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Datum:  26 juni 2018 1 

Aanwezig: Marcin van de Ven (vz), Harold Weffers, Kees Huizing, Rik Timmerman, Bas Gieling, Nicky van 2 
den Berg, , Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), Edwin van den Heuvel, Luuk 3 
Meeuwis (onderwijscommissaris GEWIS), Sabine Jongerius (studentadviseur), Laurie Baggen 4 
(notulist) , Ruward Karper 5 

Afwezig: Johan Lukkien, Martijn Klabbers, Laura Kuntze, Erik Bekkers 6 

 7 

1. Opening en vaststelling agenda 8 
Marcin opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 9 

 10 
2. Verslag vergadering 390 11 

Het verslag van vergadering 390 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  12 
 13 

3. Mededelingen 14 
De OER’en zijn goedgekeurd behalve ESoE. Binnen de faculteitsraad wordt er gekeken hoe deze OER in het 15 
huidige proces past. Verder wordt dit onderwerp besproken onder punt 6 van deze vergadering.  16 

4. Voorjaarsnota 17 
De voorjaarsnota is besproken in een vergadering tussen Robert, Britt en de financiële commissie van de FR, 18 
waarbij de vragen van de commissie naar tevredenheid zijn beantwoord.  19 

Robert en Edwin lichten de nota toe. De nieuwe versie heeft als titel Voorjaarsnota 2019 omdat het gaat over 20 
de begroting voor 2019. Dit is ook in lijn met de voorjaarsnota van het CvB. Het document bevat een aantal 21 
strategische keuzes, waarvan de investering in PhD-TA’s een van de belangrijkste is. Het is de intentie van het 22 
bestuur om per jaar 4 PhD-TA’s aan te nemen, waarvan 2 binnen wiskunde en 2 binnen informatica. Dit zal 23 
helpen op het gebied van onderzoek, het zal de onderwijsdruk bij de vaste staf verminderen, en het zal jonge 24 
onderzoekers ondersteunen in hun carrière. Het plan is echter flexibel: als het bestuur hier aanleiding voor ziet, 25 
kan de verhouding wiskunde-informatica of het totale aantal worden aangepast. Omdat het om tijdelijke, 26 
eerstegeldstroom-medewerkers gaat, is er ook meer ruimte om te experimenteren en nieuwe 27 
aandachtsgebieden te onderzoeken. Er zal regelmatig moeten worden geëvalueerd wat de consequenties en 28 
implicaties zijn en het bestuur zal de vinger aan de pols blijven houden. De FR kan zich vinden in het PhD-TA 29 
plan. Harold merkt wel op dat het bestuur hierin een onderscheid moet maken tussen de keuze voor financiering 30 
van PhD’s vanuit de eerstegeldstroom enerzijds en het TA-gedeelte anderzijds: bij de evaluatie moeten beide 31 
onderdelen worden bekeken. Kees vraagt in hoeverre deze PhD-TA’s worden begeleid op het gebied van 32 
onderwijs. Het volgen van een volledig BKO-traject is vaak problematisch. Edwin antwoordt dat er wordt 33 
overwogen om een verkorte versie van het BKO-traject te maken voor deze PhD’s, zodat ze wel de juiste 34 
begeleiding krijgen en ook kunnen groeien in het onderwijs. Kees stelt voor dat senior docenten ook tijd zouden 35 
kunnen krijgen om mentor te zijn voor de PhD-TA’s; volgens Edwin is dat nu nog niet het plan, maar dit zal 36 
worden meegenomen in de komende evaluaties.  37 

Verder wordt er ingegaan op paragraaf 3.5, met name de verhouding [eerste geldstroom inkomsten] / [vaste 38 
lasten]. Het bestuur vertelt dat een verhouding in de buurt van 1,0 het streven is. De komende periode zal 39 
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worden gekeken hoe dit bereikt kan worden. Het plan rondom de PhD-TA’s is al een element in de flexibilisering 40 
van het personeelsbestand. Harold vindt het streefgetal goed; wel is ‘in de buurt van 1,0’ wat vaag en zou het 41 
duidelijker zijn om het streven verder uit te werken, zodat er ook goed op gestuurd kan worden.  42 

De financiële commissie heeft het advies naar de FR gestuurd om in te stemmen met deze voorjaarsnota. Robert 43 
merkt op dat het proces nog niet is afgerond. Op 26 juni wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij 44 
medewerkers van W&I worden uitgenodigd om de voorjaarsnota te bespreken; daar kunnen nog nieuwe 45 
inzichten uit voortkomen. In het FMT van 28 juni zal er een definitieve conceptversie worden besproken; op die 46 
versie wordt een reactie van de FR verwacht.  47 

