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1. Opening & vaststelling agenda
De Snoo opent de vergadering en merkt op dat Stefan Achterhof de nieuwe voorzitter van de
Faculteitsraad is. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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Besloten gedeelte: benoeming vice-decaan
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2. Concept notulen overlegvergadering 2o augustus 2018
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:
• Lopende acties overlegvergadering 2 jul i2018: Naar aanleiding van een vraag van Ubbink wordt
het overzicht meerjarige toekenningen van de facultaire beleidsruimte door Schinkelshoek aan
de raad gestuurd. Hiermee dient vertrouwelijk te worden omgegaan.
• Regel 101-102: Hille geeft aan dat de inventarisatie licentie-knelpunten nog moet plaatsvinden.
• Regel 129-130: Schinkelshoek geeft m.b.t. de AVG aan dat FGW een boekje heeft uitgebracht
t.b.v. docenten. Dat wordt omgeschreven voor onze faculteit en dan gedrukt voor onze
docenten.
• Lopende acties: m.b.t. de lage opkomst veiligheidstrainingen meldt Schinkelshoek dat de
resultaten nog nader bekeken moeten worden. Er was in eerste instantie niet duidelijk hoe was
geteld en voor wie de trainingen waren bedoeld. Wordt vervolgd. M.b.t. het onderzoek naar de
bezettingsgraad: Schinkelshoek heeft 15 oktober een gesprek bij het Van Oort en het Huygens,
over de bezettingsgraad en de vierkante meters. Ze streeft ernaar dit te kunnen agenderen voor
de volgende FR-vergadering maar in de planning gaat het stuk eerst ook naar het OWD.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3. Instemming kwaliteitsmiddelen meerjarig
De Smit geeft aan dat de stukken m.b.t. de kwaliteitsmiddelen nogal onverwacht op 1 oktober klaar
moesten zijn. Er lag dus grote druk op. Wel kon dit onderwerp nog worden besproken met de Commissie
Onderwijs. In de plannen staan doelstellingen die zijn vastgesteld door Academische Zaken. Er wordt nog
gesproken over indicatoren. Hierdoor kan er nog iets veranderen ten opzichte van de stukken zoals die
nu voorliggen. Er komt één centraal plan voor de Universiteit. De instellingstoets is in februari. Na 6 jaar
volgt de volgende toets om te zien of we aan de plannen hebben voldaan. We worden dus nu niet
gehouden aan het faculteitsplan. Na vaststelling van het centrale plan wordt dat doorvertaald naar de
faculteit. We hebben nu suggesties gedaan voor indicatoren waarop nog centraal wordt besloten. De
medezeggenschap doet mee. De UR spreekt op 26 november over het universiteitsbrede plan.
Op een vraag van Achterhof stelt De Smit dat per thema de bedragen alleen voor 2019-2020 vastliggen,
daarna gaat het alleen om percentages. De instituten kunnen binnen hun plan wel schuiven, als de
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bestuursafspraken / indicatoren maar in ogenschouw worden genomen. De nog vast te stellen afspraken
zijn dus leidend. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.
Melief vraagt zich af of er nog inspraak is op de eenmaal vastgestelde bestuursafspraken. De Snoo
verwacht dat dat alleen het geval is voor wat betreft de financiën. Het CvB heeft dit niet helder
vastgelegd. Nu op hoofdlijnen bekijken heeft de voorkeur.
De faculteit maakt geen afspraken voor na 2020. Dit beleid is ingegeven vanuit de gedachte dat het
bètatarief in gevaar kan komen. Na 2020 gaan wij dus uit van percentages.
Grofweg gezien concentreren we ons op 3 zaken: uitbreiding van het aantal docenten, het professioneler
maken van docenten en uitbreiding studieadviseurs.
Achterhof vraagt naar het beroepsperspectief voor docenten die meer onderwijs doen. De Smit geeft
aan dat wordt vastgehouden aan de eenheid van onderzoek en onderwijs. Het gaat om vaste mensen en
die worden ook aangenomen met het oog op doorstroming. De lange-termijninvulling ligt wel bij de
instituten. De Snoo vult aan dat het bestuur geen “stempels’ heeft gegeven en dat een carrière ook
mogelijk is als er veel nadruk op onderwijs ligt.
De Smit geeft aan dat als in het kader van de kwaliteitsmiddelen wordt gesproken over meer docenten,
dit gaat om extra docenten, bovenop de staf-student-ratio.
Op de vraag of dit inderdaad gaat leiden tot kwaliteitsverbetering, antwoordt Schinkelshoek dat dit
afhankelijk is van de bestuursafspraken / indicatoren die vastgesteld gaan worden. Ze voegt hieraan toe
dat in de loop der jaren de kwaliteitsmiddelen zo’n 25% van de onderwijsbegroting zullen uitmaken. Het
lijkt een moeilijke opgave om dan steeds vernieuwend te blijven. De Snoo voegt toe dat aangezien een
en ander nu veel zichtbaarder is, de instituten beter gemonitord kunnen worden op dit vlak.
Op een vraag van Achterhof naar de werkdruk onder studenten antwoordt De Smit dat in de knel
komende studenten kunnen worden geholpen. Het studentenwelzijn gaat deels via de studiebegeleiders.
Nu duurt het soms nog te lang voordat een afspraak kan worden gemaakt.
Melief vraagt hoe het komt dat bij thema 4, innovatief / online onderwijs, de percentages van de
bestedingen nogal schommelen over de jaren. De Smit geeft aan dat dit wordt uitgezocht.
