
 

Verslag FR-vergadering 381 

Datum:   12 september 2017 

Aanwezig:  Thom Castermans, Andrea Fuster, Kees Huizing, Laura Kuntze, Fiona Sloothaak, Marcin 

van de Ven, Leroy Visser, Harold Weffers 

Johan Lukkien (decaan), Edwin van den Heuvel (vice-decaan), Robert van der Drift 

(directeur bedrijfsvoering), Tim Meeles (studentadviseur), Laurie Baggen (notulist) 

Afwezig:  Rik Schepens, Patricia Vossen, Nicolien Badura 

Gasten:  Judith Soons, Luuk Meeuwis (commissaris onderwijs GEWIS) 

1. Opening en vaststelling agenda 

In verband met ziekte van Rik Schepens zal Leroy Visser deze vergadering voorzitten. Leroy opent de 

vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag Faculteitsraad 29 juni 2017 

Het verslag van 29 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorlopen.  

Judith Soons stuurt de samenwerkingsovereenkomst van Embedded Systems door aan de FR. De 

overeenkomst van BIS is nog niet terecht.   

 

3. Mededelingen 

- Emma van de Vreugde gaat de FR verlaten. In haar plaats komt Marcin van de Ven. De FR 

bedankt Emma voor haar inzet en verwelkomt Marcin.  

- Besluitenlijst FMT: Johan geeft een korte update over de ontwikkeling van de strategische visie. 

Voor onderwijs is er een powerpoint beschikbaar. Voor onderzoek wordt gewerkt aan een 

soortgelijk document. In hoeverre kan de FR een rol in spelen in de ontwikkeling van deze visie? 

Er komt reeds veel input uit de verschillende gremia, waaronder de FR. Harold zal met het 

bestuur spreken over de rol van de FR met betrekking tot de strategie (actie).  

 

4. Update communicatie richting studenten 

- Harold geeft nogmaals aan dat stages en afstudeerprojecten niet via PDO dienen te gaan. Het is 

dus niet logisch om mails over afstuderen naar dit secretariaat te sturen. Hij stelt voor om deze 

laatste zin (‘Mails over afstuderen, stages of opdrachten...) te wijzigen in: ‘Samenwerking met 

bedrijven (eventueel ook voor afstuderen)...’.   

- Het mailadres van Data Science klopt niet.  

Tim past deze punten aan.  

Er is op dit moment geen eenduidig beleid over hoe bedrijven en afstudeerders met elkaar in contact 

kunnen komen; onduidelijk is ook wat precies de rol van PDO hierin zou moeten zijn. Dit proces moet 

worden bekeken. Een idee is om een plaatsingscommissie in te stellen die studenten en 

afstudeeropdrachten (ook van bedrijven) bij elkaar brengt (wordt geagendeerd).  



5. Begroting 

Robert vertelt dat begin oktober de begroting wordt besproken met het college. De begroting lijkt nu uit te 

komen op een verlies. Het is nu een redelijk technische begroting, met input vanuit de secties waarbij het 

bestuur accenten heeft gelegd. Het bestuur wil echter toe naar een meer strategische cyclus, waarin een 

vooruitblik kan worden gedaan en verschillende scenario’s kunnen worden doorberekend, en waarin ook 

de FR in een eerder stadium wordt betrokken.  

Ingediende onderzoeksaanvragen worden meegenomen in de begroting met een factor met 

slagingskans. Dit is echter een grote fluctuatiepost, zeker als er marge op het project zit.  

De FR is blij om te zien dat de reserves worden aangesproken.  

 

6. Update Decentrale selectie Computer Science 

Volgens dit voorstel wordt er voor de decentrale selectie bij BSc Computer Science gekeken naar vier 

punten: het gemiddelde cijfer voor de 5VWO-vakken, en de resultaten voor drie toetsen (wiskundig 

denken, logisch denken en algoritmisch denken), die representatief zijn voor eerstejaarsvakken. Daaruit 

volgt een rankingnummer. Kandidaten worden ook gevraagd om een reflectieformulier in te vullen, waarin 

onder andere naar hun motivatie wordt gevraagd; dit wordt gebruikt indien twee kandidaten dezelfde 

scores hebben bij de overige toetsen.  

In de regeling staat onder artikel 2 lid 1 dat er een goede balans is “tussen het streven naar hoge kwaliteit 

en diversiteit van de instroom en diversiteit in de afstudeerrichtingen en/of het beroepenveld”. Kees 

Huizing vraagt hoe deze procedure de diversiteit waarborgt. Hij benadrukt dat er met deze toetsen alleen 

wordt gekeken naar computational thinking: de selectieprocedure wordt op deze manier te eenzijdig. Hij 

stelt voor om de procedure meerdimensionaal te maken door te kijken of er andere criteria kunnen 

worden toegevoegd. Een toevalsfactor zou helpen, maar dit mag niet volgens de wet. 

