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FR 384  Verslag 

 

Datum: 16 november 2017 

Uitgenodigd: Rik Schepens (vz), Fiona Sloothaak, Harold Weffers, Laura Kuntze, Leroy Visser, Marcin van 

de Ven, Edwin van den Heuvel (vice-decaan), Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), 

Tim Meeles (studentadviseur), Laurie Baggen 

Afwezig: Johan Lukkien (decaan), Patricia Vossen, Andrea Fuster, Kees Huizing, Thom Castermans 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

Voorzitter Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

 

 

2. Verslag Faculteitsraad 7 november 2017 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen: 

- Onder punt 5 staat onder ‘Voortgang totstandkoming strategie’ dat Johan Lukkien in januari een 

update kan geven over de strategie. Leroy Visser merkt op dat het vanwege de overdracht naar de 

nieuwe FR beter is om in december nog een update te krijgen. Robert van der Drift en Edwin van den 

Heuvel leggen uit dat de strategie tijd nodig heeft en dat het niet haalbaar is om voor die tijd een 

nieuwe strategie klaar te hebben. Er is immers nog een geldige strategie 2015-2018. Wel zal het 

bestuur een informeel gesprek met de FR inplannen zodra de strategie in een verder stadium is.  

- Ter verheldering van de opmerking van Harold Weffers over de vaste commissie ICT: dit gaat over 

een commissie vanuit de universiteitsraad.  

 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen en aangepast.  

 

 

3. Mededelingen 

- De besluitenlijst van het EMT is niet nagezonden. Robert wil eerst aan de FR vragen aan welke 

informatie er precies behoefte is. De openbare besluitenlijst die voorheen werd toegezonden, was erg 

beknopt en riep wellicht meer vragen op dan dat deze verduidelijkte. Het bestuur is bezig met een 

communicatieplan waarin ook interne communicatie wordt meegenomen, en zoekt naar een manier 

om besluiten te delen met de faculteit. Het is belangrijk dat de FR de juiste informatie ontvangt; dit 

moet wel op een efficiënte manier gebeuren. De FR gaat de vraag vanuit het bestuur meenemen bij 

de bespreking van de concept jaarplanning (wordt geagendeerd).  

- In het FROC is ter sprake gekomen dat de respons op de vakevaluaties nog altijd erg laag is. Er is 

eigenlijk geen goede oplossing voor de lage respons, hoewel het onderwerp al langer en binnen de 

hele universiteit speelt. Edwin vraagt zich af of we met de huidige vakevaluaties wel de informatie 

krijgen die we willen hebben om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tim Meeles merkt op dat 

dit punt ieder jaar terugkomt en dat het constructiever is om actie te ondernemen in plaats van het 

punt telkens te benoemen. Het FMT zal dit punt meenemen naar hun vergadering. Verder is er in het 

FROC gesproken over de werkdruk bij docenten; daar is het bestuur zich zeker bewust van.  
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4. Begroting 2018 

Robert geeft een korte toelichting. Er is twee keer met de financiële commissie van de FR gesproken, tot 

tevredenheid van beide partijen. Wel is besloten dat het proces in de toekomst wordt bijgesteld, door in een 

eerder stadium meerdere scenario’s met de financiële commissie te spreken. Het FMT wil meer kunnen 

anticiperen op mogelijke vacatures en gaat ook meer aandacht schenken aan het vervullen van openstaande 

vacatures. De samenvatting die nu bij de vergaderstukken zit, wordt ook verspreid in de faculteit, en er komt 

een vragenuurtje voor iedereen die geïnteresseerd is om zo meer draagvlak en begrip te creëren.  

De financiën voor JADS komen niet helemaal terug in dit geaggregeerde overzicht. Operationele afspraken 

binnen JADS moeten veelal nog worden gemaakt door de betrokken decanen. Robert vertelt verder dat de 

plannen voor de herstructurering van de SAM-bijdrage in concept worden gedeeld in het BO en het DO. Het is 

nog niet duidelijk hoe dit de meerjarenbegroting zal beïnvloeden; dit wordt pas besproken op het moment dat 

het concreter wordt.  

