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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Dit is de derde maal dat het jaarverslag van de Faculteitsraad (FR) van 
de Faculteit Wiskunde & Informatica verschijnt. In dit verslag wordt een beknopte 
samenvatting gegeven van alle zaken die tijdens het jaar 2004 besproken zijn 
gedurende de vergaderingen van de FR.  
 
In hoofdstuk 1 treft u een opsomming aan van de studenten en medewerkers die 
gedurende (een deel van) 2004 in de FR hebben plaatsgenomen.  
Naast deze leden vindt u hier ook de leden van andere raden die de FR 
voorgedragen heeft. Naast de studentadviseur van het FaculteitsBestuur (FB) zijn 
dat de studentleden van de Opleidingscommissies Wiskunde en Informatica. 
 
In het tweede en ook al meteen het laatste hoofdstuk staat een selectie van alle 
belangrijke of opmerkelijke onderwerpen die gedurende de negen FR 
vergaderingen aan de orde zijn gekomen. Behalve jaarlijks terugkerende 
onderwerpen als financiën en de Onderwijs- en Examenreglementen van 
Wiskunde en Informatica, zijn dit jaar nieuwe onderwerpen als trimester-
/semesterindeling, onderzoeksbeoordelingen Wsk en Inf, de nieuwe strategienota 
Informatica en het Sectorplan Wetenschap en Technologie besproken. 
 
Voor gedetailleerdere informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik u naar 
de e-mails die de FR naar aanleiding van iedere vergadering heeft gestuurd, of 
naar de notulen van de FR vergaderingen. 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.  
 
Uiteraard wil ik ook dit jaar weer alle leden van de FR bedanken voor de prettige 
samenwerking! 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marko Boon 
Voorzitter FR 2004 
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1. Raadsleden en vergaderingen 
 
De verkiezingen voor de huidige FR voor zowel de medewerkers als studentleden, 
zijn gehouden op 4 december 2003. In het jaar 2004 werd de FR voorgezeten 
door Marko Boon. Vice-voorzitter was Jos Coenen, Hannie Horvath secretaris, 
Dan Roozemond vice-secretaris. De studentadviseur van het FB was Thijs 
Janssen. De overige leden waren: medewerkers Bettina Speckmann en Alex Telea, 
studentleden Laurens Blankers, Wouter van der Horst bijgenaamd Linders, Petra 
Janssen en Mike Holenderski. Deze laatste heeft in augustus zijn zetel afgestaan 
aan Jan de Kort.  
 
In 2004 zijn negen FR-vergaderingen gehouden, op 12 januari, 9 februari, 22 
maart, 3 mei, 14 en 30 juni, 27 september, 8 november en 20 december. Evenals 
de voorafgaande jaren heeft de FR de achterban per e-mail op de hoogte gesteld 
van de belangrijkste zaken die besproken zijn op de vergaderingen. Deze zijn ook 
na te lezen op de website van de FR: http://www.win.tue.nl/fr. Aan deze website 
is gedurende 2004 nog een nieuw onderdeel toegevoegd: zogenaamde “frequently 
asked questions” waarin verschillende vragen die studenten en/of medewerkers 
regelmatig aan FR-leden stellen, beantwoord worden. 
 
De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2004 waren 
Petra Janssen, Jan de Kort en Dan Roozemond. De studentleden van de 
Opleidingscommissie Informatica gedurende 2004 waren Eric Kaasenbrood, Ivo 
van der Linden en Jelte Vink. Per 1-11-2004 zijn Kivilcim Pinat en Jiang Zhang 
benoemd tot studentlid van de opleidingscommissie BIS voor een periode van 10 
maanden. 
 
 
2. Besproken onderwerpen 
 
2.1. Financiën 
Realisatie 2003 en begroting 2004 en 2005 
De faculteit heeft het jaar 2003 positief afgesloten met een bedrag van 537 K€. Dit 
bedrag gaat naar de reserve waarin inmiddels een bedrag is opgebouwd van  
€ 5 miljoen. Het bestaan van deze reserve wordt door het CvB erkend. 
 
