
 

Verslag FR-vergadering 382 

Datum:   3 oktober 2017 

Aanwezig:  Rik Schepens, Laura Kuntze, Fiona Sloothaak, Leroy Visser, Tim Meeles 

(studentadviseur), Luuk Meeuwis (commissaris onderwijs GEWIS), Laurie Baggen 

(notulist) 

Gasten:  Larisa Camfferman 

Afwezig:  Thom Castermans, Andrea Fuster, Kees Huizing, Patricia Vossen, Nicolien Badura, 

Harold Weffers, Johan Lukkien (decaan), Edwin van den Heuvel (vice-decaan), Robert 

van der Drift (directeur bedrijfsvoering) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Rik Schepens opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

Omdat slechts vier leden van de faculteitsraad aanwezig zijn, kan deze vergadering geen besluiten 

nemen.  

 

2. Verslag Faculteitsraad 5 en 12 september 2017 

Het verslag van de interne vergadering van 5 september 2017 wordt goedgekeurd door de huidige 

vergadering. De actielijst wordt doorlopen.  

– Thom maakt een conceptplanning 2018, dit laat nog even op zich wachten. 

– Patricia heeft inmiddels een FROC ingepland. 

– De vordering van het HR laat even op zich wachten. 

Het verslag van 12 september 2017 wordt goedgekeurd door de huidige vergadering. De actielijst wordt 

doorlopen.  

 

3. Mededelingen 

Aan Judith Soons is het advies over decentrale selectie Computer Science gestuurd. De FR is akkoord 

voor het komende academisch jaar. Wel adviseert de FR om diverse punten nader te bekijken, onder 

andere diversiteit.  

 

4. Contact afstudeeropdrachten 

Bedrijven die in contact willen komen met studenten voor afstudeeropdrachten worden nu niet adequaat 

geholpen. De FR wil helder krijgen welke contactpersonen er binnen de faculteit zijn en of een centraal 

punt mogelijk en wenselijk is. Op dit moment worden veel zaken doorgestuurd naar PDO terwijl zij niets 



met afstudeeropdrachten te maken hebben. Andere bedrijven nemen juist rechtstreeks met docenten 

contact op. Een ander punt is dat bedrijven vaak met een weinig concrete opdracht komen en soms 

slechts een goedkope programmeerhulp zoeken. De FR adviseert het faculteitsbestuur om een 

werkgroep op te richten om het probleem verder te onderzoeken; mogelijke deelnemers zijn PDO, 

GEWIS en secretariaat.  

Een verwant punt is de spreiding van afstudeeropdrachten over de groepen. Binnen de faculteit speelt 

het idee om plaatsingscommissies in te stellen om te zorgen voor een betere spreiding van afstudeerders 

over de groepen. Bij IAM wordt er aan het einde van het eerste jaar gevraagd met welk onderwerpen 

studenten aan de slag willen. Bij IE wordt er al in het eerste kwartiel van het eerste jaar een top-3 van 

studenten gevraagd – bij BMT is dit zelfs nog eerder. Er kan zo vroeg worden ingespeeld op de verdeling 

van de afstudeerders, maar aan de andere kant is het voor studenten lastig om zo vroeg al een richting te 

kiezen. Het probleem lijkt verder opleidingsspecifiek. De FR raadt aan om dit onderwerp eerst binnen de 

opleidingscommissies te bespreken en om ook te kijken naar oplossingen bij andere faculteiten. 

Dit is tevens een interessant onderwerp voor de FROC vergadering. 

 

5. Updates werkgroepen 

 Data Science: Leroy geeft aan dat studenten klagen over de reisvergoeding die zij ontvangen. 

Deze zou niet in overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten. De studievereniging 

brengt dit probleem verder in kaart.  

 Financieel: de begroting is voor de tweede keer besproken, waarbij enkel het ontbreken van een 

meerjarenplan opviel.  

 Reglementen: Leroy heeft het aangepaste huishoudelijk reglement naar Harold gestuurd en 

wacht nu op feedback (actie Harold).  

 Huisvesting: het is onduidelijk wie dit punt heeft overgenomen van Emma. Rik neemt contact met 

haar op om te bekijken wie het gaat overnemen (actie Rik).  

 OER: geen update 

 Vertrouwenscommissie: Fiona neemt contact op met Harold over evaluatie van acties 

voortkomend uit het adviesgg (actie Fiona).  

 

 

6. Aanloop verkiezingen (besloten) 

Dit punt wordt besloten besproken zonder aanwezigheid van Larisa Camfferman en Laurie Baggen.  

 

 

7. Sluiting 

 

Rik 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 

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 

102 FR  behandelt de OER van ESoE schriftelijk.  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 

 

108 Harold 

Weffers 

geeft feedback op het aangepaste huishoudelijk 
reglement dat Leroy heeft gestuurd 

3 okt 2017  

109 Rik 

Schepens 

overlegt met Emma wie de werkgroep Huisvesting 
van haar kan overnemen 

3 okt 2017  

110 Fiona 

Sloothaak 

neemt contact op met Harold over eerder gemaakte 
plannen voor vertrouwenscommissie 
 

3 okt 2017  

111 FR Schrijven nieuw HR   

112 Thom Conceptplanning 2018 maken   

*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 Faculteitsbestuur  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 Faculteitsbestuur 

(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 

     

 

 

 

 

 


