
Faculteitsraad Wiskunde en Informatica
Jaarverslag 2007

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor U ligt het jaarverslag 2007 van de FaculteitsRaad (FR) van de Faculteit 
Wiskunde en Informatica, waarin de belangrijkste punten die tijdens de FR 
vergaderingen in 2007 zijn besproken aan bod komen.

Hoofdstuk 1 laat zien welke studenten en medewerkers gedurende 2007 lid van 
de FR zijn geweest. Tevens 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, Informatica, 
Business Information Systems en Embedded Systems.

De hoofdstukken 2 en 3 geven een selectie van alle belangrijke of opmerkelijke 
onderwerpen die tijdens de vijf FR vergaderingen (12 februari, 26 maart, 4 juni, 
24 september en 17 december) aan de orde zijn gekomen. Behalve jaarlijks 
terugkerende onderwerpen als financiën, de onderwijs- en examenreglementen 
en de bestuurlijke agenda, is dit jaar regelmatig de nieuwe huisvesting aan bod 
gekomen. Andere belangrijke onderwerpen waren wijzigingen  van het 
faculteitsreglement, de informatievoorziening naar studenten en de PR.

Voor gedetailleerdere informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik u naar 
de notulen van de FR vergaderingen of de e-mails die we naar aanleiding van 
iedere vergadering hebben gestuurd. Deze zijn op te vragen bij de secretaris, of in 
elektronische vorm te vinden op onze webpagina: http://www.win.tue.nl/fr. 

Uiteraard wil ik ook dit jaar weer alle leden van de FR bedanken voor de prettige 
samenwerking!

Dan Roozemond
Vice-Voorzitter FR 2007
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1 Raadsleden en vergaderingen
In 2006 zijn weer verkiezingen gehouden voor de FR medewerkers en 
studentleden. In 2007 werd de FR voorgezeten door Marko Boon. Vice-voorzitter 
was Dan Roozemond. Hannie Horvath was secretaris en Ivo van der Linden vice-
secretaris. De overige leden waren: medewerkers Alex Telea en Harold Weffers; 
studentleden Thomas Delissen, Monique Hendriks, Félienne Hermans en Carst 
Tankink. De studentadviseur van het FB was Eefje van den Dungen, per 1 
september 2007 opgevolgd door Nieke Aerts.

In 2007 zijn vijf FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 12 februari, 26 
maart, 4 juni, 24 september en 17 december. De FR is echter vaker bij elkaar 
geweest om buiten de vergaderingen om bepaalde zaken te bespreken, besluiten 
te nemen of adviezen te formuleren. 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 na te lezen op de website van de 
FR: http://www.win.tue.nl/fr. 

In de Opleidingscommissie Wiskunde hadden de studenten Nieke Aerts, Jarno 
van Roosmalen en Dennis Vos zitting; begin september werd Dennis Vos 
opgevolgd door Leanne Scheepers. De studentleden in de Opleidingscommissie 
Informatica waren in 2007 Ivo van der Linden, Carst Tankink en Félienne 
Hermans, in de Opleidingscommissie BIS waren dat Jesse van Bekkum, Maria 
Dolores Lara Proano, en in de Opleidingscommissie Embedded Systems Onno 
Brunklaus en Rob van Wijk.
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2. Besproken onderwerpen

2.1 Financiën
2.1.1 Jaarrekening 2006 
Het resultaat over 2006 is k€ 502 positief. De kosten voor nieuw meubilair zijn 
hierin niet opgenomen. De verwachting was dat 2007 hogere loonkosten zal laten 
zien door veranderingen in de CAO en toenemende bezetting van 1e 

geldstroompersoneel.  

2.1.2 Realisatie 2007
De begroting 2007 was k€ 164 positief en in de voorlopige realisatie werd dit ook 
ruimschoots gehaald: k€ 294 positief. Het positieve saldo kwam met name uit de 
vacaturefrictie. Er is ruimte voor initiatieven, bijvoorbeeld 
studentassistentschappen en aanschaf van speciale apparatuur; met dit in het 
achterhoofd is het volgend jaar wellicht een idee om ook student-
assistentschappen in de zomerperiode aan te bieden. 

2.1.3 Conceptbegroting 2008
De conceptbegroting voor 2008 laat een ruim overschot zien van k€200 – 300. 
Voor de verdere invulling van de ontstane ruimte zou elk expertisegebied 
bijvoorbeeld niet één maar twee facultaire aio-plaatsen kunnen krijgen en zouden 
er meer buitenlandse masterstudenten kunnen worden betaald.

