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Datum:  28 mei 2018 1 

Aanwezig: Marcin van de Ven (vz), Harold Weffers, Kees Huizing, Rik Timmerman, Laura Kuntze, Bas 2 
Gieling, Nicky van den Berg, Erik Bekkers, Martijn Klabbers, Robert van der Drift (directeur 3 
bedrijfsvoering), Luuk Meeuwis (onderwijscommissaris GEWIS), Sabine Jongerius 4 
(studentadviseur), Larisa Camfferman (hoofd ESA), Laurie Baggen (notulist)  5 

Afwezig: Ruward Karper 6 

 7 

 8 

1. Opening en vaststelling agenda 9 
Marcin opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 10 
Robert merkt daarbij op dat het verstandiger is om in juni een vergadering te houden met het gehele 11 
bestuur en dat daarop ook de agenda wordt aangepast. Harold zegt dat de faculteitsraad op de agenda 12 
duidelijk moet aangeven of de overige twee bestuursleden aanwezig dienen te zijn bij de vergadering.  13 
 14 

2. Verslag vergadering 389 15 
Het verslag van vergadering 389 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  16 
 17 

3. Mededelingen 18 
Er zijn geen mededelingen.  19 
 20 

4. Faculteitsreglement 21 
Robert bedankt de faculteitsraad voor het grondige leeswerk en de gemaakte opmerkingen, zowel in 22 
het emailbericht van 23 mei 2018 als in het reglement zelf. Voor het merendeel van de tekst is het 23 
modelreglement gevolgd. Daar wil het bestuur zoveel mogelijk aan vasthouden. Harold reageert dat 24 
het bestuur kan overwegen om de feedback van de faculteitsraad naar het college te sturen, zodat dit 25 
kan worden meegenomen in de volgende wijzigingen van het modelreglement.  26 
Verder geeft Robert aan dat het bestuur voornemens is om jaarlijks naar het reglement te kijken. Dat 27 
moet immers sowieso in verband met het jaarlijkse terugkerende besluit over de verkiezingen voor de 28 
opleidingscommissies. Om deze reden is een versienummer niet nodig: het jaartal volstaat. Harold legt 29 
uit dat de opmerking betrekking had op de status van het document: is dit een conceptversie of is deze 30 
reeds goedgekeurd?  31 
Robert merkt verder nog op dat hij de voorkeur geeft aan een beperkt reglement zonder al teveel 32 
toevoegingen, maar dat er om praktische redenen voornamelijk het modelreglement wordt gevolgd. 33 
Er volgt een bespreking van de belangrijkste punten:  34 

• De verwijswoorden zullen worden aangepast.  35 
• De benoemingsprocedure van de leden van het faculteitsbestuur wordt omschreven in artikel 36 

2.1 lid 6. De faculteitsraad heeft hier in 2016 een werkwijze voor opgesteld. Robert geeft aan 37 
dit te zien als een interne procedure, die beheerd wordt door de FR. Dit hoeft niet te worden 38 
herhaald in het faculteitsreglement.  39 
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• In artikel 3.2 wordt beschreven dat de (plaatsvervangend) voorzitter(s) en secretaris(sen) uit 40 
het midden van de raad worden gekozen. Volgens WHW artikel 9.31 lid 8 is het voor de 41 
universiteitsraad mogelijk om externen te kiezen. Het bestuur heeft deze aanpassing gedaan 42 
omdat onduidelijk is hoe wenselijk het is om een externe voorzitter dan wel secretaris te 43 
kiezen, ook vanuit financieel oogpunt. De faculteitsraad geeft aan dat deze mogelijkheid er 44 
wettelijk moet zijn en dat dit niet om financiële redenen kan worden gewijzigd. Afgesproken 45 
wordt dat de mogelijkheid om voor een externe voorzitter/secretaris te kiezen wordt 46 
teruggezet in het reglement.  47 

• In artikel 3.3 lid 1 wordt beschreven dat de faculteitsraad ten minste tien keer per jaar 48 
openbaar vergadert. De faculteitsraad vindt dit erg veel en stelt voor dit punt te wijzigen naar 49 
‘streeft ernaar om tien keer per jaar bij elkaar te komen’. 50 

• Om de leesbaarheid te vergroten en aanpassingen makkelijker te maken stelt de faculteitsraad 51 
voor om een bijlage toe te voegen waarin de capaciteitsgroepen, opleidingen e.d. zijn 52 
opgenomen, in plaats van ze op te nemen in het document, en in het document te refereren 53 
naar de bijlage. Robert ziet het voordeel hiervan. Aan de andere kant wordt het reglement 54 
toch jaarlijks herzien, dan maakt het niet uit of een bijlage wijzigt of het reglement zelf: in 55 
beide gevallen moet het reglement opnieuw worden goedgekeurd. Laurie en Robert bekijken 56 
dit punt nogmaals.  57 

• Er wordt opgemerkt dat er in artikel 3.10 lid 3 staat omschreven dat de opleidingscommissie 58 
een plaatsvervangende voorzitter kiest. Als dit verplicht is, dan moet dit gecommuniceerd 59 
worden naar de opleidingscommissies. Robert ziet dat het reglement goed moet worden 60 
nagelopen op dit soort punten om ervoor te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Dit is 61 
een vervolgstap zodra het reglement is goedgekeurd.  62 

• Harold constateert dat de PDEng- en PhD-opleidingen niet worden genoemd in het reglement. 63 
Hij nodigt het bestuur uit om hierover na te denken.  64 

• Laura ziet dat er onder artikel 3.9 lid 2 de term BTI wordt gebruikt. Laurie controleert welke 65 
benaming er op dit moment in het BBR staat; die benaming zal worden gebruikt in het 66 
reglement.  67 

• Nicky merkt op dat de voordracht voor leden van de opleidingscommissie volgens artikel 3.11 68 
alleen marginaal wordt getoetst door het faculteitsbestuur. In de praktijk wordt er wel 69 
informatie over de studievoortgang opgenomen in de voordracht. Luuk geeft door aan het 70 
secretariaat dat deze informatie niet meer bij de voordracht hoeft.  71 

 72 
Marcin bedankt de raad voor haar opmerkingen.  73 
 74 

5. Rondvraag 75 
Geen opmerkingen.  76 
 77 

6. Sluiting 78 
Marcin sluit de vergadering.  79 

 80 
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Actielijst FR  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. Update 
28 mei 2018: Marcin vraagt dit aan Leroy na afloop van 
de vergadering.  

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. Update 28 mei 2018: deze 
afspraak is gemaakt voor juni.  

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.  
Update 28 mei: dit is nog niet gebeurd. Welllicht 
worden de betrokkenen uitgenodigd voor een 
presentatie.  

27 maart 
2018  

Juni 2018  

117 Commissie 
onderwijs 

Bespreekt de selectieprocedure CSE met Larisa en 
Marloes. Update: deze afspraak wordt gepland.  

24 april 
2018 

Juni 2018 

  82 
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PM-lijst 83 

No.  Wie Actie Vergader-
datum: 

Voltooien 
op: 

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 

 84 


