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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2002 van de FaculteitsRaad (FR) van 
de Faculteit Wiskunde & Informatica. We hebben geprobeerd om hierin samen te 
vatten met welke zaken wij als raad ons hebben beziggehouden. Het verslag is 
opzettelijk beknopt gehouden, aangezien een lang rapport vaak minder snel 
wordt gelezen. 
 
Hoofdstuk 1 verhaalt over de leden van de FR en de verschillende 
leden die de FR heeft voorgedragen. Ook wordt er kort gesproken over het 
contact met andere faculteitsraden en de UniversiteitsRaad (UR). 
De terugkerende onderwerpen zijn gegroepeerd in hoofdstuk 2. De overige 
onderwerpen die de moeite van het vermelden waard zijn, zijn ondergebracht 
onder de laatste paragraaf 'Overige onderwerpen.' 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een uitgebreider verslag, dan verwijs ik u 
naar de notulen die gemaakt zijn van de vergaderingen van de FR. Deze zijn 
op te vragen bij de secretaris van de FR of in elektronische vorm te vinden 
op de webpagina van de FR: http://www.win.tue.nl/fr/. 
 
Verder wil ik via deze weg nog de leden van de FR bedanken voor een aangenaam 
en constructief jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jake de Oude 
Voorzitter FR 2002 
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1. Raadsleden en vergaderingen 
 
De verkiezingen voor de huidige faculteitsraad, zowel de studentleden als de 
medewerkers, zijn gehouden op 13 december 2001. De Faculteitsraad in het jaar 
2002 werd voorgezeten door Jake de Oude. Vice-voorzitter was Jos Maubach, die 
tevens lid was van de Universiteitsraad. Jeroen Jansen was secretaris, Hannie 
Horvath was vice-secretaris. Tijdens het jaar heeft Jeroen Jansen zich 
teruggetrokken als lid van de Faculteitsraad en is opgevolgd door Petra Janssen. 
Hannie Horvath heeft vanaf dat moment de taak van secretaris overgenomen. De 
overige leden waren Maartje Houben, Judith Kennes, Peter van Liesdonk, Marko 
Boon, Elisabeth Melby en Michel Chaudron. 
In 2002 zijn zes FR-vergaderingen gehouden, op 25 februari, 22 april, 17 juni, 23 
september, 4 november en 16 december. Vanaf de vergadering van 17 juni heeft 
de FR de achterban per e-mail op de hoogte gesteld van de belangrijkste zaken die 
besproken zijn op de vergaderingen.  
De studentadviseur van de FR (Pieter van den Akker) is per 1 september 
opgevolgd door Chun Chau, 3e jaars Wsk-student. Hij is geïnstalleerd op 
voordracht van de studentleden van de FR.  
De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde zullen tot januari 2003 
in dezelfde bezetting doorgaan (Anne de Kreuk, Peter van Liesdonk en Marcel van 
Vuuren). Per 1 januari 2003 verlaat Anne de Kreuk de OCW. Haar plaats zal 
worden ingenomen door Dan Roozemond. De studentleden van de 
Opleidingscommissie Informatica (Irene Vanderfeesten, Jake de Oude, Wouter 
Wiersma) hebben aangegeven te willen stoppen. Momenteel zitten in de OCI: 
Ibrahim Bokharouss, Mike Holenderski en Jasper van Kempen. De leden van de 
Opleidingscommissies zijn geïnstalleerd op voordracht van de studentleden van 
de FR. 
Op 12 december zijn verkiezingen gehouden voor de studentleden van de FR in 
het jaar 2003. 
 
Helaas waren de contacten met de andere faculteitsraden en de UR niet zo 
gestructureerd als in voorgaande jaren. (We denken nu aan het maandelijkse FR-
UR overleg zoals dat in 2001 plaatsvond.) Via Jos Maubach, die naast lid van de 
FR tevens lid is van de UR, verliep de communicatie met de UR toch in voldoende 
mate. 
 
