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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Meteorologisch was 2012 een warm jaar, en ook onze faculteit kende wat verhitte momenten. 
Om er maar een paar te noemen: het financiële overschot van 2011, de wisselingen in het 
faculteitsbestuur en de verhuizing van de faculteit naar het MetaForum. 

Dit is het jaarverslag 2012 van de faculteitsraad (FR) van de faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In dit verslag zullen de belangrijkste 
onderwerpen aan bod komen die in de FR-vergaderingen van 2012 besproken zijn.  

Het eerste hoofdstuk bevat een overzicht van de samenstelling van de faculteitsraad en van de 
geleding studenten in de vijf opleidingscommissies van de faculteit in 2012. De volgende 
hoofdstukken geven een selectie van alle belangrijke en opmerkelijke onderwerpen die tijdens 
de zeven reguliere faculteitsraadvergaderingen van dit jaar besproken zijn. Behalve de jaarlijks 
terugkerende onderwerpen zoals de onderwijs- en examenregelingen (OER) en de diverse 
financiële stukken, zijn dit jaar regelmatig onderwerpen besproken zoals de verhuizing en 
nieuwe huisvesting van de faculteit, het faculteitsreglement, evaluatie van het onderwijs en het 
Bachelor College in het bijzonder en nog veel meer.  

Voor gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik (voor zover de 
informatie niet in dit jaarverslag te vinden is) naar de notulen van de FR-vergaderingen van 
afgelopen jaar. 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. 

Met een blik op de toekomst is 2012 ook de voorbereiding voor een aantal veranderingen 
geweest. De faculteit huist de komende jaren in een modern en architectonisch bejubeld 
gebouw, de beoogd decaan voor 2013-2017 is in 2012 met frisse ideeën als vicedecaan 
begonnen. Ook hebben we in 2012 weer een nieuwe directeur bedrijfsvoering gekregen.  

De vertrouwenscommissie voor deze benoeming is – onder tijdsdruk - in stormachtige vaart 
door Leanne Scheepers in elkaar gezet. Zij heeft samen met Tanja Lange en Rien de Böck er op 
toegezien dat we een directeur bedrijfsvoering hebben gekregen waar we de komende jaren op 
kunnen vertrouwen. 

Met het bestuurlijk kompas in de hand houden we ook na 2012 de innovatie-, studie- en 
personele, maar vooral ook de financiële barometer nauwlettend in de gaten. Mogelijk worden 
het stormachtige tijden; in bijna alle voorspellingen staat verandering centraal. 

Ik wil alle leden van de FR en het gehele FB bedanken voor de prettige samenwerking gedurende 
het afgelopen jaar en kijk uit naar het nieuwe (tot nu toe) frisse jaar. 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Klabbers 

Voorzitter FR 2012  
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RAADSLEDEN EN VERGADERINGEN 

Op 6 en 7 december 2011 zijn weer verkiezingen gehouden voor alle leden van de FR, zowel 
medewerkers als studenten. In 2012 werd de FR voorgezeten door Martijn Klabbers 
(medewerker). Vicevoorzitter was Leanne Scheepers (student). Peter van Heck (student) was 
secretaris en Kees Huizing (medewerker) was vicesecretaris. Overige leden waren medewerkers 
Sacha Claessens, Sander Dommers en Joep Evers en studenten Rien de Böck, Joey Claessen en 
Jeroen van Oorschot. In 2012 was Tom Slenders de studentadviseur van het faculteitsbestuur. 
Hij is overigens per 1 januari 2013 vervangen door Edwin Hermkens, op voordracht van de raad, 
na sollicitatiegesprekken met twee kandidaten. 

In 2012 zijn er zeven reguliere FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 8 februari, 28 maart, 
9 mei, 20 juni, 24 september, 5 november en 17 december. De eerste vergadering in 2012 had 
nummer 350, wat de laatste automatisch vergadering 356 maakt. De FR is echter vaker bij elkaar 
geweest om buiten de vergaderingen om bepaalde zaken te bespreken, besluiten te nemen of 
adviezen te formuleren. Bovendien hebben diverse leden van de FR in commissies of andere 
(overleg)organen plaatsgenomen, zoals de vertrouwenscommissie en het overleg met de 
Universiteitsraad. De FR heeft alle informatie beschikbaar gemaakt voor zijn achterban op de 
website van de FR: http://www.win.tue.nl/fr. 