2.1.4 Intern BekostigingsModel (IBM)
Het IBM-model is het nieuwe model voor de 1e geldstroom van de TU/e. Met dit 
nieuwe bekostigingsmodel kan flexibeler worden ingespeeld op de externe 
ontwikkelingen, het realiseren van eigen kernambities en het ondersteunen van 
beleidsdoelstellingen. Uit het overzicht lijkt het of alle faculteiten erop vooruit 
gaan, behalve Bouwkunde. 

Het CvB heeft aangegeven dat binnen LaQuSo en LIME 30% van de begrote 3e 

geldstroominkomsten van de faculteit gebruikt mag worden voor het aanstellen 
van vaste staf. Bovendien wordt 2,5 miljoen euro uit de vrije beleidsruimte 
toegekend aan de profileringsgebieden. Over het reservebeleid heeft het CvB nog 
geen uitspraken gedaan, maar het lijkt erop dat er meer mogelijkheden gaan 
komen.

2.2 OER-en Wiskunde en Informatica 2007-2008
De TU/e hanteert een model voor de facultaire Onderwijs en Examen-
reglementen, al kan daar per faculteit op bepaalde punten van worden afgeweken. 
Hier was echter voor onze faculteit geen aanleiding toe. De FR heeft schriftelijk 
ingestemd met de OER-en.

2.3 Bestuurlijke agenda W&I 2007
In de bestuurlijke agenda worden de Masters of Education niet genoemd. Deze 
zijn overgedragen aan TULO, die de betreffende colleges al betaalde. Studenten 
kunnen kiezen voor een minor lerarenopleiding.
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Er komt een grote adviesraad voor de faculteit die zich kan buigen over een 
bepaald onderwerp op beleidsgebied. De adviesraad zal bestaan uit externen uit de 
industrie, onderzoek en onderwijs. 

Uit de evaluatie van de Bestuurlijke agenda ("voortgang na acht maanden"), bleek 
dat de faculteit goed op koers zit. De belangrijkste conclusies waren:

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor een programma dat gericht is op het  
behalen van bachelorgraden in zowel wiskunde als informatica
De opleidingsdirecteuren hebben onderzocht of een programma voor een 
dubbele bachelor Wiskunde met Informatica ontworpen kan worden. 
Uitgangspunt was dat dit programma haalbaar moet zijn in 4 jaar. 
Bachelor en master samen duren dan 6 jaar, waarvan de IB net als bij het 
enkelvoudige programma 5 jaar financiert. In september 2008 gaat de 
dubbele bachelor Wsk-Inf van start.

• Actief participeren in de ontwikkelingen rond de 3 TU Centres of Competence, in 
het bijzonder bij het opstellen van de Strategic Research Agendas (SRA)
Nirict is geopend door minister Plasterk. Er is een boekje uitgekomen en 
agenda’s zijn opgesteld.

• Opname buitenlandse studenten
Het voorstel om buddy's te leveren sloeg niet erg aan, maar GEWIS 
organiseert wel een borrel voor buitenlandse studenten, om te integreren 
met de Nederlandse studenten. 

• Uitbreiden van de ondersteuning vanuit het faculteitsbureau bij het  
voorbereiden van subsidieaanvragen, te beginnen met het opbouwen van een 
kenniscentrum op dit gebied
Inmiddels zijn ook hier ontwikkelingen gaande voor het opzetten van een 
Project office geïnitieerd door het Innovation Lab projectenbureau. Het is 
de bedoeling dat er een decentrale afvaardiging in de faculteit komt.

• Overgang semesters
Aansluiting loopt ondanks inspanningen van bachelor- en 
mastercoördinator niet soepel voor de masters Inf-CSE. Het curriculum is 
veranderd en dat is niet tijdig gecommuniceerd naar de studenten. 

• Focusgroep studenten
Er is een focusgroep van bachelorstudenten, maar geen mastergroep. De 
studenten cq GEWIS waren hiervan niet op de hoogte. De FR wil graag dat 
de leden van de studentenraad/opleidingscommissies deelnemers aan de 
focusgroepen afvaardigen om zo de rest van het jaar directer betrokken te 
zijn bij het signaleren en opvangen van eventuele problemen die inherent 
zijn aan het invoeren van een nieuw curriculum. Contactpersoon voor 
GEWIS is opleidingscommissaris Jarno van Roosmalen.

