
wet hoger onderwijs. Wellicht dat dat op universiteits-
niveau ingezet wordt. Update: er is alleen een studen-
tenstatuut op universitair niveau en nu dient er een 
tweede deel toegespitst op de opleidingen geschre-
ven te worden. 

8 dec 2016 sep 2017 

88 Mark van 
den Brand 

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

9 feb 2017 23 mei 
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 

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. Update: Michel Westenberg heeft het in 
gang gezet bij de examencommissie. Studenten kun-
nen individueel een verzoek indienen bij de examen-
commissie. 

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 29 jun 2017 
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98 FR  Begint met het samenstellen van een vertrouwens-
commissie voor de benoeming van de vicedecaan. 

6 apr 2017 14 apr 
2017 

99 Nicolien Ba-
dura 

 stuurt de FR de gemeenschappelijke regelingen van 
BIS, ES en Data Science en plaatst ze op intranet  

29 mei 
2017 

1 okt 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 

e Nicolien Ba-
dura 

legt na lezing van de FR van de gemeenschappelijke 
regelingen (actie 99) opnieuw het gewijzigd faculteits-
reglement voor aan de FR. 

29 mei 
2017 

PM, na ac-
tie 99 
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