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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor U ligt het jaarverslag van het jaar 2003 van de FaculteitsRaad (FR) van 
de Faculteit Wiskunde & Informatica. Hierin vindt U een beknopte samenvatting 
van alle zaken die het afgelopen jaar besproken zijn gedurende de vergaderingen 
van de FR.  
 
In hoofdstuk 1 treft U een opsomming aan van alle leden van de FR. Naast de 
leden van de FR vindt U hier ook de leden van andere raden die de FR 
voorgedragen heeft. Naast de studentadviseur van het faculteitsbestuur zijn dat de 
studentleden van de Opleidingscommissies Wiskunde en Informatica. 
 
In het tweede en tevens laatste hoofdstuk worden alle belangrijke onderwerpen 
genoemd die gedurende de vijf 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 Universitair Functieordenen, flexibilisering van 
bacheloropleidingen, accreditering van masteropleidingen en het Laboratory for 
Quality Software besproken. 
 
Voor gedetailleerdere informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik U 
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.  
 
Tot slot wil ik nog alle leden van de FR van het afgelopen jaar bedanken voor de 
prettige samenwerking! 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marko Boon 
Voorzitter FR 2003 
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1. Raadsleden en vergaderingen 
 
De verkiezingen voor de huidige FR, voor de medewerkers zijn gehouden op 13 
december 2001 en voor de studentleden op 12 december 2002. De FR in het jaar 
2003 werd voorgezeten door Marko Boon. Vice-voorzitter was Jos Maubach. 
Hannie Horvath was secretaris, er was geen vice-secretaris. De studentadviseur 
van het FB was Chun Chau, die per 1 september 2003 opgevolgd werd door Thijs 
Janssen. Omdat een FR-lid niet tevens studentadviseur kan zijn, werd Thijs 
Janssen per deze datum opgevolgd door Dan Roozemond als lid FR. De overige 
leden waren: medewerkers Michel Chaudron en Elisabeth Melby, studentleden  
Laurens Blankers, Luc Engelen, Petra Janssen en Judith Kennes.  
 
In 2003 zijn vijf FR-vergaderingen gehouden, op 10 februari, 7 april, 16 juni, 22 
september en 3 november. De FR heeft de achterban per e-mail op de hoogte 
gesteld van de belangrijkste zaken die besproken zijn op de vergaderingen.  
 
De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2003 waren 
Jan de Kort, Peter van Liesdonk en Dan Roozemond. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat Jan de Kort per 1 april Marcel van Vuuren heeft opgevolgd. Peter van 
Liesdonk stopt per 1 januari 2004 en wordt door Petra Janssen opgevolgd.  
De studentleden van de Opleidingscommissie Informatica gedurende 2003 waren 
Jasper van Kempen, Ibrahim Bokharouss en Mike Holenderski. Per 1 september 
eindigde de benoeming van Van Kempen. Thijs Janssen werd per 1-12-2003 tot 1-
9-2004 na voordracht van de FR benoemd als lid van de OCI. Met terugwerkende 
kracht zijn per 1-9-2003 tot  1-9-2004 benoemd Ibrahim Bokharouss en Mike 
Holenderski. 
 
Op 6 december zijn verkiezingen gehouden voor alle leden van de FR in het jaar 
2004. Hierbij zijn voor de geleding der medewerkers Marko Boon, Jos Coenen, 
Hannie Horvath, Bettina Speckman en Alex Telea gekozen. Voor de 
studentengeleding zijn Laurens Blankers, Mike Holenderski, Petra Janssen, Dan 
Roozemond en Wouter van der Horst bijgenaamd Linders gekozen. 
 
Via Jos Maubach, die naast lid van de FR tevens lid is van de UR, verliep de 
communicatie met de UR in voldoende mate. 
 
2. Besproken onderwerpen 
 
2.1. Financiën 
Realisatie 2002 en begroting 2003 
Doordat de extra kosten in 2002 niet hoger zijn geworden en er vacatures niet 
zijn ingevuld, is er een positief resultaat. Goed lopende leerstoelen krijgen extra 
functies toegewezen, slecht lopende krijgen minder functies. 
 
Voor 2003 was de verwachting dat “werk voor derden” zou toenemen. Begroot 
waren bedragen van € 654.000 voor het Stan Ackermans Instituut en € 400.000 
voor de faculteit. 
 
