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1. Opening en vaststelling agenda 

Rik Schepens opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag Faculteitsraad 

De verslagen van 12 september en 3 oktober 2017 worden vastgesteld. In het verslag van 3 oktober staat 

dat de FR adviseert een werkgroep op te richten die in kaart brengt hoe contacten tussen bedrijven en de 

faculteit verlopen, hetgeen voortkwam uit de discussie over afstudeerprojecten en stages die naar PDO 

worden doorverwezen. Laurie Baggen neemt hierover contact op met Robert van der Drift.  

De actielijst van 3 oktober 2017 wordt doorlopen. Op de PM-lijst onder e) staat een punt over de 

werkverdeling. Er zit niet veel schot in deze zaak en de meningen over de werkverdeling lopen uiteen. De 

FR stelt voor om de werkverdeling in een kleiner groepje te bespreken, waarbij ook een van de 

werkverdelers kan worden uitgenodigd.  

 

3. Mededelingen 

Er zijn voldoende kandidaten voor de FR-verkiezingen. Er zijn vijf personeelsleden gevonden; het blijft 

lastig om genoeg gegadigden te vinden, zeker binnen de functies UD/UHD/HGL. Voor de student-leden 

zijn er negen kandidaten, onder wie 1 internationale student en 1 student Data Science.  

 

4. Begroting 2018 

De financiële commissie heeft nogmaals met Robert en Marlou gesproken. De commissie geeft een 

positief advies over de begroting, maar merkt wel op dat zij liever een strategische onderbouwing en visie 

terug hadden gezien in de begroting.  

  

5. Voortgang totstandkoming strategie 

 



Johan Lukkien geeft een korte update over de strategie. Hij heeft een wekelijks overleg met de 

beleidsmedewerker onderzoek over de strategische agenda. Harold Weffers vraagt of de eerste 

contouren al gedeeld kunnen worden met de FR. Dit dient immers ook als basis voor andere 

beleidsstukken. Johan legt uit dat er eerst overleggen zijn binnen andere gremia voordat het document 

wordt gedeeld en dat de strategie begin januari geagendeerd kan worden bij de FR.  

 

6. Data Science 

Michel Westenberg reageert via mail op de signalen vanuit Data Science:  

- Docenten van Law and Data Science wilden de gastvrijheidsverklaring niet ondertekenen. 

Hierdoor hadden zij geen toegang tot TU systemen en werd het studiemateriaal op Blackboard 

gezet in plaats van Canvas. Michel heeft reeds aan de onderwijscommissaris van Data Science 

toegezegd dat dit niet de bedoeling is en dat het materiaal volgend jaar op Canvas komt te staan.  

- In de FR-vergadering van 3 oktober 2017 werd gesproken over de reiskostenvergoeding die 

studenten ontvangen om tussen Tilburg en Eindhoven te reizen; er werd geklaagd dat dit niet 

kostendekkend zou zijn. Michel geeft aan dat dit geen volledige vergoeding is, maar een vaste 

tegemoetkoming van ruim 700 euro. Rik vraagt aan de onderwijscommisaris van Data Science of 

dit daadwerkelijk een veelvoorkomende klacht is (actie Rik).  

 

7. Updates werkgroepen 

- Huisvesting: Over een aantal weken zijn er weer besprekingen met de werkgroep over de diverse 

voorstellen met betrekking tot de indeling. Voor medewerkers lijken er geen fundamentele 

wijzigingen te komen.  

- OER: de wijzigingen op de OER van ESoE zijn nog niet verwerkt, dus de OER is nog niet 

goedgekeurd.  

 

8. Rondvraag 

Harold deelt mee dat er een vaste commissie ICT komt voor de gehele TU/e gezien de problemen met 

Osiris en Canvas.  

 

 

9. 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. Update 7 

november: een aantal opmerkingen zijn nog altijd niet 

verwerkt. Patricia zal een rapport schrijven over de 

gang van zaken.  

29 jun 2017 21 sep 

2017 



104 Harold 

Weffers, FB 

Harold spreekt met het bestuur over de rol van de FR 

met betrekking tot de strategie 

12 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 maakt conceptplanning 2018  7 nov 2017  

113 Rik vraagt aan de onderwijscommisaris van Data Science 
of er veel klachten zijn over de reiskostenregeling 

7 nov 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 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 

     

 

 

 

 

 

 