De begroting 2004 staat op 0. Omdat onze faculteit steeds op een nihil of positief 
bedrag uitkomt, wordt door het CvB af en toe toestemming gegeven om voor 
speciale redenen uit de reserve te putten. Dit is gebeurd voor LaQuSo. Het CvB 
heeft voor 2004 K₠ 500 toegezegd voor LaQuSo, waarvan K₠ 250 uit de reserve 
van de faculteit.  
 
De FR heeft op zijn verzoek de begroting opgesplitst gekregen in de afzonderlijke 
leerstoelen/expertisegebieden. De begrotingen en resultaten fluctueren per 
leerstoel/expertisegebied van jaar tot jaar. Geprobeerd wordt evenwicht binnen de 
groepen te bereiken en de totale begroting op 0 te laten uit komen. 
 
De FR heeft de begroting 2005 ontvangen met een financieel-technische 
toelichting. Het CvB wil Informatica laten groeien maar biedt geen financiële 
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zekerheden. De FR heeft wederom om een afrekening per leerstoel en een 
meerjarenbegroting gevraagd.  
 
2.2. OER Wiskunde en Informatica 
Tijdens de bespreking van de OER-en bachelor/masteropleidingen Wsk en Inf 
zijn een aantal verbetersuggesties overeengekomen op het gebied van gehanteerde 
begrippen, het gebruik van Engels, de voor toelating vereiste score van de Engelse 
taaltesten, het aantal examinatoren dat aanwezig moet zijn bij een mondeling 
tentamen, spelregels bij vakken die op andere wijze worden afgerekend dan met 
een schriftelijk of mondeling tentamen en uitbreiding van maatregelen tegen 
fraude.                                                                                 
Een aantal kleinere wijzigingsvoorstellen van de FR voor de OER-en Wsk zijn niet 
gehonoreerd. Deze worden in de loop van 2005 opnieuw bezien.  
 
De OER-en voor Wsk en Inf zijn niet geheel gelijkluidend. Het CvB laat door het 
hanteren van modellen ruimte voor interpretatieverschillen.  
 
2.3. Trimester-/semesterindeling. 
Het CvB heeft besloten dat alle opleidingen uiterlijk 2007 moeten zijn overgegaan 
op een semestersysteem. Om aan te sluiten bij het landelijk aanbod van 
masteropleidingen Wiskunde wil het opleidingsmanagement wiskunde in 2005 
de masteropleiding IAM over laten gaan op de semesterindeling. Voor de 
bacheloropleidingen Technische wiskunde en Technische informatica is nog 
onduidelijk wanneer deze overgaan. De opleidingsdirecteur Informatica wil in 
2007 zowel de masteropleidingen CSE en BIS als de bacheloropleiding 
Informatica over laten gaan.  
De FR ondersteunt de voorkeur van het hoofd van het  Onderwijsbureau om alle 
opleidingen op onze faculteit gelijktijdig te laten overgaan. 
 
De TU/e zou overstappen met 6 blokken (2x3) per jaar. Ze werkt nu echter samen 
met andere TU’s die 4 blokken (2x2) per jaar hebben ingevoerd. Omdat het niet 
handig is een ander systeem te hebben is nog niet duidelijk wat het zal worden. 
Inmiddels hebben een aantal opleidingen waaronder Technische bedrijfskunde 
en Technische natuurkunde, al 6 blokken ingevoerd.  
 
2.4. Onderzoeksbeoordeling Mathematics 
De opinie van de FR over de eindrapportage van de onderzoekvisitatiecommissie 
Wsk is zeer positief. Naar aanleiding van het advies van de commissie voor 
broadening, zullen de ontwikkelingen binnen de instelling goed geobserveerd 
worden om te streven naar focussering in de nieuwe strategie. Uit het rapport 
blijkt dat de TU/e in vergelijking met de andere instellingen een grote 3e 
geldstroom genereert. Volgens het FB komt dit door de hantering van het 
concurrentiemodel en het streven van de TU/e om de grootste te zijn. 
 
