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Verslag FR-FMT-vergadering 380 
 
Datum:   29 juni 2017 
Aanwezig:   Rik Schepens (vz), Patricia Vossen, Emma van de Vreugde, Harold Weffers, Laura 

Kuntze, Kees Huizing, Johan Lukkien (decaan), Mark van den Brand (vicedecaan), Bar-
ry Koren (vicedecaan), Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), Tim Meeles (stu-
dentadviseur), Nicolien Badura (secretaris) 

Afwezig:   Thom Castermans, Fiona Sloothaak, Andrea Fuster, Leroy Visser 
Gasten:  Larisa Camfferman, Judith Soons 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. Larisa Camfferman is aanwezig. Zij 
zal in het vervolg als gast bij de FR aanwezig zijn.  
 
2  Verslag 
Het verslag van 29 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorlopen. Naar aanlei-
ding van: 
• PM d: de ontwikkelingen voor de PDEng-opleidingen stonden op de agenda van de UR, meldt Ha-

rold Weffers. Uiteindelijk is het niet besproken. Als het goed is, komt het de volgende keer echt op 
de UR-agenda. Totdat er een besluit is genomen, doen we de goede dingen uit het rapport en zijn 
we niet verplicht de andere zaken uit te voeren, zegt Johan Lukkien. 

 
3 Mededelingen 
• Communicatie met studenten: naar aanleiding van het signaal van Bor de Kock heeft een werkgroep 

nagedacht hoe we vanuit de faculteit mailen naar groepen studenten. Het beleid is nu afgerond. Ha-
rold Weffers merkt op dat stages en afstudeerprojecten niet via PDO dienen te gaan. Op dat punt 
moet het beleid worden aangepast. Het is niet duidelijk waar dat centrale punt zou moeten zijn. Jo-
han Lukkien zegt dat het wel goed is om het te regelen, omdat we afstudeeropdrachten en stage-
plekken hard nodig hebben. Ook de rol van GEWIS is niet helemaal duidelijk. Nicolien Badura 
vraagt de werkgroep om deze onderwerpen aan te passen in het beleid (actie). 

• Bidiplomeringen: Rik Schepens vraagt het faculteitsbestuur om kritisch te kijken naar de nieuwe 
richtlijn bidiplomeringen. Nicolien Badura vraagt aan Judith Soons om kritisch te kijken naar de 
nieuwe richtlijn bidiplomeringen (actie). Judith Soons zal de implementatie van de richtlijn verzor-
gen. 

  
4 Goedkeuring OER’en 
De faculteitsraad stemt in met de volgende OER’en: 
• BTI versie 0.6 20170613 
• BTW versie 0.6 20170620  
• ES versie 0.9 20170619 
• CSE versie 0.4 20170619  
• BIS versie 0.4 20170619  
• IAM versie 0.7 20170619  
• DS versie 0.6 20170613 
De FR steunt het advies om coulant te gaan met studentes die zwanger zijn en dat niet binnen 20 dagen 
na constatering van hun zwangerschap melden. 
De FR behandelt de OER van ESoE schriftelijk (actie).  
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5 Rondvraag  
• Harold Weffers vraagt naar het proces van de invoering van de wet versterking bestuurskracht. Vol-

gende week zijn er informatiebijeenkomsten voor FR- en OC-leden en voor facultaire medewerkers 
die hier een ambtelijke rol in hebben. In het najaar zullen de FR- en OC-leden nader getraind wor-
den, lijkt het voornemen van het CvB te zijn, meldt Nicolien Badura.  

 
Rik Schepens bedankt Mark van den Brand en Barry Koren voor de prettige en constructieve samen-
werking afgelopen vier jaar. Rik Schepens sluit de vergadering. 
 
 
Besluitenlijst 
  
 De faculteitsraad stemt in met de volgende OER’en: 

• BTI versie 0.6 20170613 
• BTW versie 0.6 20170620  
• ES versie 0.9 20170619 
• CSE versie 0.4 20170619  
• BIS versie 0.4 20170619  
• IAM versie 0.7 20170619  
• DS versie 0.6 20170613 

  
  
 
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 

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 21 sep 
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 
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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 

99 Nicolien Ba-
dura 

 stuurt de FR de gemeenschappelijke regelingen van 
BIS, ES en Data Science en plaatst ze op intranet. 
Update: Data Science is boven water en de andere 
twee regelingen nog niet.  

29 mei 
2017 

1 okt 2017 

100 Nicolien Ba-
dura 

vraagt de werkgroep die het beleid voor mailen aan 
studenten heeft opgesteld, om het beleid aan te pas-
sen.  

29 jun 2017 21 sep 
2017 

101 Nicolien Ba-
dura 

 vraagt aan Judith Soons om kritisch te kijken naar de 
nieuwe richtlijn bidiplomeringen 

29 jun 2017 21 sep 
2017 

102 FR  behandelt de OER van ESoE schriftelijk 29 jun 2017 21 sep 
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 

e Faculteits-
bestuur 
(voorheen 
Mark van 

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-

8 dec 2016 PM 
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den Brand) verdeling voor volgend jaar. Update: wordt meege-
nomen zodra de werkverdeling inzichtelijk is gemaakt.  

     

 
 
 