Begroting 2004 
Deze komt uit op nihil. De FR heeft positief geadviseerd over de begroting 2004. 
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2.2. Universitair Functie Ordenen (UFO) 
De FR heeft in juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers van 
de faculteit over UFO. Tijdens deze bijeenkomst werd informatie gegeven over 
deze nieuwe opzet van functieprofielen binnen de universiteiten. De 
functieordening wordt als landelijk instrument gebruikt.   
UFO zou oorspronkelijk met ingang van 1 april 2003 zijn ingegaan, maar door 
het op bepaalde punten oneens zijn tussen de vakbonden en de VSNU, heeft dit 
vertraging opgelopen. Uiteindelijk is het invoeren van UFO in deze faculteit vlot 
en soepel verlopen, in de maand december met terugwerkende kracht vanaf 1 
april 2003. 
 
2.3. Arbeidsomstandigheden 
In 2003 hebben de meeste medewerkers hun GCA-vertegenwoordiger op bezoek 
gehad om te inventariseren wat er allemaal nodig is aan nieuwe voorzieningen en 
andere maatregelen, om met name de computerwerkplekken te laten voldoen aan 
de normen die in de Arbo-wet verankerd zijn. Er is een plan van aanpak gemaakt 
en er is begonnen met de implementatie ervan. In het plan van aanpak zijn de 
volgende onderdelen meegenomen: meubilair, computervoorzieningen, 
programmatuur, werkopstelling, klimaat. Binnen de mogelijkheden die de 
verouderde installaties hebben (zowel de koeling als de verwarming) is een poging 
gedaan om tot een optimaal resultaat te komen. 
 
Voor de werkplekken van studenten werd een aantal opties opgenomen. Dit 
zijn: hangtafels in de kantine voor kort gebruik notebook; de vaste 
aansluitingen in de kantine gaan weg. Vaste notebookwerkplekken komen of 
zijn er al in: OGO-ruimten HG.8.78 en HG.8.58; werkplekken voor algemeen 
gebruik in: HG.8.61, HG.8.63 (vaste PC's). Daarnaast zijn er in HG.8.64 
werkplekken voor afstudeerders; er zijn projectruimten voor software engineering 
op vloer 5: kamers 59, 62, 36, 34, 8, 9 en 10; er komen 2 afstudeerruimten op 
vloer 6 of 7. Voor eind 2004 zullen alle studentenwerkplekken uitgerust zijn 
volgens de Arbonormen. 
 
2.4. Flexibilisering bacheloropleidingen 
De Eindhovense bacheloropleidingen worden zodanig ingericht dat studenten 
ruimte krijgen om eigen keuzen in het opleidingstraject te maken. De opleidingen 
worden aantrekkelijker omdat studenten gemakkelijker kunnen overstappen naar 
aanpalende opleidingen. Ook kunnen zij na het behalen van het bachelordiploma 
doorstromen naar meerdere masteropleidingen. Tevens kunnen zij zich specifiek 
voorbereiden op een bepaalde masteropleiding of -track en zich verder 
ontwikkelen in een specifiek interessegebied. Met deze flexibilisering lopen we in 
de pas met nationale en internationale ontwikkelingen. 
 
Om deze flexibilisering te realiseren wil het College van Bestuur harmonisatie van 
de opleidingen en de verzorging van een aantal gemeenschappelijke vakken door 
verschillende opleidingen. Wat betreft de harmonisatie is het CvB voornemens 
om voor alle bacheloropleidingen een jaarindeling in te voeren van 6 blokken van 
elk 5 onderwijs- en 2 tentamenweken. Dit is compatibel met zowel een trimester- 
(3 x 2 blokken) als een semestersysteem (2 x 3 blokken). Tevens heeft het CvB 
besloten met ingang van het studiejaar 2007-2008 voor alle bacheloropleidingen 
een major-minorsysteem in te voeren. Bachelorstudenten kunnen dan kiezen uit 

 3



tenminste 3 minors. Inhoud en afstemming van de minor vindt plaats in overleg 
tussen de faculteit die de major verzorgt, en daarmee het bachelordiploma 
toekent, en de faculteit die de minor aanbiedt. Het CvB wil deze plannen 
geïmplementeerd zien in 2007.   
 
2.5. Masteropleidingen 
Accreditering masteropleidingen 
Het CvB heeft besloten om 5 van de 9 masteropleidingen voor te dragen voor 
accreditering bij de Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO). De reden is 
gelegen in de voorlopige afspraken die er liggen tussen Delft, Twente en 
Eindhoven. Dit betekent voor onze faculteit dat de track Embedded Systems wordt 
voorgedragen als zelfstandige masteropleiding en dat Information Security 
Technology voorlopig als track blijft bestaan en niet als afzonderlijke 
masteropleiding zal doorgaan. Zaak is nu te zorgen voor een succesvolle opleiding 
IST, opdat deze op termijn alsnog een zelfstandige masteropleiding kan worden. 
 