Judith Soons geeft toe dat de diversiteit een moeilijk punt is. Het is bekend dat meisjes eerder worden 

afgeschrikt door selectieprocedures; hier wordt in de communicatie rekening mee gehouden. Ook kan er 

geen vertekening plaatsvinden door een subjectieve beoordelaar, omdat alle toetsen online zijn. Verder 

worden scholieren met een lager 5VWO-cijfer, maar een goede 6VWO-score, mogelijk benadeeld door 

deze procedure. Dit is echter inherent aan de wettelijke eis dat kandidaten zich voor 15 januari moeten 

aanmelden. Aan de andere kant wordt er gekeken naar de totale 5VWO-score voor alle vakken, dus niet 

alleen het wiskundecijfer, hetgeen de diversiteit zal bevorderen.  

Ook staat in de regeling onder artikel 2 lid 1: “De opleiding monitort regelmatig of de selectiecriteria en de 

manier waarop de selectie plaatsvindt goede voorspellers blijken te zijn.” Het is spijtig dat er geen 

gegevens beschikbaar zullen zijn over de afgewezen kandidaten. Er kan wel worden gekeken naar het 

rankingnummer van een toegelaten kandidaat in relatie tot zijn uiteindelijke studiesucces (BSA, 

gemiddeld cijfer, etc.).  

 

Edwin van den Heuvel wil ook een duidelijkere uitleg hoe de ranking wordt uitgerekend.  

 

Laura Kuntze vraagt hoe de regeling test op samenwerking. Dit gebeurt niet; volgens de wet hoeven er 

geen non-cognitieve vaardigheden te worden getest. De motivatie kan wel een rol spelen in bepaalde 

gevallen. Dit wordt impliciet gemeten door in de procedure meerdere stappen in te bouwen. Het moet 

duidelijk zijn voor studenten welke vaardigheden precies een rol spelen bij de selectie.   



Dit document wordt nog besproken met de OC en moet worden goedgekeurd door de decaan. Deze 

procedure moet voor 1 oktober zijn afgerond.  

De leden van het faculteitsbestuur sturen hun opmerkingen naar Judith Soons, die de regeling aanpast. 

De aangepaste regeling wordt naar de FR gestuurd. De FR schrijft een adviesbrief die voor 26 september 

2017 naar Judith Soons wordt gestuurd (actie).  

In 2018 wordt de selectieprocedure geëvalueerd en waar nodig aangepast (wordt geagendeerd). Er kan 

dan ook worden gekeken naar de procedures en ervaringen bij andere faculteiten.  

 

7. Implementatie Wet Versterking Bestuurskracht 

Harold Weffers vertelt dat het college bezig is om dit stuk met verschillende gremia te bespreken. De 

governance is nog steeds niet helemaal helder. Een aantal punten kunnen ook niet in de FR worden 

besloten: zo kan de faculteit niet besluiten om OC’s samen te voegen. Johan Lukkien ziet vooral een 

organisatorisch probleem: er moeten immers twee afgevaardigden vanuit de lokale OC naar de GOC 

(gemeenschappelijke opleidingscommissie), terwijl er zes OC’s binnen W&I zijn. Zou er mogelijk een 

facultaire GOC kunnen zijn voor W&I? Harold geeft aan dat de GOC geen medezeggenschapsorgaan is; 

althans, de GOC heeft alleen instemmingsrecht op het globale deel. De vraag is of deze notitie wel 

afdoende is om dit te regelen.  

Dit voorstel zal eerst in de opleidingscommissies worden besproken voordat er verdere input van de FR 

nodig is (wordt geagendeerd). Dan zal ook de interactie tussen de FR en de OC’s goed moeten worden 

bekeken: zo wordt bijvoorbeeld de OER verdeeld over FR en OC.  

 

8. Strategie (ihb omtrent Hooglerarenplan) 

Johan Lukkien geeft een eerste toelichting op het hooglerarenplan. Dit punt wordt vertrouwelijk 

besproken. Judith Soons en Luuk Meeuwis verlaten de publieke tribune.  

9. Rondvraag 

Johan geeft een update over de studentenaantallen. Opvallend is dat het aantal EIT studenten toeneemt, 

terwijl mastervariant BIS weinig studenten heeft. Zoals bekend zijn er veel bachelorstudenten – is het 

wenselijk dat zij worden aangemoedigd om door te stromen naar de bijbehorende master? De BaMa-

structuur is juist gecreëerd om studenten meer vrijheid te geven om elders een master te volgen. De 

vraag is ook of er wel voldoende begeleidingscapaciteit is voor masterstudenten. Er zal moeten worden 

gekeken naar alternatieve manieren van begeleiding, bijvoorbeeld door masterstudenten te koppelen aan 

promovendi.  

