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Datum:  24 april 2018 1 
Aanwezig: Marcin van de Ven (vz), Harold Weffers, Kees Huizing, Rik Timmerman, Ruward Karper, 2 

Laura Kuntze, Bas Gieling, Nicky van den Berg, Robert van der Drift (directeur 3 
bedrijfsvoering), Luuk Meeuwis (onderwijscommissaris GEWIS), Sabine Jongerius 4 
(studentadviseur), Larisa Camfferman (hoofd ESA), Laurie Baggen (notulist)  5 

Afwezig: Erik Bekkers, Martijn Klabbers 6 
 7 

 8 
1. Opening en vaststelling agenda 9 

Marcin van de Ven opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 10 
 11 
 12 

2. Verslag vergadering 388 13 
Het verslag van vergadering 388 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  14 
 15 
 16 

3. Mededelingen 17 
Er zijn geen mededelingen.  18 
 19 
 20 

4. Update voorjaarsnota 21 
Robert geeft een mondelinge toelichting. Op dit moment ligt er een gedeeltelijke conceptversie. Begin 22 
mei komt er een eerste volledige versie die dan ook in de verschillende gremia zal worden besproken 23 
(MAC, COSAC, FR en WP). Ook is er een uitnodiging verstuurd naar medewerkers en faculteitsraad 24 
voor de bespreking van de nota op 24 mei. Op die manier wil het bestuur voldoende input krijgen 25 
vanuit de faculteit. Volgens de planning is er eind mei een definitieve versie die voor de rest van het 26 
jaar geldt.  27 
 28 
 29 

5. Ontwikkelingen PDEng-opleidingen 30 
Robert geeft een mondelinge toelichting. Het nieuwe financieringsmodel zal consequenties hebben 31 
voor de PDEng-opleidingen en het bestuur wil strategische beslissingen gaan nemen op basis van het 32 
nieuwe model. Daarvoor moet eerst worden geanalyseerd wat het SAM in de praktijk gaat betekenen 33 
en op welke punten het bestuur het model kan beïnvloeden.  34 
Binnen W&I is ST al volledig onderdeel van de faculteit; het plan is om ASD ook meer te integreren 35 
binnen de faculteit. Het bestuur wil vaker gaan overleggen met de PDEng-opleidingen om te bekijken 36 
hoe de inbedding in de faculteit kan worden verbeterd. 37 
 38 
In de werkgroep over de financiering van de PDEng-opleidingen is nog niets vastgesteld. 39 
 40 
Harold legt uit dat er al eerder nieuwe richtlijnen voor de PDEng-opleidingen zijn goedgekeurd, waarin 41 
er een ‘nieuw’ kader gaat komen met een aantal gezamenlijke vakken. Dat wordt momenteel verder 42 
uitgewerkt in de Graduate School.  43 
 44 
Het punt wordt na de zomer opnieuw geagendeerd zodra de invloed van SAM en de strategische 45 
keuzes van het bestuur hierin duidelijk zijn.  46 

 47 
  48 
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6. Herziening selectieprocedure CSE 49 
Larisa geeft een update. Op 15 januari hebben 628 studenten zich aangemeld voor CSE – veel meer 50 
studenten dan bij de andere opleidingen met deze selectieprocedure. Er waren veel internationale 51 
studenten die zich voor het eerst in Studielink inschreven. Bij de volgende deadline (31 januari) 52 
moesten kandidaten hun GPA invullen; toen bleven er 356 studenten over. Vervolgens moesten 53 
kandidaten een reflectie schrijven (16 februari): dat deden 315 studenten.  54 
 55 
Op 10 maart was er een online toetsdag. Daar hebben 293 kandidaten aan deelgenomen. Voor 286 56 
kandidaten is er een definitieve ranking naar Studielink gestuurd. Aan 235 kandidaten is op 15 april 57 
een plek aangeboden; zij hebben dan twee weken de tijd om te accepteren. Op 23 april hadden 158 58 
kandidaten geaccepteerd en 8 kandidaten geweigerd. Een aantal opleidingsplaatsen (ca. 30) is 59 
gereserveerd voor bijzondere gevallen en bezwaren.  60 
 61 
Omdat nog niet bekend is welke kandidaten hun plek hebben geaccepteerd, zijn er nog geen 62 
definitieve cijfers en kan er nog geen analyse worden gedaan. De eerste gegevens lijken uit te wijzen 63 
dat de Bevertest (die gebruikt wordt op Nederlandse middelbare scholen) minder goed wordt gemaakt 64 
door de internationale kandidaten. Ook lijken er iets meer vrouwelijke kandidaten te zijn dan vorige 65 
jaren.  66 
 67 
Begin mei is de studentenpopulatie duidelijk en kan er een analyse worden gemaakt op de gegevens. 68 
De echte uitwerking van de selectie kan pas na een volledig studiejaar worden beoordeeld, als de 69 
studenten hun eerste jaar hebben afgerond. Ook het proces zelf moet worden geëvalueerd. Wat voor 70 
effect hebben de strakke deadlines en hoe gaan opleidingen daarmee om? Wat doet de selectie met 71 
de diversiteit van de studentenpopulatie? Moet de cap van 250 studenten worden bijgesteld?  72 
 73 
Marcin vraagt naar de problemen die er zouden zijn geweest met de digitale toetsing. Larisa herkent 74 
deze signalen niet. Kandidaten hebben duidelijke testinstructies gehad en ze waren zelf 75 
verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding. Er waren maar enkele gevallen waarbij de 76 
internetverbinding tijdelijk wegviel.  77 
  78 
Afgelopen jaar werd er discussie gevoerd over de verhouding tussen technische kennis en sociale 79 
vaardigheden. Laura vraagt of dit wordt meegenomen naar volgend jaar. Larisa antwoordt dat er eerst 80 
een analyse moet worden gedaan op de gegevens. Zo lijkt het schrijven van de reflectie een drempel 81 
te zijn. Mogelijk vallen hier kandidaten af die minder goed kunnen reflecteren en mogelijk sociaal 82 
minder vaardig zijn. Volgend jaar worden de studenten gevolgd en kan de studentenpopulatie worden 83 
geanalyseerd. Het onderwerp blijft nog steeds onder de aandacht.  84 
 85 
De onderwijscommissie van de FR plant een vergadering in met Larisa en Marloes in juni, zodra de 86 
analyse van de gegevens gereed is.  87 
 88 
 89 