5. Proces medezeggenschap 48 
De FR wil graag eerder worden geïnformeerd over bepaalde stukken (faculteitsreglement, OER, kwaliteitszorg, 49 
personeelsbeleid, voorjaarsnota, begroting, strategie/visie). Marcin toont een Powerpointslide waarin hij een 50 
ideale tijdslijn voorstelt. Directe aanleiding was de OER die in zeer korte tijd moest worden besproken en 51 
goedgekeurd. Robert reageert dat hij deze wens begrijpt, maar dat dit niet altijd haalbaar is. Edwin vult aan dat 52 
het delen van een vroege conceptversie ook een reactie vanuit de raad veronderstelt. Harold ziet in de 53 
universiteitsraad dat veel stukken al buiten de vergadering zijn besproken. Het werkt dan goed om stukken in 54 
een vroeg stadium vertrouwelijk te delen.  55 

Het proces rondom de OER is zowel voor het bestuur als voor de raad niet naar tevredenheid verlopen. De 56 
belangrijkste wijzigingen moeten in een eerder stadium worden gecommuniceerd. Ook de volgorde van 57 
toezending, bespreking en goedkeuring moet goed worden bekeken. De faculteitsraad gaat het proces opnieuw 58 
bekijken en neemt contact op met het bestuur en de OC’s om dit proces te stroomlijnen.  59 

6. OER’en 2018-2019 60 
De FR heeft een advies uitgebracht over de OER’en 2018-2019. Hierin zijn diverse aanpassingen voorgesteld.  61 

Voor de OER van Data Science viel het op dat studenten met een hoofdinschrijving in Eindhoven anders 62 
behandeld worden dan studenten met een hoofdinschrijving in Tilburg. Dit is geen wijziging ten opzichte van de 63 
vorige OER. Specifiek wordt er gesproken over de USE-leerlijnen binnen TU/e en de Data Challenges binnen TiU. 64 
De FR wil graag dat alle studenten van de opleiding hetzelfde onderwijsprogramma kunnen volgen ongeacht de 65 
hoofdinschrijving. Edwin legt uit dat dit het resultaat is van onderhandelingen met TiU; Tilburg eist dat dit 66 
onderscheid wordt gemaakt. Om die reden kan dit niet worden aangepast in de OER. Er is echter een 67 
pragmatische oplossing: de studenten kunnen hun hoofdinschrijving eenvoudig wijzigen zodat zij wel het 68 
gewenste studieprogramma kunnen volgen. Ruward merkt op dat de voorlichting naar studenten toe dan wel 69 
duidelijker moet worden gemaakt: bij de voorlichting wordt dit verschil niet genoemd. Edwin reageert dat dit 70 
een detail is dat ook later kan worden uitgelegd; in de voorlichting naar aankomende studenten kan wel worden 71 
gecommuniceerd dat de hoofdinschrijving altijd nog gewijzigd kan worden om keuzestress te voorkomen.  72 

7. Rondvraag 73 
Geen opmerkingen.  74 
 75 

8. Sluiting 76 
Marcin sluit de vergadering.  77 

  78 
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Actielijst FR  79 

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 

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. Update 26 juni 2018: de 
besluitenlijst van het FB is niet relevant voor de FR; 
actiepunt wordt vervangen door actiepunt 119.  

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. Update 26 juni 2018: dit is nog 
niet gebeurd.  

27 maart 
2018  

Juni 2018  

117 Commissie 
onderwijs 

Bespreekt de selectieprocedure CSE met Larisa en 
Marloes. Update 26 juni 2018: afspraak heeft 
plaatsgevonden; intern document wordt doorgestuurd 
aan de FR.  

24 april 
2018 

Juni 2018 

118 FR bekijkt het proces rondom de OER’en (inclusief ESoE) 
en neemt contact op met het bestuur en de OC’s om 
dit proces te stroomlijnen.  

26 juni 
2018 

Juli 2018 

119 FR Naar aanleiding van de vraag om de besluitenlijst van 
de FR: om beter inzicht te verkrijgen in (de status van) 
het proces van beeld-, menings- en besluitvorming ten 
aanzien van relevante dossiers stelt de FR een 
overzicht samen van de relevante dossiers en de 
bijbehorende status. Dit overzicht wordt dan 
vervolgens door de FR bijgewerkt naar aanleiding van 
informatie verkregen tijdens o.a. de regiesessies en de 
openbare vergaderingen.  

26 juni 
2018 

September 
2018 

  80 
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PM-lijst 81 

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 

 82 