De bezetting van de studentengeleding van de opleidingscommissies was in 2012 als volgt: 

• OCW/ECM (bacheloropleiding BTW en masteropleiding IAM): Michael Aziz, Rien de 
Böck, Sander Kerstens en Leanne Scheepers. Michael Aziz verliet de commissie per 1 
september en werd per 1 oktober vervangen door Rik Schepens. 

• OCI (bacheloropleiding BTI): Tijmen van Dien, Bor de Kock en Jeroen van Oorschot.  
• OCCSE (masteropleiding CSE): Kevin van der Pol en Linda Spaninks.  
• OCBIS (masteropleiding BIS): Joey Claessen en Sebastiaan van Zelst. Sebastiaan van Zelst 

werd per 1 januari 2013 vervangen door Joris Penders vanuit bedrijfskunde. 
• OCES (masteropleiding ES): Vidya Parappurath en Lourens Visscher. Vidya Parappurath 

stopte per 1 september. Het zoeken naar een student vanuit elektrotechniek was lastig; 
begin 2013 is dit echter alsnog gelukt.  



  
     5 

 

  

BESPROKEN ONDERWERPEN 

Wij behandelen hier een meer detail enkele onderwerpen die dit jaar onze bijzondere aandacht 
hadden. 

FINANCIËN 

De financiële commissie van de FR bestond in 2012 uit Sander Dommers, Joep Evers en Martijn 
Klabbers. Deze commissie heeft zich vooral beziggehouden met het financiële resultaat van 
2011, de begroting 2013 en het tussentijds monitoren van de financiële situatie in 2012. 

Op 14 februari 2012 stuurde het FB een toelichting bij het voorlopig resultaat 2011 naar alle 
medewerkers. Aanleiding voor dit schrijven was het onverwacht hoge positieve resultaat, terwijl 
het hele jaar in het teken van bezuinigingen en matigheid had gestaan. Ook in de FR is dit 
(uiteraard) aan de orde geweest bij het bespreken van de jaarrekening (vergadering 28 maart). 
In het bijzonder ging het om de vraag hoe deze situatie in de toekomst kan worden voorkomen. 
Hoewel een positief resultaat niet kan worden meegenomen naar een volgend jaar, dient wel te 
worden opgemerkt dat hierdoor “goodwill” bij het CvB ontstaat. Hierdoor is de kans groter op 
extra financiering in een volgend jaar, indien nodig.  

Na goedkeuring van de jaarcijfers door het CvB, heeft de financiële commissie ook de afrekening 
per sectie ingezien. Dit gebeurde tijdens een aparte sessie met controller Paul Geenen. Punten 
van zorg die aan de orde kwamen: grote fluctuaties in opbrengsten ontwerpersopleidingen door 
golfbeweging in afgegeven aantal certificaten; balans tussen personeelskosten en 
projectinkomsten in secties die minder goed draaien; inkomsten (service)onderwijs in de 
toekomst i.v.m. bachelor college. 

De FR W&I gaf per brief van 14 november aan het CvB een positief advies over de begroting van 
de faculteit W&I. Dit gebeurde na een gesprek van de financiële commissie met Paul Geenen en 
een toelichting in de FR-vergadering van 5 november. De FR benadrukte daarbij zijn waardering 
voor het sluitend krijgen van de begroting en prees de constructieve bijdrage daaraan van 
maatwerkafspraken. Wel uitte de raad bij dit positieve advies zijn zorgen over stijgende 
structurele lasten, het aankomende nieuwe universitaire verdeelmodel, onzekerheid over het 
serviceonderwijs in de toekomst, onzekerheid over inzetbaarheid van het egalisatiefonds en 
opvang van fluctuaties in inkomsten (zowel van ontwerpersopleidingen als van innovatieve 
eenheden binnen onze faculteit). 

Het streven van de FR was steeds ook om inzicht te krijgen in de meerjarenvisie en –begroting 
van de faculteit. Hierover werden bijvoorbeeld concrete vragen gesteld tijdens vergaderingen; 
niet alleen als daar directe aanleiding voor was (bij de behandeling van de jaarcijfers 2011, de 
voortgangsoverzichten van 2012 en de begroting 2013), maar ook door het jaar heen. De FR 
constateert dat hij dit inzicht niet of nauwelijks heeft. Desondanks is duidelijk dat ook de 
komende jaren financieel niet gemakkelijk zullen zijn. Dit werd ook zo verwoord in de brief van 
14 november m.b.t. het advies over de begroting. 
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OER’EN WISKUNDE EN INFORMATICA 2012-2013 

Op 8 juni 2012 ontving de FR de concepten van de Onderwijs- en Examenregeling van: 
 

• de masteropleiding Computer Science and Engineering (CSE) 
• de masteropleiding Embedded Systems (ES) 
• de masteropleiding Business Information Systems (BIS) 
• de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) 
• de masteropleiding Industrial and Applied Mathematics (IAM) 
• de bacheloropleiding Technische Wiskunde (BTW) 
• de bacheloropleiding Technische Informatica (BTI) 

 
Deze waren voorzien van een advies van de betrokken opleidingscommissies, behalve die van 
IAM en SEC. Op 19 juni ontving de raad een vernieuwde versie van de OER van IAM, met daarin 
enige wijzigingen in de bijlage met het studieprogramma. 
 