7. Rondvraag 90 
Marcin vraagt hoe de AVG op de universiteit wordt geïmplementeerd. Robert antwoordt dat er op 91 
centraal niveau procesverantwoordelijken zijn aangewezen, bijvoorbeeld binnen HR en ESA. De Chief 92 
Information Security Officer Martin Romijn geeft informatie aan de diensten. Ook onderzoeksdata 93 
worden centraal opgepakt. Volgens Robert zijn er weinig zaken die op dit moment facultair moeten 94 
worden geregeld.  95 
Kees geeft aan dat docenten graag richtlijnen willen krijgen over de omgang met privacygevoelige 96 
data van studenten. En volgens Harold zijn er bepaalde faculteitsinterne processen die niet centraal 97 
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zullen worden geregeld. Marcin heeft gehoord dat de faculteitsraden instemming zouden krijgen op de 98 
manier waarop gegevens verwerkt worden; hij zal nazoeken wat daar precies mee wordt bedoeld.  99 
 100 
Laura vraagt of er een update is over de commissie huisvesting; Robert antwoordt dat dit niet het 101 
geval is.  102 
 103 
Sabine vertelt dat er op termijn ruimte is voor 20 PhD-TA’s. Studenten kunnen een 104 
onderzoeksvoorstel indienen waarop een selectie wordt gedaan.  105 
 106 
 107 

8. Sluiting 108 
Marcin van de Ven sluit de vergadering.  109 

 110 
 111 

  112 
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Actielijst FR  113 

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 oktober 
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. Update 24 april 2018: dit punt komt terug in 
het faculteitsreglement en wordt daarom van de actielijst 
verwijderd.  

16 
november 
2017 

December 
2017 

115  Harold, 
Sabine, 
Bas  

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

27 maart 
2018  

Juni 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 maart 
2018  

Juni 2018  

117 Commissie 
onderwijs 

Bespreekt de selectieprocedure CSE met Larisa en 
Marloes 

24 april 
2018 

Juni 2018 

  114 
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PM-lijst 115 

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. 
Update 24 april 2018: dit wordt meegenomen in het 
diversiteitsbeleid; punt kan worden geagendeerd voor 
november 2018.  

8 dec 2016 November 
2018 

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. 
Update 24 april 2018: nog weinig ontwikkelingen, 
punt wordt geagendeerd voor september 2018.  

9 feb 2017 September 
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. Update 24 april 2018: het 
faculteitsreglement wordt geagendeerd voor de FR-
vergadering in mei 2018.  

29 mei 
2017 

Mei 2018 

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. Update 24 april 2018: de 
werkgroep werkverdeling is hiervan op de hoogte en 
dit punt wordt meegenomen; het kan voor nu worden 
verwijderd van de pm-lijst.  

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 

8 dec 2016  21 sep 
2017  
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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. Update 24 april 
2018: Laurie heeft een voorstel geschreven dat ter 
goedkeuring bij Edwin ligt. Dit punt kan worden 
verwijderd van de pm-lijst.  

 116 