2. Besproken onderwerpen 
 
2.1. Financiën 
 
Door de financiële perikelen op TU/e niveau, is aan de faculteit W&I gevraagd om 
in de begroting voor 2002 uiteindelijk 545.000 euro over te houden. Dit heeft het 
FB genoodzaakt om een herziene begroting te maken. Vooral door nog niet 
ingevulde vacatures en verschillende onverwachte financiële meevallers leek dit 
toch haalbaar. De FR heeft ingestemd met de begroting en haar vertrouwen in het 
financiële beleid van de faculteit uitgesproken.  
De faculteit heeft het hele jaar zuinig moeten zijn, waardoor het bijvoorbeeld 
lastiger is geworden om vacatures te vervullen.  
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Voor de faculteitsbegroting 2003 wordt een negatief resultaat begroot van 
653.000 euro. Zonder de overheveling van het SAI is dit begroot op 400.000 
euro negatief. De belangrijkste oorzaken voor de teruggang van het resultaat zijn: 
-Op basis van de output (studentenaantallen, studiepunten, onderzoek, 
visitatiescore, etc.) krijgen de faculteiten een aandeel in het eerste geldstroomgeld. 
Van de berekende OFM-toewijzing (Output Based Financial Model) is 7,5% 
ingehouden voor bestuurlijke allocatie. Het CvB heeft dit gedaan omdat er te 
weinig geld is om de interne verdeling te bekostigen; 
-De personeelslasten stijgen door CAO-afspraken 2,91% t.a.v. 2002;. 
-Gezien het feit dat de beide ontwerpersopleidingen groeien, is er in 2003 sprake 
van voorfinanciering.  
 
2.2. Student-assistenten 
 
De FR is nadrukkelijk voorstander van student-assistentschappen en heeft voor 
elkaar gekregen dat de organisatie omtrent student-assistentschappen beter 
geregeld werd. De FR is van mening dat het aanstellen van student-assistenten 
bijdraagt aan een lagere werkdruk bij medewerkers. Inmiddels zijn diverse 
student-assistentplaatsen aangevraagd door medewerkers en zijn deze ook 
ingevuld door studenten. Het betreft voornamelijk inzet voor onderwijs, (nog) niet 
bij onderzoek. 
 
2.3. Opvolging decaan 
 
Decaan Jan-Karel Lenstra heeft besloten met ingang van 1 september 2002 als 
decaan af te treden. De FR heeft een vertrouwenscommissie samengesteld die 
vervolgens een geschikte opvolger van Lenstra heeft gevonden. Jos Baeten is per 1 
september aangetreden als decaan. Hans van Duijn is als vice-decaan 
aangetreden. Beiden hebben de functie aanvaard voor een periode van 2 jaar. 
 
2.4. Onderwijsbureau 
 
In 2002 is het Onderwijsbureau opgericht dat gevormd wordt door 
studentenadministratie, studieadviseur en onderwijskundigen. Wendy Haans is 
per 1 juni aangesteld als hoofd van dit Onderwijsbureau. De FR vindt het zeer 
nuttig dat er één centrale plaats is waar deze zaken betreffende het onderwijs 
gecentreerd zijn en heeft in diverse vergaderingen aangedrongen op versterking 
van dit deel van de ondersteuning. 
 
2.5. Satisfactiepeiling personeel 
 
De satisfactiepeiling personeel 2002 is uitvoerig besproken in de FR-
vergaderingen. De algemene conclusie die getrokken kon worden uit de 
satisfactiepeiling is dat de faculteit Wiskunde en Informatica een heel gemiddelde 
faculteit is. De voornaamste aandachtspunten waren te hoge werkdruk, inhoud 
van functioneringsgesprekken, opleidingsbehoeften/loopbaanontwikkeling, 
fysieke omstandigheden en informatie over personeelsbeleid. De FR heeft een 
rapport geschreven (stuk FR 291-07) waarin enkele aanbevelingen worden gedaan 
om verschillende oorzaken van onvrede bij medewerkers weg te nemen. Onder 
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andere door het aanstellen van student-assistenten wordt gehoopt de werkdruk te 
kunnen verlagen. 
 
2.6. Huisvesting 
 
De grote renovatie van het hoofdgebouw is voorlopig afgeblazen wegens 
geldgebrek. Later in 2002, met de afronding van het nieuwe bouwkunde-gebouw 
Vertigo, is het grootste deel van de faculteit Bouwkunde weggetrokken uit het 
hoofdgebouw. Dit heeft voor de faculteit W&I tot gevolg dat de helft van vloer 5 tot 
haar beschikking komt.  
Aangezien de huisvesting vooral een aangelegenheid is op TU/e niveau, heeft de 
FR niet veel meer kunnen doen dan steeds weer navragen hoe de laatste stand van 
zaken was. Ze heeft helaas niet actief kunnen meebeslissen over zaken die de 
huisvesting aangaan. 
 