Harold Weffers vraagt Johan Lukkien om een update over JADS. De FR krijgt niet veel informatie over 

reglementen en financiën. Johan geeft aan dat de stuurgroep zelf ook in transitie is geweest. De 

gesprekken met JADS gaan vooral over structuur: JADS is het overkoepelende instituut waar Eindhoven, 

Tilburg en Den Bosch onder vallen. Lokaal zijn er wel verschillen. Zeker in Den Bosch zijn er problemen 

bij dagelijkse processen. Het blijft lastig om de regels van de verschillende universiteiten te stroomlijnen.  

 

10. Sluiting 

Leroy Visser sluit de vergadering.   



Besluitenlijst 

  

   

 

Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-

datum: 

Voltooien 

op: 

62 Robert van 

der Drift 

gaat kijken hoe het WP-beleid financieel 

bewerkstelligd kan worden.  

14 okt 2016 okt 2017 

78 Nicolien 

Badura 

verwerkt de community building van Data Science in 

de strategische agenda. 

8 dec 2016 okt 2017 

79 Nicolien 

Badura 

deelt (informeel) de concepten voor de strategische 

agenda en governancestructuur zodra die 

beschikbaar 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 Edwin van 

den Heuvel 

houdt vinger aan de pols bij het studentenstatuut dat 

verplicht gaat worden op opleidingsniveau volgens de 

wet hoger onderwijs. Wellicht dat dat op 

universiteitsniveau ingezet wordt. Update: er is alleen 

een studentenstatuut op universitair niveau en nu 

dient er een tweede deel toegespitst op de 

opleidingen geschreven te worden. 

8 dec 2016 21 sep 

2017 

91 FR en 

Robert van 

der Drift  

spreken op een rustig moment over de 

vertrouwenscommissieprocedure 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 

99 Nicolien 

Badura 

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. Update 12 sep 2017: Judith 

heeft de overeenkomst van ES doorgestuurd aan de 

FR. BIS is nog niet terecht.  

29 mei 

2017 

1 okt 2017 



100 Nicolien 

Badura 

vraagt de werkgroep die het beleid voor mailen aan 

studenten heeft opgesteld, om het beleid aan te 

passen.  

29 jun 2017 21 sep 

2017 

102 FR  behandelt de OER van ESoE schriftelijk. Update: 

wordt in de vergadering van oktober 2017 besproken.  

29 jun 2017 21 sep 

2017 

103 Laurie 

Baggen 

zet de besluitenlijst van het FMT online 12 sep 

2017 

3 okt 2017 

104 Harold 

Weffers, FB 

Harold zal met het bestuur spreken over de rol van de 

FR met betrekking tot de strategie 

12 sep 

2017 

 

105 Tim Meeles wijzigt het communicatieplan 12 sep 

2017 

3 okt 2017 

106 FR stuurt opmerkingen over de regeling Decentrale 
Selectie naar Judith Soons, die de regeling aanpast. 
De aangepaste regeling wordt naar de FR gestuurd. 
De FR schrijft een adviesbrief die voor 26 september 
2017 naar Judith Soons wordt gestuurd 

12 sep 

2017 

26 sep 

2017 

107 Harold 

Weffers en 

Robert van 

der Drift 

bespreken samen de 

vertrouwenscommissieprocedure die de faculteitsraad 

hanteert bij benoeming van faculteitsbestuursleden 

12 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 

promoties, afstudeerders etc. kan worden 

bijgehouden zoals Michiel Wijers voorheen deed. 

Robert neemt het mee in het grotere geheel van de 

website en intranet. Update 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 

studiekeuzecheck. 

8 dec 2016 Jan 2018 

c Robert van 

der Drift 

 Kijkt met de FR in een breder kader naar het 

probleem in het vinden van vrouwelijke 

wetenschappers 

8 dec 2016 PM 



d Faculteitsbe

stuur 

 houdt de FR op de hoogte van ontwikkelingen bij de 

PDEng-opleidingen.  

9 feb 2017 PM 

e Nicolien 

Badura 

legt na lezing van de FR van de gemeenschappelijke 

regelingen (actie 99) opnieuw het gewijzigd 

faculteitsreglement voor aan de FR. 

29 mei 

2017 

PM, na 

actie 99 

e Faculteitsbe

stuur 

(voorheen 

Mark van 

den 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 

begeleiden. Update: Mark neemt het mee in de 

werkverdeling voor volgend jaar. Update: wordt 

meegenomen zodra de werkverdeling inzichtelijk is 

gemaakt.  

8 dec 2016 PM 

     

 

 

 

 