Op 29 juni 2012 heeft de raad ingestemd met deze reglementen, met uitzondering van de OER 
van SEC, waarmee op 1 oktober 2012 is ingestemd.  
 
Op een na zijn dus alle OER’en voor het begin van het academisch jaar waar ze betrekking op 
hebben vastgesteld, wat als een achievement beschouwd kan worden. 
 
Er heerste wat onduidelijkheid over de procedure bij de 3TU-opleidingen (Masters ES en SEC), 
die gedeeltelijk is weggenomen door een communicatie van de U-raad, waarin wordt gesteld dat 
de instellings-FR’en met de OER moeten instemmen. 
 
Opnieuw heeft de raad zijn onvrede geuit over de lage taalkwaliteit van de Engelse vertalingen.  

HUISVESTING 

In juli 2012 is het gebouw MetaForum opgeleverd, de nieuwe locatie van o.a. de faculteit 
Wiskunde en Informatica. In enkele weken tijd werd de hele faculteit verhuisd naar de nieuwe 
kantoren. 

In de aanloop naar de verhuizing zijn in oktober 2011 verschillende werkgroepen opgericht die 
ieder een onderdeel van de verhuizing voor hun rekening namen:  

• Stuurgroep, o.l.v. de directeur bedrijfsvoering; voortgangsbewaking verhuizing 

• Ruimte-indeling; indeling secties, kantoorindeling en -voorziening etc. 

• Algemene voorzieningen; inrichten overige ruimten, meubilair etc. 

• Technische Infrastructuur; computers, servers, telefonie, netwerk etc. 

• Archivering; digitaal archief, opschonen archieven etc. 

• Communicatie; nieuwsbrieven etc. 

• Klachtenafhandeling 

• Realisatie verhuizing; planning verhuizing, verhuisbedrijf etc. 

• Projectbegeleiding; coördinatie voortgang 

Omdat vooral de planning een probleem bleek te zijn, zijn in april 2012 twee externen 
aangetrokken, een voor het projectmanagement, en een voor de logistieke planning. Mede 
dankzij deze experts, Gert-Jan Pieterse en Jo Verstappen, is de verhuizing soepel verlopen. 
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Vanaf november 2011 is regelmatig een speciale nieuwsbrief, Move MetaForum, rondgestuurd 
met de laatste updates over de voortgang van de bouw, de indeling van de secties etc. 

Op 4 april kregen de leden van de FR een rondleiding door het nieuwe gebouw, waarin het werk 
toen nog in volle gang was. 

Een aantal zaken, waaronder het ontbreken van de bewegwijzering in MetaForum, zijn blijven 
liggen bij Dienst Huisvesting en/of Interne Zaken. Ook is gebleken dat het gebouw eigenlijk te 
vroeg in gebruik is genomen waardoor er vele kinderziektes in vol bedrijf opgelost moesten 
worden, vooral met de klimaatbeheersing die nu (maart 2013) nog steeds niet helemaal goed 
functioneert. Andere issues waren o.a. de vele en zware deuren (deurdrangers) en de 
koffieautomaten. 

Bovengenoemde problemen, gebreken en onvolkomenheden zijn ook tijdens de FR-
vergaderingen veelvuldig aan bod gekomen. 

Begin 2013 is overigens een enquête afgenomen onder de gebruikers (medewerkers en 
studenten) van MetaForum. 

FACULTEITSREGLEMENT 

In 2011 vonden besprekingen plaats over de aanpassing van het faculteitsreglement. Dit 
resulteerde in een gewijzigd reglement, waarvoor de instemming van de FR werd verkregen in 
de vergadering van 8 februari 2012. 

De reglementencommissie van de FR bestond in 2012 uit Rien de Böck, Sander Dommers en 
Jeroen van Oorschot. Beoogd werd een volgende serie aanpassingen in 2012 door te voeren, met 
name over zaken rond het bachelor college, de graduate school, examencommissies en de 
bestuurlijke organisatie van de faculteit. 