2.5. Onderzoeksbeoordeling Informatica 
Het FB is van mening dat de conclusies uit het onderzoeksrapport verschillend 
geïnterpreteerd kunnen worden. De overall score is heel goed. Volgens de 
visitatiecommissie kan het nodige verbeterd worden. Het FB vindt dat het oordeel 
van de commissie in veel opzichten niet overeenkomt met de gegevens die het FB 
ter beschikking heeft. Er zijn ook weinig aanknopingspunten welke 
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veranderingen tot een beter eindoordeel zouden kunnen leiden. Hierover gestelde 
vragen werden niet door de commissie beantwoord. De belangrijkste conclusies 
uit het rapport zullen met de groepsleiders worden besproken tijdens de jaarlijkse 
contractgesprekken. 
 
2.6. Nieuwe strategienota Informatica 
Omdat er sinds de laatste strategienota in 2000 veel is veranderd wordt nieuw 
beleid geformuleerd en worden nieuwe doelen gesteld. De missie wordt: ‘To be 
leading in the Science and Engineering of Software Systems’. Door science 
onderscheidt men zich van HBO-opleidingen en engineering versterkt de 
technische component. Tenslotte is er een duidelijke dienstverleningsambitie.  
 
Het onderzoek  zal worden gekenmerkt door twee samenhangende en 
overkoepelende thema’s: ontwerpmethoden en algoritmiek voor grootschalige 
systemen en verifiëren en valideren van systemen.  
Geen grote nieuwe inspanningen worden verricht op het gebied van onderwijs. 
Extra aandacht krijgen de kwaliteit van de instroom van masteropleidingen, de 
accreditatie van de opleidingen en aansluiting en samenhang van de vakken. 
De dienstverleningsambitite komt tot uiting in LaQuSo dat een verbinding vormt 
tussen onderzoek en industrie. Het streven is om van LaQuSo een 
expertisecentrum op Europees topniveau te maken. Daarnaast is versterking van 
de samenwerking met ESI gewenst. 
 
De FR besluit niet in te stemmen met het eerste concept. Ze vraagt om 
een kwantificering van de groei – in het licht van de beleidsvoornemens van de 
TU/e – en om een betere inbedding van met name Algoritmiek en Visualisatie 
door herformulering van de twee gekozen thema’s, of door uitbreiding met een 
derde thema. De FR heeft over een bijgestelde versie schriftelijk positief 
geadviseerd. 
 
2.7. Sectorplan Wetenschap en Technologie ‘Slagkracht in innovatie!’  
De directe gevolgen van dit Sectorplan voor de faculteit zijn de veranderingen op 
het gebied van de flexibilisering van de bacheloropleidingen, de major-
minorvakken, de gemeenschappelijke vakken en de uiteindelijke overgang naar 
een semestersysteem. De gevolgen op de langere termijn zijn nog niet duidelijk. 
Belangrijke punten in het rapport zijn de aansluiting VWO-WO en 
kennisvalorisatie. Voor het gehele plan is 210 miljoen euro nodig. De 
staatssecretaris honoreert het verzoek van de 3 TU’s niet, maar grote delen van het 
plan zullen toch in gang gezet worden; als eerste de herstructurering van het 
onderwijs.  
 
In het rapport Research profile TU/e  heeft de TU/e tien profileringsgebieden 
gekozen waar ze goed in is en die zich onderscheiden van die van TUD en UT. 
Deze tien profileringsgebieden zijn:  
Biomedical Engineering Sciences, Nano-engineering of functional materials and 
devices, Dynamics of Fluids and Solids, Catalysis and Process Engineering, 
Polymer Science and Technology, Broadband Telecommunication Technologies, 
Science and Engineering of Embedded Systems, Business Process Engineering 
and Innovation, Ambient Intelligence, Comfort Technology and Design. De 
profileringsgebieden zijn ondergebracht in drie onderzoeksclusters: Biomedical 
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technologies, New Materials en Adaptive Systems. Onze faculteit is betrokken bij 
zeven van de profileringsgebieden.  
 