2.4 Faculteitsreglement 
De FR werd dit jaar twee keer gevraagd instemming te verlenen over 
veranderingen in het faculteitsreglement. Beide keren heeft zij positief ingestemd.
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Bij de eerste wijziging werden een aantal nieuwe zaken opgenomen, waaronder 
de opleidingen, de laboratoria en de wijziging van de functie van de opleidings-
directeur. Het artikel 3.5. 1.d (Bevoegdheden personeelsgeleding, de organisatie en 
werkwijze binnen de faculteit), werd als zeer onduidelijk ervaren. Naar aanleiding 
hiervan heeft de FR een document opgesteld, dat een duidelijk overzicht geeft van 
onderwerpen die haar jaarlijks passeren. Tevens geeft zij hierin aan of deze 
onderwerpen respectievelijk ter advies, ter instemming, of ter informatie krijgt 
voorgelegd. Een eerste versie van dit document is besproken met het FB en de 
heer Donders van DAZ.

De tweede wijziging van het faculteitsreglement betrof de toetreding van 
EURANDOM tot de faculteit W&I.

2.5 Huisvesting
In de vaste commissie nieuwe huisvesting hebben de studentleden Ivo van der 
Linden en Thomas Delissen zitting genomen, evenals de studentadviseur van het 
FB (Eefje van den Dungen, later Nieke Aerts), om de belangen van onze 
studenten te behartigen. 

Hannie Horvath heeft een Nieuwbouwikisite geopend, te vinden op 
http://www.win.tue.nl/nieuwbouw/bouwiki/doku.php. Op deze site kan iedereen 
de vorderingen van de nieuwbouw bekijken en eventueel reacties geven en 
meediscussiëren. 

De volgende activiteiten hebben op moment van schrijven plaatsgevonden:
• een workshop in de Zwarte Doos ter bepaling van de cultuur en de sfeer 

van het gebouw;
• oriëntatie langs 10 onderwijsinstellingen;
• opstellen vlekkenplan met verschillende functies, bijv laboratoria versus 

studentwerkplekken, in overleg met de leden van de bouwcommissie;
• opstellen functioneel en technisch plan van eisen, zoals verwarming, 

klimaatbeheersing, akoestiek, wireless netwerk, wireful apparatuur;
• 36 architecten hebben ingetekend en een moodboard gemaakt; hieruit 

werden 8 architecten gekozen die een detailontwerp hebben gemaakt; op 8 
mei is de architect (architectenbureau Ector en Hoogstad) gekozen die het 
gebouw gaat ontwerpen, in overleg met het CvB; 

• de grootte van de GEWIS-ruimte was nog onderwerp van discussie;
• flexplekken worden ook meegenomen in het plan vanwege de verwachte 

groei van de faculteit;
• het brutovoorstel voor de ruimte die onze faculteit krijgt is 12.500 m2, 

waar we momenteel bruto 15.000 m2 hebben. De individuele ruimtes voor 
medewerkers worden dan ook krapper. 

De gebruikerscommissie kijkt bij de volgende bijeenkomst naar belangrijke zaken 
zoals de beveiliging, krimp in ruimte tegenover groei van het aantal medewerkers, 
ruimte voor servers en ruimte voor EURANDOM. De gereedheid van het gebouw 
is nog steeds gepland in 2010, al worden enkele maanden vertraging verwacht in 
verband met de discussie rondom de sloop van de W-hal.

5

http://www.win.tue.nl/nieuwbouw/bouwiki/doku.php


2.6 LIME businessplan
Het businessplan Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven (LIME) is 
vastgesteld in de FB-vergadering van 26 maart 2007. LIME bestaat nu uit CASA 
en CeMAS. Di Bucchianico is benoemd tot adjunctdirecteur. In oktober wordt een 
cursus adviesvaardigheden voor de consultants van LIME en LaQuSo gehouden. 
30% Van de tijdelijke contracten kunnen voor wie dat wenst, worden omgezet 
naar vaste dienstverbanden. De overgang van CeMAS naar LIME is nogal stroef 
verlopen, maar inmiddels is er voor elke werknemer een oplossing gevonden. Er 
is een jaar uitgetrokken om de verschuiving van personeel bij CeMAS op 
individueel niveau goed te laten verlopen. 