  

Fiona Sloothaak vertelt dat de financiële commissie een advies heeft geschreven dat eerst naar de FR en 

vervolgens naar het FMT zal gaan. De commissie was erg tevreden over de gesprekken en de 

informatieverstrekking. Wel benadrukt de commissie in haar advies dat het de voorkeur heeft om de 

hoofdlijnen van de begroting al in het voorjaar met de FR te bespreken en dat de strategische basis voor de 

begroting duidelijker tot uitdrukking moet komen.  

 

 

5. Risico inventarisatie & evaluatie 

 

Robert en Edwin lichten het plan toe. Bij W&I als ‘kantoorfaculteit’ wordt er weinig urgentie gevoeld voor 

risicobeleid. Tegelijkertijd is het wel van belang om hier meer bewustzijn over te creëren, en om processen 

structureel in te richten. Studenten en staf kunnen immers wel op de campus in aanraking komen met risico’s 

op andere faculteiten. In het plan van aanpak staan nu veel kleine actiepunten voor de directeur 

bedrijfsvoering. Het FMT vindt het belangrijker om meer awareness te creëren – dit kan ook centraal worden 

opgepakt, door nieuwe medewerkers en studenten op campusbrede risico’s te wijzen.  

Opmerkingen vanuit de FR: 

- Harold Weffers merkt op dat het rapport niet spreekt over privacy, research data management en 

oninteger gedrag. Cyberrisico’s zouden meegenomen kunnen in een awareness campagne.  

- Er staan weinig ongevallen genoemd; waarschijnlijk worden deze niet altijd gemeld. Ook is het stuk 

niet langs Johan Lauwers gegaan, die wel op de hoogte is van alle incidenten.  

- Op pagina 9 onder 4.1 staat niet genoemd dat de studievereniging ook een printer heeft staan.  

- Op pagina 14 onder 9.7 staat het punt ongewenst gedrag. Naar aanleiding van een incident vorig jaar 

is het goed om te kijken naar de voorlichting en meldingspraktijken binnen de faculteit.  

- De aanbevelingenlijst komt voort uit de enquête in de bijlage. Deze enquête is alleen uitgezet onder 

medewerkers, en de studentenpopulatie wordt dus niet meegenomen in de aanbevelingenlijst. Bij een 

volgende inventarisatie zouden ook risico’s voor studenten en gasten moeten worden omschreven.   

 

De FR stemt in met het plan van aanpak.  
 

6. Vooruitblik hooglerarenplan 

Naar aanleiding van het vertrek van enkele medewerkers wil de FR graag weten hoe het leerstoelbeleid wordt 

ingevuld. Het bestuur geeft aan dat dit in de strategie wordt meegenomen: het hangt samen met de indeling 

van de faculteit, de benodigde expertise en de specialisaties die de faculteit wilt neerzetten. Het beleid kan 

dus worden besproken zodra de hoofdlijnen van de vernieuwde facultaire strategie gereed zijn.  
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7. Wijziging Faculteitsreglement 

Er wordt besproken hoe leden van de opleidingscommissies kunnen worden aangesteld. De 

opleidingscommissies willen graag dat de FR de benoeming kan uitvoeren – dit is echter wettelijk gezien niet 

mogelijk omdat alleen het bestuur benoemingen kan doen. Als tussenoplossing is geopperd om een lijst te 

maken met redenen op grond waarvan het bestuur een benoeming kan weigeren.  