2.8. Overige onderwerpen 
2.8.1. LaQuSo 
LaQuSo is ingesteld binnen de capaciteitsgroep Informatica. Er zijn werknemers 
aangesteld die ook een werkrelatie hebben binnen Informatica. De zittende staf 
levert ook inzet, speciaal met het oog op verankering binnen de capaciteitsgroep. 
In 2006 zal het FB LaQuSo formeel evalueren. 
 
Het streven is een naam te verwerven in de markt in goede samenwerking met 
het bedrijfsleven. In het begin zal er nog geen keurmerk worden gegeven op 
betrouwbaarheid van de ontwikkelde software, maar is dit een best effort waarop  
geen garantie wordt gegeven en geen aansprakelijkheid wordt aanvaard. 
 
2.8.2. Bindend studieadvies 
Het FB geeft de voorkeur aan een eenduidig beleid van de TU/e op het gebied van 
studieadvies en het CvB heeft geen plannen voor een bindend studieadvies. Wsk 
verkiest een dringend boven een dwingend studieadvies. Studenten met een 
negatief studieadvies mogen geen of slechts een beperkt aantal 
tweedejaarstentamens afleggen. De naleving van de studieadviezen moet stricter 
gehandhaafd worden. Omdat bij Inf een te laag studierendement wordt gehaald 
heeft zij als eerste deze studiecontracten ingevoerd voor studenten in hun tweede 
studiejaar. Wsk heeft dit goede voorbeeld gevolgd en kent vanaf kalenderjaar 
2004 ook studiecontracten. 
 
2.8.3. Arbobeleid 
In 2003 zijn belangrijke investeringen gedaan op het gebied van preventie RSI, 
veiligheid en klimaat om de arbeidsomstandigheden op de faculteit te verbeteren. 
 
In 2004 is een werkgroep Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) ingesteld. Deze 
zal door middel van een grote vragenlijst voor studenten en medewerkers, alle 
factoren van welbevinden op de werkplek inventariseren. Voor urgente gevallen is 
inmiddels al een oplossing gezocht. 
 
Daarnaast heeft de faculteit in 2004 diverse RSI voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Iedere medewerker werd geacht tenminste één van deze 
bijeenkomsten bij te wonen.  
 
Er wordt inmiddels gewerkt aan de Europese aanbesteding voor de vervanging van 
het oude meubilair van de faculteit. Het arriveren van de meubels zal naar 
verwachting in de tweede helft van 2005 plaatsvinden. 
 
2.8.4. Enquête werkplekken studenten  
De FR heeft onder onze studenten een enquête gehouden over de tevredenheid 
van (notebook)werkplekken. In het algemeen zijn studenten tevreden. Minder 
tevreden zijn ze over de kwaliteit van de losse toetsenborden en de toestand van 
stoelen en verstelbare tafels in de OGO-ruimten. 
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Omdat in de kantine geen notebookwerkplekken ingericht kunnen worden, vindt 
de FR dat er een keuze gemaakt moet worden tussen statafels met netwerk of 
zitplaatsen zonder netwerk.  
Het FB wil daadwerkelijk iets doen met de uitkomsten uit deze enquête. 
 
2.8.5. Hoogleraren- en UHD-plan 
Het hoogleraren- en UHD-plan biedt een overzicht van de huidige samenstelling 
van hoogleraren en UHD’s en de plannen op de korte termijn.  
 
De positie bij SAN is niet opengesteld omdat er nog geen geschikte kandidaat is. 
Mocht er een geschikte kandidaat komen dan wordt de positie misschien alsnog 
opengesteld.  
 