Het doel van LIME is tweeledig. Ten eerste is het de bedoeling dat de 3e 

geldstroom wordt vergroot, dus dat er meer contacten met het bedrijfsleven 
komen. Ten tweede gaat LIME de primaire taken van onderwijs en onderzoek 
binnen Wiskunde versterken. Het biedt een uitstekende mogelijkheid om 
studenten te betrekken bij bijvoorbeeld de uitvoering van projecten. 

2.7 Informatievoorziening naar studenten
Er is een inventarisatie uitgevoerd onder studenten naar hun bevindingen over de 
informatievoorziening. Dit naar aanleiding van een aantal klachten. De 
belangrijkste opmerkingen waren:

• Studenten kunnen moeilijk informatie vinden over inhoud en aanvang van 
de opleiding. De homepagina op de website van de faculteit is recent 
verbeterd waardoor deze informatie nu wat beter toegankelijk is. In de 
praktijk gebruiken studenten nog vaak Google om informatie te 
achterhalen.

• Er moet een introductieweek komen aan het begin van het studiejaar voor 
nieuwe buitenlandse masterstudenten. Voor de Nederlandse 
masterstudenten is een dag voldoende. 

• In de studiegids ontbreekt informatie over het feit dat een formulier moet 
worden ingevuld en ingeleverd voor de goedkeuring van het 
masterprogramma bij het onderwijsbureau van de faculteit. 

• Er zijn problemen bij de goedkeuring van het masterprogramma. Naar 
aanleiding van klachten zijn er maatregelen genomen door het FB en de 
examencommissie, en kunnen deze goedkeuringen in het vervolg door de 
kleine examencommissie worden afgedaan.

• Regelmatig ontvangen studenten brieven te laat zodat ze niet meer voor de 
vermelde datum kunnen reageren. De Universiteitsraad zal hierover 
worden bericht. De klacht over het maanden te laat ontvangen van een 
bewijs van inschrijving wordt gemeld aan STU. 

• Er zijn enkele feestelijke bachelor diploma-uitreikingen per jaar. Als 
iemand echter het diploma tussentijds afhaalt bij het onderwijsbureau, 
krijgt deze student geen uitnodiging meer voor de feestelijke uitreiking. 
Dit wordt onder de aandacht gebracht bij het onderwijsbureau.

Uit onderzoek onder studenten door Elsevier werd het onderwerp communicatie 
met studenten voor onze faculteit slecht beoordeeld: cijfer 5.1. Naar aanleiding 
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hiervan is gestart met de opzet van een digitale enquête. Deze zal in januari 2008 
verstuurd worden.

2.8 PR

• De vooraanmeldingscijfers van W&I zijn lager dan vorig jaar. Dit is een 
punt van zorg. De uiteindelijke instroomcijfers waren voor Wiskunde zeer 
positief, voor Informatica helaas gedaald.

• Het Communicatie Service Centrum wordt gereorganiseerd. Er komen 
nieuwe functies zoals PR-accountmanager. Désiree Meijers zal onze 
faculteit per 1-1-2008 verlaten en wordt accountmanager bij het nieuwe 
CEC (Communicatie Expertise Centrum). Er zijn twee nieuwe 
faculteitscommunicatiemedewerkers aangesteld: Marlous Theunissen 
(student Informatica) en Yves Houben (student Wiskunde), die samen een 
duobaan vervullen. 

• De facultaire PR-commissie komt maandelijks bij elkaar en zal voortaan 
worden geleid door de directeur bedrijfsvoering. Dit jaar is als extra 
activiteit 21 scholen bezocht waar 55 lessen wiskunde en informatica 
werden gegeven. Streven is om communicatie naar VO scholen te 
bundelen, bijvoorbeeld rondom Olympiades en proeflessen.

• Pre-university colleges werden in het leven geroepen om de aansluiting 
VWO-WO te verbeteren. 