Melief vraagt ook waaraan dit geld besteed kan worden naast het opnemen van colleges. De Smit
antwoordt dat het ook kan gaan om online opgaven maken en nakijken. Of het opnemen van colleges in
die zin werkt dat wordt teruggekeken en/of het tot gevolg heeft dat de zalen leeglopen, is nog niet echt
duidelijk. Vanwege de tijd stelt De Snoo voor dit onderwerp ter sprake te brengen in de Commissie
Onderwijs.
De Snoo geeft aan dat “centraal” is lang geweest bij De Smit en dat ze blij waren met onze suggesties.
Het centrale plan gaat uiteindelijk naar NVAO.
Hij concludeert dat de raad instemt met de voorstellen kwaliteitsmiddelen.
NB De Smit d.d. 7 november 2018: Centraal is inmiddels besloten dat de financiering van Thema 4 buiten
de kwaliteitmiddelen zal plaatsvinden, en dit wordt daarom opnieuw per jaar bekeken.
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4. Brief klacht kantine Snellius
Naar aanleiding van de brief, die is ondertekend door gebruikers, zowel studenten als personeelsleden,
constateert Schinkelshoek dat het UFB hierover gaat. De faculteit is slechts gebruiker.. Met betrekking
tot de prijs zou de UR dit moeten oppakken. Het CvB heeft al eens aangegeven hiervoor verder geen
aanvullende subsidie beschikbaar te stellen
Het FB stelt voor, na instemming van de briefschrijvers, het UFB te benaderen met de vragen. De Snoo
zal de rector hieromtrent benaderen.
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5. Onderzoeksstimuleringsmiddelen
De Snoo licht dit onderwerp toe. Per 1 januari 2019 lopen de zogenaamde profileringsgebieden af. De
nieuwe plannen liggen bij de decanen. Nu moeten keuzes worden gemaakt over de voorstellen en de
2
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verdeling van het geld. Het gaat om 17 miljoen over 4 jaar. Onze faculteit heeft 3 plannen ingediend. Op
het gebied van Artificial Intelligence, bètageneeskunde en duurzaamheid (Livible Planet)
Als faculteit hopen we 5 miljoen toebedeeld te krijgen.
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6. Sectorplannen
De Snoo licht toe: hier gaat het om OCW-gelden, deze ronde m.b.t. de disciplines wiskunde, informatica,
natuurkunde en scheikunde. In totaal is voor deze disciplines landelijk in totaal 30 miljoen te verdelen
(wiskunde 5, informatica 5 en schei- en natuurkunde samen 20).
Daarnaast is er een ronde die gaat over sectorbeelden, voor andere disciplines, hiervoor is over 6 jaar
geld beschikbaar.
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7. iBBSc
De Smit geeft aan dat de NVAO-accreditatie-aanvraag voor deze beoogde nieuwe bachelor is
misgelopen. Op 3 criteria werd een onvoldoende gescoord. Op basis van het conceptrapport heeft de
faculteit de aanvraag ingetrokken. Op met name 2 punten liggen problemen: de kwaliteit van de
aanvraag en de steun van / inbedding in de instituten. De vraag is nu of en hoe we verder gaan. Er is
hierover gesproken in het OWD en met de kerndocenten. De docenten willen graag verder maar voelen
weinig steun van hun omgeving. Er moet draagvlak komen vanuit de instituten. De volgende stap is dat
opnieuw wordt gesproken in het OWD. Met name ook over de vraag hoever we teruggaan in het
totstandkomingsproces van zo’n 3 jaar. Gaat “alles” op de schop?
Vrieling vraagt welke punten in het conceptrapport met name werden genoemd. De Smit geeft aan dat
het ging om 1) “international”: dit zat er onvoldoende in 2) de aanvraag was onvoldoende uitgewerkt,
met name de werkvorm en de vakken voor het 1e jaar 3) “interdisciplinair” was onvoldoende
gepresenteerd.
Volgende stap is nu de wetenschappelijk directeuren vragen om hun fiat te geven om verder te gaan,
met de wetenschap dat nu een pas op de plaats is gemaakt, en er ruimte is voor een heroriëntering. Wat
we gaan doen ligt nog behoorlijk open.
Ubbink is van mening dat de instituten niet alleen moeten meedoen, maar dat ze ook de trekkers
moeten worden in plaats van het FB.
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8. Mededelingen van de Faculteitsraad
Geen mededelingen.
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7. Mededelingen van het Faculteitsbestuur
Geen mededelingen.
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9. Rondvraag en sluiting
Meyknecht vraagt op het klopt dat met betrekking tot de afvalscheiding aan het eind van de rit de
inhoud van alle bakken weer bij elkaar wordt gegooid. Schinkelshoek antwoordt dat dit inderdaad het
geval is. Het college is in afwachting van de aanbesteding voor wat betreft de verdere verwerking en is
van mening dat we op deze manier alvast kunnen wennen aan het scheiden. Meyknecht vraagt zich ook
af hoe het praktisch geregeld kan worden om digitaal toetsen af te nemen. Dan heb je zo 300 computers
nodig. De Smit antwoordt dat indien hiertoe wordt besloten die ruimte er dan wel komt, bijvoorbeeld in
het sportcentrum.
Ubbink meldt verheugd te zijn dat de verlichting in de nieuwe fietsenstalling is aangebracht.
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De Snoo sluit de vergadering.
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Lopende acties
Acties
Aankaarten lage opkomst
veiligheidstrainingen bij IM’s
Gegevens bezettingsonderzoeken
naar de Raad
Reden schommeng % (over de jaren)
kwaliteitsmiddelen naar innovatief en
online onderwijs
Sturen overzicht meerjarige
toekenningen facultaire beleidsruimte

Actiehouder
Status/opmerkingen
Schinkelshoek Eén van de eerstvolgende vergaderingen
Schinkelshoek Eén van de eerstvolgende vergaderingen
De Smit
Schinkelshoek
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