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Datum:  15 februari 2018 
 
Aanwezig:  Marcin van de Ven (vz), Erik Bekkers, Harold Weffers, Martijn Klabbers, Kees Huizing, Rik 

Timmerman, Ruward Karper, Laura Kuntze, Bas Gieling, Nicky van den Berg, Johan Lukkien 
(decaan), Edwin van den Heuvel (vice-decaan), Robert van der Drift (directeur 
bedrijfsvoering), Sabine Jongerius (studentadviseur), Larisa Camfferman (ESA), Laurie 
Baggen 
Gasten: Luuk Meeuwis (commissaris onderwijs GEWIS), Rik Schepens (oud-lid), Thom 
Castermans (oud-lid), Leroy Visser (oud-lid) 

 
Afwezig:  Fiona Sloothaak (oud-lid), Andrea Fuster (oud-lid), Patricia Vossen (oud-lid)  
 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Marcin van de Ven opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 

2. Verslag Faculteitsraad 5 december 2017 
Het verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  
 
Ook de PM-lijst wordt bijgesteld.  

- Punt a: Robert wil voorkomen dat gegevens handmatig moeten worden bijgehouden. Veel is 
afhankelijk van de beschikbare systemen (HR, PURE, OSIRIS). Het blijft zorgwekkend dat bepaalde 
informatie (bv. het aantal afstudeerders) moeilijk uit de systemen te halen is. Het punt kan voor nu 
worden verwijderd.  

- Punt b: Marloes van Lierop zal in april 2018 worden gevraagd om te rapporteren over de selectie.  
- Punt c: vanwege de wisselingen bij HR heeft dit wat vertraging opgelopen en zal het plan in het eerste 

halfjaar van 2018 worden ontwikkeld.  
- Punt d: het CvB heeft een aparte richtlijn afgekondigd voor PDEng-opleidingen. Dit wordt apart 

besproken in een FR-vergadering en kan worden geagendeerd voor de vergadering van april 2018.  
- Punt e: de beleidsmedewerkers zijn bezig met een gewijzigde versie van het faculteitsreglement dat in 

maart/april 2018 aan de FR zal worden gestuurd.  
- Punt e (de nummering wordt hier aangepast naar f): eind februari is er een eerste bijeenkomst met de 

werkgroep werkverdeling; in die cyclus zal dit punt worden meegenomen.  
- Punt f (de nummering wordt hier aangepast naar g): dit specifieke punt wordt verwijderd van de lijst. 

Het nieuwe beleid wordt regelmatig besproken door het bestuur en dit zal ook in de FR regelmatig 
terugkomen.   

 
 

3. Mededelingen 
a. Kennismaking nieuwe leden 

De nieuwe leden Martijn, Rik, Bas, Ruward en Nicky en de nieuwe studentadviseur Sabine stellen zichzelf 
voor. 
 

b. Nieuwe vergaderstructuur 
De FR houdt een maandelijkse openbare vergadering waarbij de directeur bedrijfsvoering aanwezig zal zijn. 
Maandelijks zal er daarnaast ook een besloten overleg binnen de FR zijn. Een aantal keer per jaar zal er 
daarnaast ook een langere openbare vergadering zijn waarbij het hele faculteitsbestuur aanwezig zal zijn.  
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4. Jaarverslag 2017 

Rik licht het plan kort toe. Hij kijkt terug op een bewogen jaar en ziet ook genoeg werk voor raad en bestuur in 
2018.  
 
Edwin merkt op dat het voorwoord van het jaarverslag de nadruk legt op negatieve zaken en dat hij liever een 
positievere toon hoort.  
 
Robert vraagt naar de training die de FR onlangs heeft gevolgd. Laura geeft aan dat zij het als heel nuttig 
heeft ervaren. De nadruk werd niet gelegd op de rechten en plichten, maar op samenwerking: hoe kunnen 
relaties binnen de faculteit worden verbeterd en optimaal worden benut? Wat kun je met elkaar bereiken? 
Robert juicht deze constructieve grondhouding toe.  
 
De overdracht en jaarplanning in het jaarverslag zijn reeds voorbesproken met Robert en de leden van de FR.  
 
Alle FR-leden worden bedankt voor hun werkzaamheden in 2017.  
 
 

5. Afscheid oud-leden 
Robert bedankt de oud-leden van de FR voor hun waardevolle werk voor de faculteit. Oud-voorzitter Rik 
bedankt het bestuur voor de fijne interactie en wenst de nieuwe FR veel succes.  
 
 

6. Jaarplanning FB (strategie) en FR 
Robert toont een korte presentatie over de ondersteunende diensten van de faculteit en de punten ter 
verbetering vanuit bedrijfsvoering in 2018. Als er werkgroepen vanuit het bestuur worden gevormd, dan zal de 
FR hierin worden betrokken om de juiste input te krijgen.  
 
Wat betreft Finance wil het bestuur verbeterde informatievoorziening om op die manier beter onderbouwde 
beslissingen te nemen. Zo kan het bestuur keuzes maken op basis van strategie en planvorming. De 
begrotingscyclus zal worden gewijzigd met een voorjaarsnota met ontwikkelingen en inzichten voor het 
komende jaar. Dit wordt gedeeld met de faculteit en de hieruit volgende input is het startpunt voor het 
opstellen van de begroting die in het najaar wordt opgeleverd. Dit zorgt voor een functionelere begroting.   
 