Tot onze spijt is hier in 2012 geen concrete voortgang in geweest. Begin 2013 is de draad 
overigens weer opgepakt. 

EVALUATIE ONDERWIJS 

De score van de studie technische wiskunde in de Nationale Studenten Enquête van 2011 viel 
tegen; technische informatica scoorde prima. De faculteitsraad heeft, op verzoek van het 
faculteitsbestuur, een analyse gemaakt van waar de opleiding slecht op scoorde en hier tijdens 
de vergadering van 17 december een presentatie over gegeven. Hierop heeft het 
faculteitsbestuur een aantal acties ondernomen: de openingstijden van de studentadministratie 
zijn aangepast en er worden meer kleine ruimten op de verdiepingen 3-7 beschikbaar gesteld 
voor groepswerk door studenten. 

Ook bleek dat de respons laag was. Om dit te verhogen in de nieuwe enquête heeft het 
faculteitsbestuur in samenwerking met GEWIS een actie gestart: Studenten die lieten zien dat ze 
de enquête hadden ingevuld, kregen een kaartje met tegoed voor een drankje bij GEWIS. Dit 
leidde tot een record van respons: 70 procent bij technische wiskunde. Ook de andere studies 
hadden een hogere respons dan het TU/e-gemiddelde. 
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BACHELOR COLLEGE 

In 2012 is het Bachelor College ook een punt van aandacht geweest voor de FR (dat overigens 
ook van start ging in september 2012). Deze nieuwe onderwijsstructuur vergde nogal wat 
veranderingen in de structuur en manier van werken voor zowel studenten als medewerkers.  

Zo was het eerste aandachtspunt de kwaliteit van het diploma. Met het Bachelor College is er 
meer keuzeruimte, zijn er vakken geïntroduceerd voor alle opleidingen en is USE in het leven 
geroepen. Dit betekent dat er minder ruimte overblijft voor de vakken van de opleiding zelf. De 
uiteindelijke keuze voor vakken gaf wel een pakket dat de kwaliteit van het diploma hoog houdt. 

Twee puntjes van zorg waren het serviceonderwijs en de werkdruk van docenten. Met het 
Bachelor College zijn er behoorlijk wat wiskundevakken die afgenomen werden door andere 
faculteiten, weggevallen. Aan de andere kant moesten er nieuwe vakken gemaakt worden wat 
dus zorgde voor een verhoogde werkdruk. Het laatste lijkt goed gekomen te zijn. Het eerste 
wordt gepoogd goed te maken door o.a. het aanbieden van aantrekkelijke keuzepakketten (die 
studenten kunnen kiezen in hun vrije keuzeruimte), en door een vak Computing te introduceren 
in de basisvakken. 

Het laatste grote knelpunt waar de FR zich mee bezig gehouden heeft is OASE. Dit nieuwe 
systeem bleek nog niet goed te werken. Om toch een bijdrage te doen heeft de FR in 
samenwerking met GEWIS een centraal punt opgezet om klachten van de faculteit in te zamelen 
om deze vervolgens via Rien de Böck door te spelen naar de werkgroep. 

Uiteindelijk lijkt het eerste half jaar toch redelijk verlopen te zijn, het aantal inschrijvingen is 
(iets) gegroeid en we hopen dat dit nog verder mag groeien in de toekomst.  
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APPENDIX: AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 

BCF Bureau Computerfaciliteiten 
BCI Bestuur Capaciteitsgroep Informatica 
BCW Bestuur Capaciteitsgroep Wiskunde 
BIS Business Information Systems 
BKO Basiskwalificatie Onderwijs 
BSA Bindend Studieadvies 
BTI Bacheloropleiding Technische Informatica 
BTW Bacheloropleiding Technische Wiskunde 
CSE Computer Science & Engineering 
CvB College van Bestuur 
DFEZ Dienst Financiële & Economische Zaken 
DPO Dienst Personeel & Organisatie 
ES Embedded Systems 
ESoE Eindhoven School of Education 
FB Faculteitsbestuur 
FR Faculteitsraad 
H.E.N.K. Hét Elektronische Nieuws Krantje 
IAM Industrial and Applied Mathematics 
IBM Intern Bekostigingsmodel 
KWR Kenniswerkersregeling 
OC Opleidingscommissie 
OER Onderwijs- en Examenregeling 
SEC Science Education & Communication 
T.I.M. Thé Information Mail 
UD Universitair Docent 
UHD Universitair Hoofddocent 
UR Universiteitsraad 
W&I Wiskunde en Informatica 
WP Wetenschappelijk Personeel 
 