2.7. BaMa structuur 
De faculteit verzorgt vanaf 2003 vier masteropleidingen met daarbinnen zeven 
stromen. In aanvraag zijn drie interdisciplinaire masteropleidingen.  
Een belangrijk punt van zorg is op dit moment de capaciteit aan medewerkers. De 
levensvatbaarheid van de masteropleidingen hangt voor een belangrijk deel af van 
de (buitenlandse) zij-instroom. Dit brengt een extra inspanning voor medewerkers 
en kosten met zich mee. In september 2002 hebben de Nederlandse 
universiteiten het Bachelor-master-convenant gesloten. Hierin ligt de afstemming 
van ieders aanbod aan masteropleidingen besloten met de voorwaarden voor 
doorstroom van bachelorstudenten naar elkanders masteropleidingen. 
 
2.8. Arbeidstijdenregistratie 
De arbeidsinspectie heeft de TU/e gesommeerd Arbowet-conforme 
arbeidstijdenregistratie in te stellen. Als reactie daarop heeft de TU/e in eerste 
instantie haar faculteiten opgedragen arbeidstijdenregistratie in te stellen zonder 
richtlijnen te specificeren. Uiteindelijk heeft ze besloten om iedereen te 
verplichten tot tijdschrijven behalve studenten en een bepaalde categorie 
medewerkers.  
 
2.9. Overige onderwerpen 
 
2.9.1. Naar aanleiding van de dalende vraag naar service-onderwijs wiskunde is 

door de portefeuillehouder service-onderwijs een rapport opgesteld waarin 
de oorzaken en gevolgen worden geanalyseerd. Dit rapport is besproken 
met het CvB en de decanen. De Faculteitsraad heeft ingestemd met de 
grote lijnen van dit rapport. 

2.9.2. In samenwerking met studievereniging GEWIS is een tijdelijke betere 
controle op de naleving van de regels in computerzalen tot stand gekomen. 

2.9.3. De overkomst van de ontwerpersopleidingen naar de faculteit heeft het 
vertrouwen van het FB en ze voorziet geen financiële tegenslagen. Ook de 
FR kijkt positief tegen dit voorstel aan. Een schriftelijk advies is naar het 
CvB gegaan.  

2.9.4. Taalvaardigheden AIO's en staf. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
onderwijstaken door aio's. Buitenlandse aio's zullen daarvoor, voor zover 
mogelijk, Nederlands dan wel Engels moeten leren. 
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2.9.5. De website van de faculteit Wiskunde en Informatica wordt voortdurend  
aangepast en verbeterd om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Op 
een gegeven moment moeten alle subsites in de huisstijl zijn opgenomen. 

2.9.6. Internationalisering is nog niet al te goed geregeld op de faculteit W&I. Dit 
bleek ook uit de resultaten van de visitatiecommissie. De FR heeft haar 
betrokkenheid getoond door het punt meerdere malen aan de orde te 
stellen. Internationalisering zal, mede door de komst van het 
Onderwijsbureau, meer aandacht gaan krijgen.  
Internationalisering zal steeds belangrijker worden, zeker door de 
masteropleidingen die in 2003 van start gaan. Deze opleidingen zullen ook 
internationale instroom krijgen. Vooral voor Wsk kan zij-instroom vanuit 
het buitenland een belangrijke bijdrage zijn om tot rendabele 
studentenaantallen te komen.  
De faculteit wil studenten die een deel van hun opleiding in het buitenland 
willen volgen stimuleren en helpen bij het zoeken naar een geschikte 
opleidingsplaats. 

2.9.7. Arbeidsinspectie. In juni 2002 is de Arbeidsinspectie op bezoek geweest 
bij de faculteit en heeft een aantal punten ter verbetering aangegeven. Alle 
werkplekken zullen opnieuw worden geïnventariseerd en ook de 
werkplekken voor studenten zullen worden aangepakt.  

2.9.8. In het nieuwe Onderwijs en Examenreglement voor Wiskunde en 
Informatica is de overgang naar het nieuwe studiepuntensysteem (het 
ECTS: European Credit Transfer System) opgenomen. Tevens is het op tijd 
inleveren van tentamencijfers door medewerkers aan de orde geweest. 
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