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FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 368–01 

FACULTEITSRAAD 

Notulen van de 368e vergadering d.d. 11-06-2015 

Aanwezig: 
Leden: Martijn Klabbers (vz), Jos Mangnus, Sarah Gaaf, Sjoerd Rienstra, Rik Schepens, Tim 
Meeles, Emma van de Vreugde, Anne Smeets,  
Bestuur en beleidsmedewerkers: Patrick Groothuis (directeur bedrijfsvoering), Mark van den Brand 
(vicedecaan), Nicolien Hermens (bestuurssecretaris) 
Notulist: Valérie Goorts 
Gasten: Judith Soons  
 
Afwezig: Barry Koren (a.i. decaan),Maggy de Wert, Sako Arts (studentadviseur), Kees Huizing 
 

1. Opening 
Martijn Klabbers opent de vergadering. 
 

2. Notulen en actiepunten 
Zie actielijst voor de update van de actiepunten.  

 
3. Mededelingen 

Bestuur: Wijzigingen in onderwijsmanagement: Termijn van Emiel van Berkum 
(opleidingsdirecteur Wiskunde Bachelor) loopt op 1 september af en hij wenst geen nieuwe 
termijn meer. Bestuur heeft gekeken of het in deze vorm moet blijven en wie er dan moet / kan 
opvolgen. In het kader van de ontschotting heeft het faculteitsbestuur besloten één 
opleidingsdirecteur voor de bachelor Wiskunde en Informatica te benoemen. Er komt een 
opleidingsdirecteur Bachelor (= Marloes van Lierop), daar komen 3 adjuncten onder, Hans 
Sterk (wiskunde), Michel Westenberg (informatica) en Emiel van Berkum (service-onderwijs).  
Ook voor de Graduate school zal deze lijn worden doorgezet. Paul de Bra is de 
opleidingsdirecteur Graduate school, Johan van Leeuwaarden blijft opleidingsdirecteur 
Wiskunde (zijn benoeming is onlangs met vier jaar verlengd). Voor informatica en onderwijs zijn 
we nog bezig voor de juiste invulling.   
Edwin van de Heuvel is beoogd onderwijsdirecteur DataScience.  
 
FR: verliezen we zo geen stem in het Opleidingsdirecteuren overleg? Bestuur heeft dit zeker 
meegenomen in zijn besluit om in deze vorm verder te gaan. Het heeft voor het overleg geen 
consequenties (meer- / minder waarde). 
 
FR: bij Johan van Leeuwaarden valt het op dat hij erg druk heeft. Letten jullie erop dat hij de 
juiste ondersteuning krijgt? Het bestuur houdt zeker in de gaten dat er bij de aanstelling van 
Adjunct Graduate school Wiskunde, Johan zal ontlasten.  
 
Update nieuwe decaan: We zijn met klein comité in een gesprek met een externe kandidaat. 
Vervolg is een gesprek met de belangrijkste stakeholders  brengen positief advies aan CvB 
CvB heeft ook goed gesprek gehad  via Nicole Ummelen wordt de FR gevraagd om een 
vertrouwenscommissie (een gesprek met kandidaat en vertrouwenscommissie is gepland op 
26 juni). Voor deze kandidaat is een profielschets geschreven voor zijn leerstoel. Het doel is 
dat de kandidaat op 1 september start.  
 