• Het is moeilijk Nederlandse studenten aan te trekken. De wiskundestudie 
is erg abstract en spreekt niet tot de verbeelding bij de doelgroep. Het is 
daarom belangrijk het beroepenveld inzichtelijk te maken. Voor de 
doelgroep van informatica is de studie duidelijker, maar vaak bestaat een 
verkeerd beeld van de opleiding. Een voorstel wordt besproken om 
interviews met afgestudeerden op de website en in voorlichtingsfolders te 
plaatsen. Voor wiskunde komt een voorlichtingsfilm over het 
beroepenveld. 
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3 Overige onderwerpen

3.1. Tussenevaluatie LaQuSo
Een officiële evaluatie met het FB, LaQuSo en de programmaraad uit Nijmegen, 
heeft geleid tot het besluit om door te gaan met LaQuSo. Het door LaQuSo 
georganiseerde symposium van 23 maart was een succes (300 deelnemers). Aan 
het CvB wordt een garantie van k€ 500 gevraagd voor de financiering op lange 
termijn, zodat de vaste staf voor meerdere jaren betaald kan worden. 
Het nieuwe managementteam LaQuSo bestaat uit Van der Aalst en Baeten, met 
als wetenschappelijk directeur Van den Brand, en Schimmel voor de dagelijkse 
leiding. 

3.2 ISS Schoonmaak
Er waren klachten over het schoonmaken op de faculteit. Deze klachten zijn 
geïnventariseerd door de faculteitssecretaresse, Joosten. Samen met de directeur 
bedrijfsvoering heeft zij een gesprek gehad met Dienst Interne Zaken. Het 
schoonmaken blijft een punt van aandacht.

3.3 OGO-ruimtes
Er zijn te weinig OGO-ruimtes voor projectwerk ter beschikking op vloer 10, niet 
alle laptopaansluitingen werken, en de OGO-ruimtes zien er erg slordig uit. De 
ontbrekende faciliteiten zullen in orde worden gemaakt, maar er moet ook actie 
worden ondernomen om de ruimtes netjes te houden. Bij GEWIS zijn tafels 
geplaatst, waarop alle serviesgoed verzameld wordt. Deze worden regelmatig 
geleegd door medewerkers van ISS.

3.4 Afronding Mid Term Review
De drie TU’s hebben in het studiejaar 2006-2007 een gezamenlijke tussentijdse 
evaluatie gehouden van het onderzoek in de periode 2003 t/m 2005, voor de 
disciplines informatica en wiskunde. Op www.win.tue.nl/lotgevallen/MTR2006 
is de documentatie beschikbaar van deze Mid Term Reviews.

3.5 EURANDOM
Dit instituut zal per 1 januari 2008 formeel deel uitmaken van onze faculteit. 
Fysiek zal het echter pas bij de faculteit komen als we naar het nieuwe gebouw 
gaan.

3.6 Contract afstudeerders
Er komt een TU/e-breed contractmodel voor studenten die afstuderen in een 
bedrijf. Faculteiten kunnen hier, na goedkeuring door het CvB, van afwijken. De 
belangrijkste onderwerpen in een dergelijk contract zijn regelingen rondom 
geheimhouding, copyright, e.d. 
De FR maakte diverse opmerkingen over dit model, in het bijzonder werd het 
verzoek gedaan om dit model met een aantal vaste partners te bespreken. Het 
model zal in een volgend WOB nog eens worden besproken, en één jaar na 
invoering volgt een evaluatie. 

8

http://www.win.tue.nl/lotgevallen/MTR2006


3.7 R&O-gesprekken
De zogenaamde R&O (Resultaat en Ontwikkelings) gesprekken komen per 2008 
in de plaats van de functioneringsgesprekken. In eerste instantie komen deze er 
voor het wetenschappelijk personeel. Deze gesprekken zijn efficiënter en meer 
inhoudsvol, en bieden meer inzicht in behaalde resultaten. Medewerkers kunnen 
voor een betreffend gesprek van tevoren op een formulier de data invullen, zodat 
zij er al eerder over kunnen nadenken. Naast deze gesprekken blijven de 
beoordelingsgesprekken bestaan.

3.8 Commissie WetenschapsBeoefening (CWB)
Per 17-12-2007 is de CWB opgeheven. Men was het erover eens dat gegeven de 
huidige situatie de taken van de commissie efficiënter kunnen worden uitgevoerd 
door andere organen binnen de faculteit:

- kwaliteitsbewaking onderzoek: is toegewezen aan BAR en LEGO;
- visitaties coördineren: daarvoor moet iemand worden gevraagd;
- ontmoetingsplaats voor wetenschappers: ook overgedragen aan BAR en 

LEGO.

Het FB gaf echter aan dat wanneer in de toekomst opnieuw de behoefte aan een 
soortgelijke commissie bestaat, een heroprichting zeker tot de mogelijkheden 
behoort.
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