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Datum: 27 februari 2018 
Uitgenodigd:  Marcin van de Ven (vz), Erik Bekkers (notulist), Nicky van den Berg, Bas Gieling, 

Kees Huizing, Ruward Karper, Martijn Klabbers, Laura Kuntze, Rik Timmerman, 
Harold Weffers,  Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), Laurie Baggen 

Afwezig: Robert van der Drift, Laurie Baggen 
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1. Opening en vaststellen agenda 5 

Marcin van de Ven opent de vergadering om 12.38u en de agenda wordt vastgesteld. 6 

2. Verslag vorige vergadering 386  7 

2a. Correcties 8 

Sectie 3a: Bij de mededingingen ontbreekt de naam van Erik Bekkers als nieuw lid. 9 

Verzoek aan Laurie om regelnummers te plaatsen bij de (concept) notulen. 10 

2b. Opmerkingen 11 

Laura merkt op dat ze Marcin inderdaad zal vervangen in de werkgroep huisvesting. Echter, verzoek 12 

aan Erik (secretaris) om dit door te geven aan Robert van der Drift, met als extra verzoek de 13 

werkgroep huisvesting contact op te laten nemen met Laura voor alle contact gegevens. 14 

Het bestuur heeft het taalbeleid, welke in 2020 van start gaat, goedgekeurd. Hierover de volgende 15 

opmerkingen: 16 

- Vanaf wanneer worden de notulen in het Engels geschreven? 17 

- Er komt nog een implementatieplan vanuit de universiteit, wil het bestuur en de FR daar op 18 

wachten? 19 

- Er bestaat een lijst met vertalingen van termen van het Nederlands naar Engels, deze is te 20 

vinden op: 21 

https://assets.intranet.tue.nl/fileadmin/content/Diensten/STU/Language_Center/TUe_Termi22 

nology_List_-_October_2017.pdf  23 

- In FR 386 heeft Johan Lukkien zijn voorkeur geuit voor het publiceren van de notulen in 1 24 

taal, en niet met twee versies (Engels + Nederlands) te werken. De FR deelt deze voorkeur. 25 

Verzoek aan Laurie of vanaf de volgende open FR vergadering de notulen in het Engels te schrijven. 26 

De notulist wordt bedankt voor de notulen van FR 386. 27 

3. Mededelingen 28 

Robert en Laurie zijn niet aanwezig. Dit komt door een miscommunicatie (te laat gedeelde agenda’s, 29 

en misverstand over de nieuwe vergaderstructuur). 30 

https://assets.intranet.tue.nl/fileadmin/content/Diensten/STU/Language_Center/TUe_Terminology_List_-_October_2017.pdf
https://assets.intranet.tue.nl/fileadmin/content/Diensten/STU/Language_Center/TUe_Terminology_List_-_October_2017.pdf


4. Strategie 31 

De strategie van het bestuur van W&I is vorige vergadering aanbod gekomen aan de hand van een 32 

presentatie van Robert. Deze presentatie was nog niet heel inhoudelijk, in een volgende rapportage 33 

ziet de FR graag een gedetailleerdere visie op de volgende onderdelen: 34 

1. Wat is de strategie t.a.v. onderzoek, onderwijs(vernieuwing), faciliteiten (o.a. huisvesting) en 35 

een bijhorend capaciteitsplan? 36 

2. Welke impact heeft dat op het personeelsbeleid? 37 

3. Wat is de tijdlijn? (Wanneer wordt wat besproken/besloten?) 38 

De FR stelt voor om in de maanden maart, april, mei en juni, iedere maand onderwerpen hiervan op 39 

de agenda te hebben (inclusief stukken ter voorbereiding). 40 

Verzoek aan Robert hier rekening mee te houden. 41 

5. Financiën 42 

De FR heeft plichten en rechten. Op de agenda staat o.a. het nieuwe verdeel model, een besluit 43 

hierover wordt genomen op 8 maart. Hier heeft de FR in principe niets over te zeggen. Het zal echter 44 

wel effect hebben op de financiën van de faculteit als wel op het verdienmodel. Dat is dan weer een 45 