4. Toetsbeleid (Judith Soons) 
Judith licht het toetsbeleid kort toe. Het toetsbeleid is besproken in alle examencommissies, 
opleidingscommissies en het bestuur.  
Sarah heeft toch een vraag: op bladzijde 12/13 staat er een stuk dubbel in, waarom? En klopt 
dit? Judith geeft aan dat het een stuk betreft omtrent schriftelijk versus mondeling examen. 
Voor de duidelijkheid naar docenten toe, die alleen het stuk zullen lezen dat op hen van 
toepassing is.  
Sarah: vraagt zich af hoe wordt het aanvragen van een 2e examinator gemeld aan studenten? 
Hoe weten ze dat de mogelijkheid bestaat? Gaat het actief via de docent? Judith geeft aan dat 
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daar inderdaad wat ruimte is gelaten omdat het in de praktijk erg per vak en docent verschilt. 
Dit verschilt van wat er in de OER staat. Als je namelijk bij alle mondelinge tentamens een 2e 
examinator wil, betekent dit een verhoging van de werkdruk van het wetenschappelijk 
personeel. Daarom is er gekozen voor een middenweg, maar er moet wel aandacht 
aangegeven worden. Een voorbeeld wordt aangedragen door in OASE gebruik te maken van 
een extra regel, waarin je kunt vermelden dat je bij een mondeling recht hebt op een 2e 
examinator.  
Rick: Hoe strikt moet dit toetsbeleid worden gehanteerd? Judith: OER is leidend het toetsbeleid 
is meer een richtwijzer. Volgend jaar komt er wellicht weer een aanpassing in verband met de 
digitale toetsing.  
 
De FR stemt in het toetsbeleid met voorgaande inachtneming. 
 
 

5. Onderwijsvisie 
Mark van de Brand geeft een presentatie over de onderwijsvisie, deze presentatie wordt bij de 
volgende vergadering ter kennisgeving aan de meeting set toegevoegd. Naar aanleiding op 
deze presentatie heeft de FR een aantal vragen met name op de ondersteuning van ICT op het 
onderwijs. Patrick geeft in het kort de stand van zaken weer met betrekking tot de centralisatie 
van de diensten.  
Het is goed om diensten te centraliseren, maar je moet niet doorslaan. De diensten denken 
vanuit de processen en niet vanuit de klant (wetenschappers). Algemene zaken kunnen prima 
centraal ingeregeld worden, andere zaken juist weer beter afstemmen op faculteit en/of 
gebouw. De balans moet goed zijn. Door druk vanuit de organisatie heeft de centralisatie van 
Dienst ICT een pas op de plaats gemaakt, waarbij er een extra DO is georganiseerd om de 
ontwikkeling van centralisatie te bespreken.  
 

6. Jaarverslag 
Dit agendapunt is niet besproken in de vergadering omdat de FR geen jaarverslag heeft 
aangeleverd 
 

7. Uitfasering MI 
We zijn formeel gestart met uitfaseren van de opleiding, iedereen die gestart is maakt de 
opleiding af. Er wordt dus niet meer ingestroomd. Zie bijlage 7 van de vergaderstukken voor 
het proces van besluitvorming. Na afbouw van de PDEng-opleiding MI zal de opleiding worden 
geschrapt uit het faculteitsreglement na instemming van de Faculteitsraad. Dit verzoek tot 
instemming zal over ongeveer twee jaar voorgelegd worden aan de Faculteitsraad. Daarna zijn 
er twee mogelijkheden:  

• Het vak stopt 
• Ontwikkeling DSC PDeng. Accreditatie MI kan dan gebruikt worden, in aangepaste 

vorm. Voordeel is dat je dan meteen met de opleiding van start kunt ipv een lange 
aanloop. Aan de aanpassing wordt al gewerkt door Stef van Eijndhoven, Jan Fransoo 
staat hier achter. We gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om.  

 
Sjoerd vraagt hoe het met het personeel zal gaan, Patrick geeft aan dat zowel Stef als Patricia 
elders ondergebracht worden. Voor de docenten geldt dat er naar de werkverdeling wordt 
gekeken, er is geen sprake van overcapaciteit.  
Martijn vraagt zich af wat er met de vrij gekomen middelen gebeurd? Deze blijven binnen de 
faculteit.  
 
De FR maakt geen bezwaar tegen de uitfasering van de PDeng MI.  
  