Robert vindt dit in principe hanteerbaar, maar hij vraagt zich wel af waarom de opleidingscommissies hier om 

vragen. Rik geeft aan dat het een principieel standpunt is en dat er in het verleden ook voorvallen hiermee zijn 

geweest. Volgens Robert moet iedereen zich senang voelen bij de regeling, maar hij vindt dat zo’n lijstje niet 

bijdraagt aan de oplossing van een oud probleem. De opleidingscommissies hebben nu een andere status 

gekregen, dus mogelijk spelen die oude bezwaren niet meer. Ook zorgt het lijstje voor een inkadering en 

beperking van de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

In de praktijk geeft de commissie advies aan het bestuur, waarop het bestuur het besluit neemt. Een 

opleidingscommissie kan wel officieel bezwaar maken tegen een bestuurlijk besluit. Deze werkwijze moet dan 

ook terugkomen in het faculteitsreglement.  

 

Volgens het huidige reglement benoemt het bestuur ook de voorzitter van een opleidingscommissie. Rik gaat 

bekijken hoe dit in de praktijk gebeurt (actie Rik).  

 

Volgens de FR dient het faculteitsreglement te zijn aangepast voor 1 januari 2018, omdat de benoemingen 

voor een kalenderjaar gelden. Op 27 november wordt meer duidelijk over de implementatie van het GOC en 

zal er ook een concept-faculteitsreglement worden verspreid.  

 

De gemeenschappelijke regeling van ES kan als voorbeeld dienen voor de regeling van BIS. De regeling van 

Data Science is erg verouderd en dient te worden aangepast.  

 

 

8. Rondvraag 

 

Fiona vraagt wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van werkdruk. Robert vertelt dat er in de 

begroting extra ruimte is voor staf en dat het effect daarvan wordt bekeken. Edwin voegt hieraan toe dat groei 

in capaciteit maar een deel van de oplossing is: er kan ook worden gekeken naar het optimaal benutten van 

de huidige capaciteit. Het probleem blijft op de radar van het bestuur. De werkdruk kan in een volgende 

vergadering geagendeerd worden.  

 

9. Sluiting 

 
Rik sluit de vergadering.  
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Besluitenlijst 

  

   

 

Actielijst  

No.  Wie Actie Vergader-

datum: 

Voltooien 

op: 

62 Robert van 

der Drift 

gaat kijken hoe het WP-beleid financieel bewerkstelligd 

kan worden. Update 16 november: dit punt wordt 

verwezen naar de PM-lijst.  

14 okt 

2016 

okt 2017 

78 Nicolien 

Badura 

verwerkt de community building van Data Science in de 

strategische agenda. Update 16 november: dit punt lijkt 

niet te leven bij studenten; wordt verwijderd.  

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. Update 16 november 2017: Rik stuurt een 

reminder aan Patricia hierover.  

29 jun 

2017 

21 sep 

2017 
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104 Harold 

Weffers, FB 

Harold spreekt met het bestuur over de rol van de FR 

met betrekking tot de strategie 

12 sep 

2017 

 

108 Harold 

Weffers 

geeft feedback op het aangepaste huishoudelijk 

reglement dat Leroy heeft gestuurd. Update 16 

november 2017: dit document hangt af van de 

beslissingen over de structuur binnen de faculteitsraad; 

wordt vervolgd.  

3 okt 2017 December 

2017 

110 Fiona 

Sloothaak 

neemt contact op met Harold over eerder gemaakte 

plannen voor vertrouwenscommissie 

3 okt 2017  

113 Rik vraagt aan de onderwijscommisaris van Data Science of 

er veel klachten zijn over de reiskostenregeling.  

7 nov 

2017 

December 

2017 

114 Rik vraagt na hoe de benoeming van voorzitters van 

opleidingscommissies nu in de praktijk gebeurt 

16 nov 

2017 

December 

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. Update 16 november 2017: HR 

schrijft hier een plan voor, dit kan in de FR worden 

geagendeerd voor het eerste kwartaal van 2018 

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 
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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 

f Robert van der 

Drift 

gaat kijken hoe het WP-beleid financieel 

bewerkstelligd kan worden.  

14 oktober 

2016 

 

 

 

 

 

 


