
 

Verslag Openbare Vergadering Faculteitsraad 388 

Page 1 of 5 
 

Datum:  27 maart 2018 1 
Aanwezig: Marcin van de Ven (vz), Harold Weffers, Martijn Klabbers, Kees Huizing, Rik Timmerman, 2 

Ruward Karper, Laura Kuntze, Bas Gieling, Nicky van den Berg, Robert van der Drift 3 
(directeur bedrijfsvoering), Manon van Leeuwen (notulist) 4 

Afwezig: Erik Bekkers, Laurie Baggen 5 
Gasten: Luuk Meeuwis (onderwijscommissaris GEWIS), Sabine Jongerius (studentadviseur) 6 
 7 

 8 
1. Opening en vaststelling agenda 9 

Marcin van de Ven opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 10 
 11 

2. Verslag vorige vergadering 387 12 
• Vaststellen: het verslag van 27 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn verder geen 13 

opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 14 
• Actiepunten: de lijst met actiepunten is niet toegevoegd aan de stukken. Naar aanleiding van:  15 

• Punt 114: de benoeming van de voorzitters van de opleidingscommissies, dit staat ook in het 16 
nieuwe faculteitsreglement. Als het nieuwe faculteitsreglement definitief is, dan zal dit punt 17 
besproken worden in de FR vergadering. 18 

• Punt D op de PM lijst: dit wordt in de FR vergadering in april besproken. 19 
• Punt E op de PM lijst: Robert geeft aan dat er een werkgroep is voor de werkverdeling. Deze 20 

opmerking zal hij meenemen naar deze werkgroep. 21 
 22 

3. Mededelingen 23 
• Besluitenlijst: de FR zou graag van het faculteitsbestuur een openbare besluitenlijst ontvangen. 24 

Robert geeft aan dat in de huidige besluitenlijst veel punten staan die niet gedeeld kunnen worden, 25 
omdat veel besluiten van personele aard zijn. Er blijft weinig over voor de openbare besluitenlijst. De 26 
vraag is wat de behoefte is van de FR. Harold, Sabine en Bas zullen een afspraak maken met Robert 27 
om de besluitenlijst voor de FR te bespreken (actie).  28 

• Update huisvesting: de huisvesting werkgroep is vorig jaar een paar keer bij elkaar geweest, maar dit 29 
is voor nu gestopt omdat er een discussie gaande is met dienst huisvesting om een aantal zaken 30 
helder te krijgen. Robert geeft een toelichting op de discussie die loopt. De getallen die dienst 31 
huisvesting gebruikt, zijn gebaseerd op een verouderd model.  De punten die met dienst huisvesting 32 
besproken worden zijn: het aantal studenten, het aantal medewerkers, de GEWIS ruimte en labruimte 33 
voor de faculteit. Het CvB heeft aangegeven dat W&I wel grote kans maakt op de 3de verdieping. In 34 
april wordt er een beslissing genomen. Als duidelijk is of we inderdaad de 3de verdieping tot onze 35 
beschikking krijgen, dan kan de werkgroep huisvesting weer verder. Harold geeft aan dat de inrichting 36 
van de 3de verdieping, zoals deze nu is, goed is en dat de indeling hopelijk ongewijzigd blijft. 37 

• Update vernieuwd faculteitsreglement: er ligt nu een versie die aangepast is aan de nieuwe 38 
werkelijkheid. Het faculteitsbestuur is hier naar aan het kijken. Als het nieuwe faculteitsreglement klaar 39 
is, dan wordt hierover in de bestuursvergadering een definitief besluit genomen, daarna wordt dit 40 
voorgelegd aan de FR. 41 
 42 

4. Strategie & visie, prioriteiten 43 
• Strategie & prioriteitenlijst: Robert geeft aan dat de hoofd prioriteit voor het faculteitsbestuur de 44 

financiën zijn (prioriteit 1) en deels ook de werkverdeling (prioriteit 3). Alles is er nu op gericht om tot 45 
een goede voorjaarsnota te komen. In de voorjaarsnota zullen nu waarschijnlijk nog thema’s 46 
ontbreken, die in de volgende voorjaarsnota wel behandeld gaan worden. Het is de bedoeling van het 47 
faculteitsbestuur om de voorjaarsnota als kerndocument te gaan gebruiken. Harold geeft aan dat de 48 
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FR de voorjaarsnota in een vroegtijdig stadium moet zien. In de FR vergadering op 28 mei a.s. zal de 49 
voorjaarsnota afgetikt moeten worden. Op 12 april a.s. staat de voorjaarsnota op de agenda van de 50 
bestuursvergadering. 51 
De meerjaren strategie is nu nog een draft versie. De Raad van Advies heeft hier iets over gezegd, 52 
evenals het WP. Het streven is om voor de zomer een concept versie af te hebben. Harold geeft aan 53 
dat het faculteitsbestuur dit ook met de FR kan bespreken (eventueel in een besloten vergadering). 54 
Maar eerst zal in de bestuursvergadering het concept moeten worden vastgelegd. 55 
 56 

5. Voorjaarsnota 57 
• Voorstel voorjaarsnota: het faculteitsbestuur gaat met een voorjaarsnota werken. Een eerste opzet 58 

met de hoofdstukindeling en bullet points is gemaakt en zit bij de bijlagen. Robert vraagt of dit volgens 59 
de FR ook de juiste informatie is. De financiële commissie van de FR geeft aan dat zij verder geen 60 
toevoegingen heeft. 61 
 62 

6. Midterm review 63 
Dit jaar vindt de midterm review plaats. Vanuit de FR komt de vraag welke acties het faculteitsbestuur 64 
neemt voor deze midterm review. Robert geeft aan dat de capaciteitsgroepen bezig zijn met 65 
zelfevaluaties. Deze evaluaties zullen door een externe commissie bekeken worden. Robert stelt aan 66 
de FR de vraag hoe zij hierin betrokken willen worden. De FR zal hierover nadenken en dit bespreken 67 
in een besloten vergadering. De FR geeft daarna een terugkoppeling aan het faculteitsbestuur (actie). 68 
Harold geeft aan dat het belangrijk is om in de zelfevaluatie te benoemen wat er verbeterd is ten 69 
opzichte van de vorige keer.  70 
 71 

7. Rondvraag 72 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 73 
 74 

8. Sluiting 75 
Marcin van de Ven bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  76 

 77 
 78 

  79 
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Actielijst FR  80 
 81 

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 

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 

115 Harold, 
Sabine, 
Bas 

Maken een afspraak met Robert om de besluitenlijst 
voor de FR te bespreken.  
 

27 maa 
2018 

Jun 2018 

116 FR Zal nadenken over hoe zij betrokken wil worden in de 
midterm review en bespreken dit in een besloten 
vergadering. Daarna koppelt de FR dit terug aan het 
faculteitsbestuur. 

27 maa 
2018 

Jun 2018 

 82 
  83 
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PM-lijst 84 

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 April 2018 

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 
werkgroep werkverdeling die eind februari zal 
starten.  

8 dec 2016 PM 

h 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 

 85 



 Page 5 of 5  
 

 86 
 87 
 88 
 89 
 90 
 91 