8. OER-proces 
Rick en Anne hebben met Rik Kaasschieter een bespreking over de OER op 12 juni. 
Over 11 dagen moeten we instemmen met de OER, op 22 juni uiterlijk laten weten aan 
Nicolien. 29 juni is de deadline voor de definitieve vaststelling. 
 
Over de OER IAM heeft de opleidingscommissie nog geen definitief akkoord. Op 16 juni komen 
zij bijeen, pas daarna kan er vanuit de FR een positief advies daarover gegeven worden.. 
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9. Rondvraag en sluiting 
Emma geeft aan dat de eerste metingen voor het klimaat zijn gedaan, voor wat betreft de CO2  
zitten we goed. De luchtvochtigheid is aan de lage kant. We wachten de volgende metingen af 
om een goed beeld te kunnen vormen.  
 
Patrick geeft aan dat het financiële beeld van 2016 voor de faculteit lastig blijft. Vanaf 2017 zal 
er een beter financieel beeld zijn, waar weer meer ruimte is. Het CvB heeft aangegeven dat zij 
voor 2016 financieel zullen bijspringen (over de hoogte is nog niets bekend).  
 
In juli zal er een formele bevestiging komen van de gemeente en provincie over de financiële 
steun voor ‘Marienburg’, wel starten we in september 2015 met de Bachelor DSC in Eindhoven. 
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Actiepuntenlijst 
 

No. Actie* actiehouder vergaderdatum voltooien op 
34  GEWIS en het bestuur maken voor de lange termijn 

een plan van aanpak om de respons op evaluaties te 
verhogen. Afspraken zijn gemaakt om respons te 
verhogen. Het blijft een punt van aandacht.  

Rik 
Schepens, 
Sako Arts, 
Mark van den 
Brand  

27 nov 2014 Jan15  

37 Uitzoeken of nieuwe UR-rechten op het gebied van 
visie en strategie naar FR-niveau vertaald worden 

FR 12 feb 2015 11 jun 2015 

39 In afstemming met Jos Maubach en Michel Westenberg 
verbeterd plan voor verdeling ogo-ruimtes maken en 
met Patrick Groothuis bespreken. Rick is door Elle vd 
Hurk uitgenodigd om workshops bij te wonen met 
betrekking tot het ruimtereserveringssysteem. Dit 
systeem is op z’n vroegst pas voorjaar 2016 gereed. 
Wordt verder buiten de FR besproken  

Rik Schepens 12 feb 2015 gereed 

40 Mail aan docenten dat zij masterstudenten wijzen op 
beschikbare afstudeerruimtes. Wordt nog steeds niet 
goed gebruikt. Idee is om ook Bachelor Studenten toe 
te laten. Mark zal het meenemen 

Mark van den 
Brand 

12 feb 2015 September 
2015 

41 Zijn er universitaire afspraken over een dinervergoeding 
als docenten avondtentamens afnemen? Wanneer je 
vanwege verroostering niet in de gelegenheid bent 
om thuis te eten, dan kun je de kosten declareren. 
DUS niet wanneer je er zelf voor kiest. 

Patrick 
Groothuis 

12 feb 2015 gereed 

42 Presentatie onderwijsvisie, toevoegen aan stukken FR 
vergadering 

Nicolien 
Hermens 

11 juni 2015 24sept 2015 

43 Instemming FR over de OERen laten weten aan 
secretaris Nicolien Hermens 

Rick 
Schepens en 
Anne Smeets 

11 juni 2015 22 juni 2015 

     
*Acties in grijs zijn voltooid en worden in de actielijst van de volgende notulen verwijderd. Acties in zwart moeten nog voltooid 

worden.  
 

Besluitenlijst 
 

No. Besluit vergaderdatum 
1 FR stemt in met het toetsbeleid 2015  11 juni 2015 
2 De FR maakt geen bezwaar tegen de uitfasering van de PDeng MI.  11 juni 2015 
   
   

 