hoofdlijn van de begroting waar de FR wel instemmingsrecht op heeft. 46 

De volgende zaken gaat de FR aan: 47 

- In maart/april zal de voorjaarsnota worden gepubliceerd 48 

- In september zal de begroting worden gepubliceerd. 49 

De FR financiën commissie heeft advies gegeven op de begroting van dit jaar (november 2017), maar 50 

heeft hier nog altijd geen reactie op gehad. 51 

6. Communicatie 52 

6a. Aankondigen openbare vergadering 53 

De volgende open FR vergadering willen we graag aankondigen via de monitoren en uitnodigingen 54 

sturen naar het bestuur en de medewerkers. Verzoek aan de communicatie commissie dit uit te 55 

werken. 56 

6b. Lopende dossiers 57 

Verzoek aan de communicatie commissie om een overzicht te maken van lopende dossiers, en deze 58 

op de website te publiceren.  59 

6c. Besluiten lijst 60 

De FR hoort een lijst van het bestuur te krijgen (van Nicolien of Robert) van de genomen en 61 

voorgenomen besluiten. Er zijn besluiten die de FR vooraf  gezien moet hebben. De wens van de FR is 62 

om 1) bij dergelijke besluiten in een vroeg stadium betrokken te raken en 2) hiervoor tenminste 2 63 

weken leestijd voor te krijgen. (met uitzondering van personeelsbesluiten waar de FR niet over gaat) 64 

Afhankelijk van het besluit heeft de FR recht op informatie voorziening, adviesrecht of 65 

instemmingsrecht.  66 

Een voorbeeld voor dergelijke informatie voorziening is het college van bestuur die een lijst van 67 

besluiten bij houdt welke na iedere vergadering wordt bijgewerkt en online wordt gedeeld. In ons 68 

geval kan dit desnoods via een xls sheet die beschikbaar is op sharepoint. 69 



6d. Sharepoint 70 

Ondanks de mededeling dat de FR inmiddels toegang heeft tot de relevante mappen op sharepoint, 71 

blijkt het volgende. De leden van de FR hebben nog altijd geen schrijfrechten op sharepoint, en 72 

kunnen ook nog niet alle mappen aan. 73 

De FR wil een map “Meeting space” bij houden waarin alle stukken voor de vergaderingen worden 74 

bijgehouden en een map “Final” waarin de openbare stukken worden bij gehouden. Het openbaar 75 

maken wordt echter pas gedaan als de FR zelf het proces van document beheer via sharepoint onder 76 

de knie heeft. De sharepoint pagina is sites.win.tue.nl/deco 77 

7. Rondvraag 78 

Vraag door Laura: Wordt Sabine (studentadviseur faculteitsbestuur) uitgenodigd? Verzoek expliciet 79 

uit te nodigen (voor publieke tribune). 80 

Verzoek aan de commissie onderwijs om achter de OER van Eindhoven School of Education (ESoE) 81 

aan te gaan.  Deze is nog altijd niet besproken, en dus ook nog altijd niet goedgekeurd door de FR. 82 

Zolang de OER niet aangeleverd wordt blijft deze niet goedgekeurd. 83 

Martijn wil graag wisselen van commissie; hij wil bij commissie onderwijs, en uit commissie 84 

communicatie. Nu ontbreekt er een medewerker bij commissie communicatie. Kees overweegt de rol 85 

van Martijn binnen deze commissie over te nemen. 86 

Per commissie is er nu een voorzitter aangewezen. De voorzitter per commissie is het centrale 87 

aanspreekpunt, de initiatiefnemer en houdt (afhankelijk van afspraken binnen de commissie) de 88 

dossiers bij. De voorzitters per commissie zijn als volgt: 89 

- Onderwijs: Bas 90 

- Financiën: Rik 91 

- Welzijn: Laura 92 

- Onderzoek: Harold 93 

- Communicatie: Ruward 94 

Opmerking: Kees is niet blij met het feit dat studenten een verklaring moeten ondertekenen waarin 95 

ze alle recht op tijdens de studie vergaarde IP overdragen aan de universiteit.  96 

Harold Weffers merkt op dat tijdens de FR training het gevoel heerst dat samenwerking tussen de 97 

FRs van verschillende faculteiten wenselijk is. Hij raadt aan deze wens in de gaten te houden bij 98 

SFRUR en PFRUR vergaderingen. 99 

8. Sluiting 100 

Marcin sluit de vergadering om 13.34u. 101 