De werkgroep huisvesting wordt steeds actueler nu de oplevering van Atlas nabij is. Marcin zat in deze 
werkgroep en zal nu worden vervangen door Laura.  
 
Voor HR is het belangrijk om een heldere omschrijving te maken van de manier waarop TU/e beleid in de 
faculteit wordt uitgelegd, met een overzicht van procedures en processen binnen de faculteit 
 
Bij ESA gaat het vooral om het optimaliseren van de workflow.  
 
Martijn vraagt of de kritiek op de governancestructuur op centraal niveau ook binnen de faculteit speelt. Johan 
antwoordt dat de vele overleggen (zowel centraal als facultair) de besluitvorming mistig maakt. Op facultair 
niveau komen nu veel beslissingen bij het bestuur terecht. Het bestuur wil dat bepaalde 
besluitvormingsprocessen worden teruggelegd naar de plek waar ze horen. Medewerkers krijgen dan meer 
ruimte en vrijheid om zaken zelf op te lossen, waardoor ze zich mede verantwoordelijk voelen voor de manier 
waarop de faculteit wordt gerund.  
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Harold vraagt of het mogelijk is om een eerste start te maken met de financiële commissie. Robert antwoordt 
dat hij een planning heeft voor de eerste helft van het jaar, die zal worden doorgestuurd aan de raad.  
Martijn merkt op dat de wijzigingen in het SAM heel ingrijpend zijn en hij vraagt zich af of faculteiten dit wel in 
de gaten hebben. Johan geeft aan dat de berekeningen binnen SAM niet bekend zijn bij de faculteiten – alleen 
de uitkomst wordt gedeeld. Het college stuurt dus nog weinig informatie naar de faculteiten. Het bestuur kan 
hierdoor niet goed beoordelen welke elementen zijn meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld niet inzichtelijk op 
welke manier serviceonderwijs in het model zit.  
 
 
Ook de jaarplanning van de FR wordt besproken. Dit is nog een flexibele opzet waarvan kan worden 
afgeweken. Sommige thema’s hoeven wellicht niet intensief of inhoudelijk besproken te worden: soms is het 
meer een update dan een discussiepunt. In 2018 wil de FR tweemaal een FROC-overleg inplannen, ook in 
verband met de nieuwe regelgeving voor OC’s.  
 
 

7. Rondvraag 
Marcin wijst iedereen erop dat het CvB op 28 februari langskomt op de faculteit om het strategisch plan 2030 
te bespreken. Hij vraagt het bestuur dit duidelijk te communiceren in de faculteit.  
 
Het bestuur geeft aan dat het nieuwe taalbeleid is goedgekeurd. Het plan is om het beleid binnen twee jaar 
door te voeren. Het CvB ontwikkelt een handleiding die het bestuur zal gebruiken voor de implementatie. 
Binnen de faculteit zal er vooral moeten worden gekeken naar de organen die vergaderstukken nu in het 
Engels moeten gaan schrijven. De notulen van de FR zullen bijvoorbeeld ook in het Engels moeten worden 
geschreven. Ook voor het onderwijs heeft het beleid gevolgen, bijvoorbeeld voor het verplichte niveau van 
Engels van docenten. 
 
Rik merkt nog op dat de terminologielijst is gewijzigd en dat er vanaf nu wordt gesproken over department 
board en department council.  
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Actielijst FR  
 

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 

108 Marcin 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. Update 15 februari 2018: dit punt wordt 
doorgeschoven van Harold naar Marcin.  

3 okt 2017 December 
2017 

113 Rik vraagt aan de onderwijscommissaris van Data Science 
of er veel klachten zijn over de reiskostenregeling. 
Update 15 februari 2018: Rik geeft aan dat het aantal 
klachten meevalt. Punt wordt verwijderd.  

7 nov 
2017 

December 
2017 

114 Marcin vraagt na hoe de benoeming van voorzitters van 
opleidingscommissies nu in de praktijk gebeurt. Update 
15 februari 2018: dit punt wordt doorgeschoven van Rik 
naar Marcin.  

16 nov 
2017 

December 
2017 
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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. Update 15-2-2018: het 
punt wordt voor nu verwijderd; het bestuur beraadt 
zich op manieren om essentiële data beschikbaar 
te houden.  

8 dec 2016 PM 

b Marloes van 
Lierop 

Rapporteert over de herziene methodiek selectie. 15 februari 
2018 

April 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. 
Update 15 februari 2018: vanwege de wisselingen 
bij HR heeft dit wat vertraging opgelopen en zal 
het plan in het eerste halfjaar van 2018 worden 
ontwikkeld.  

8 dec 2016 PM 

d Faculteitsbestuur  houdt de FR op de hoogte van ontwikkelingen bij 
de PDEng-opleidingen. Update 15 februari 2018: 
wordt geagendeerd voor de FR vergadering van 
april 2018.  

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. Update 15 februari 2018: het 
gewijzigde reglement zal in maart of april 2018 
gereed zijn.  

29 mei 
2017 

PM, na 
actie 99 

f 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. Update 15 
februari 2018: wordt meegenomen in de 

8 dec 2016 PM 



 Page 6 of 6  
 

werkgroep werkverdeling die eind februari zal 
starten.  

g Robert van der 
Drift 

gaat kijken hoe het WP-beleid financieel 
bewerkstelligd kan worden.  

14 oktober 
2016 

 

 
 
 
 
 
 