2.8.6. Rookbeleid 
De FR heeft zich rechtstreeks tot het CvB gewend om het probleem te signaleren 
dat het rookbeleid van de TU/e niet in overeenstemming was met het rookbeleid 
van de ministeries. In het communiqué van het FB 24-09 is de aanscherping van 
het rookbeleid voor de TU/e meegedeeld. Het FB ziet geen kans om een 
rookruimte op de faculteit in te richten. Of de beheerder van het hoofdgebouw 
ruimte vrij kan maken is nog niet bekend.  
 
2.8.7. Gemeenschappelijke regeling t.b.v. masteropleiding Business 

Information Systems 
De faculteitsbesturen TM en W&I hebben een concepttekst voor een 
gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan hun FR’s. De FR W&I stemt in met 
deze regeling waarbij het penvoerderschap voor deze opleiding bij de faculteit 
W&I komt te liggen. 
 
2.8.8. Serviceonderwijs 
Elk jaar is er wel een faculteit die overweegt om voortaan eigen medewerkers het 
wiskundeonderwijs voor die betreffende opleiding te laten verzorgen. Op dit 
moment neemt het serviceonderwijs nog niet echt af. Het is wel een zaak die 
continu bestuurlijke aandacht vergt. Het FB en de FR zijn van mening dat, om het 
wetenschappelijke karakter van de opleidingen aan de TU/e te verzekeren, het van 
belang is dat professionals vanuit een research-achtergrond in de wiskunde, de 
wiskunde in de andere opleidingen verzorgen. 
 
Er is overleg gaande tussen Wsk en N over de consequenties voor Wsk naar 
aanleiding van een curriculumherziening bij N. Het analyseonderwijs zou op een 
andere manier ingevuld moeten worden en N overweegt eventueel zelf 
wiskundeonderwijs te gaan geven. Het FB wil het serviceonderwijs bij N graag 
behouden.  
 
2.8.9. Bestuurlijke agenda 2005 W&I 
In de concept Bestuurlijke agenda 2005 staan de belangrijkste uit te voeren 
activiteiten genoemd. De FR heeft meer informatie gevraagd over het Erasmus 
Mundusprogramma van de Europese Gemeenschap en de herziening van de 
financiering van de faculteit: versterking van de technische component.  
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2.8.10.Beleid inzake 3e geldstroomprojecten 
Veel derde geldstroomprojecten betreffen programma’s van de EG. Feitelijk gaat 
dit om subsidies: de integrale kosten worden niet gedekt. Dit soort projecten 
brengt veel administratieve overhead met zich mee. De baten van dergelijke 
projecten gaan naar de leerstoel/ het expertisegebied waar het inhoudelijke werk 
gedaan wordt. Het is zeer gecompliceerd om zelf projecten op te zetten en voor te 
financieren. 
 
2.8.11.Tenure track 
De TU/e bekijkt of ze in 2005 vijf vrouwelijke onderzoekers zal aanstellen als 
universitair docent via het zogenoemde tenure track-model. In het tenure track 
model worden UD’s aangesteld met het vooruitzicht dat zij bij een goede 
beoordeling na vijf jaar een vaste aanstelling krijgen als UHD, zo niet dat de 
aanstelling wordt beëindigd. Het systeem moet nog uitgewerkt worden: de details 
zijn nog niet bekend. Het CvB heeft aangekondigd het tenure track model onder 
andere te willen toepassen voor het binnenhalen van vijf vrouwelijke  stafleden. 
  
De FR heeft gevraagd of dit model dan ook zal gelden voor vaste jonge 
medewerkers. Het FB wacht de notitie van het CvB omtrent tenure track af 
alvorens hier een uitspraak over te doen.  
Voorts heeft de FR gevraagd om duidelijkheid over de beoordelingsmomenten. De 
directeur bedrijfsvoering verwees daarvoor naar de personeelsnotitie waarin 
hiervoor een aantal zaken zijn vastgelegd. 
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