Niveau Engels voor docenten masteropleidingen 
De masteropleidingen die per september 2003 van start gaan zullen in het 
Engels worden gegeven. Docenten die de colleges verzorgen krijgen de 
gelegenheid een cursus te volgen om zich te bekwamen in het Engels. Deze 
cursus zal enkele keren per jaar worden gegeven. In de structurele enquête's 
onder studenten zal gevraagd worden naar de bevindingen van studenten over 
het niveau van het Engels doceren. Indien nodig zal een docent gevraagd 
worden alsnog een cursus te volgen. Voor hogerejaars onderwijs worden er geen 
enquête's meer gehouden maar zijn er kringgesprekken waarin onder andere dit 
onderwerp besproken zal worden.  
 
2.6. OER Wiskunde en Informatica 
De belangrijkste verandering in het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement voor 
Wiskunde en Informatica is de overgang naar het nieuwe studiepuntensysteem 
(het ECTS: European Credit Transfer System). Binnen de FR is gesproken over 
het op tijd inleveren van tentamencijfers door medewerkers  (15 werkdagen na het 
afleggen van het tentamen). Na enkele wijzigingen te hebben voorgelegd, heeft de 
FR positief over deze reglementen geadviseerd. 
 
2.7. Overige onderwerpen 
 
2.7.1. WIDE 
Met de oprichting van WIDE (Wiskunde en Informatica Dienstverlening 
Eindhoven) wil het faculteitsbestuur een nieuwe impuls geven aan de 
derdegeldstroomactiviteiten. De waardering voor dit facet van het takenpakket 
werd opgenomen in de UHD-criteria.  
 
2.7.2. Ontwerpersopleidingen 
De overkomst van de ontwerpersopleidingen van Wsk (Mathematics for Industry) en Inf 
(Software Technologie) vanuit het SAI.  
Het SAI is niet opgeheven, maar de centrale overhead is teruggebracht waardoor 
de ontwerpersopleidingen sinds 2003 verankerd zijn in de faculteiten. Het FB 
heeft groot vertrouwen in de beide opleidingen en voorziet geen financiële 
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tegenslagen. De situatie is door deze overkomst niet zo erg veel veranderd. De FR 
heeft positief geadviseerd over dit voorstel. 
 
Titel 
De titel van een afgestudeerde van de ontwerpersopleiding is een 
factor in de werving en positionering. De huidige titel MTD (Master in 
Technological Design) is momenteel niet wervend genoeg. Per 1 januari 2004 zal 
deze vervangen worden door PDEng (Professional Doctorate in Engineering). 
 
2.7.3. Strategiedag 
Dinsdagmiddag 7 oktober vond de jaarlijkse strategiedag plaats. Een dag 
georganiseerd door het FB waarop de voltijds groepsleiders van Wsk en Inf bij 
elkaar komen om bij te praten en op een lijn te komen over o.a.: sectorplannen, 
TUD, UT, the graduate school, masteropleidingen, flexibele bachelors en TU/e-
profileringsgebieden. Een van de belangrijke besproken punten was dat het goed 
gaat met de faculteit, maar dat het beter kan wat betreft verlaging van de 
onderwijsbelasting van de docenten en verhoging van de studentenaantallen.  
 
2.7.4. Laboratory for Quality Software 
Vanuit de behoefte aan een algemene standaard voor de ontwikkeling van 
software vanuit de academische wereld, is besloten het Laboratory for Quality 
Software op te richten binnen de capaciteitsgroep Inf. In dit LaQuSo zal 
onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van software. Aan software uit het 
bedrijfsleven kan een keurmerk worden gegeven. Dit laboratory past in de 
profileringsgebieden van de TU/e. Het CvB heeft K€ 250 toegezegd en heeft de 
faculteit toestemming gegeven nog eens K€ 250 uit haar reserves te mogen 
benutten voor de oprichting van LaQuSo. 
De door het CvB toegezegde K€ 250 is een eenmalige aanloopsubsidie. Als blijkt 
dat LaQuSo succesvol is, kan eventueel nieuwe subsidie worden aangevraagd. 
 
Personen uit het bedrijfsleven zullen worden aangetrokken voor de organisatie 
van LaQuSo. Interne trekker is Van Hee, deze overlegt met Lundqvist. Dit 
laboratory zal op vloer 5 worden gevestigd. Het voornemen is dat een aantal 
medewerkers van Informatica taken hierin zal krijgen waardoor ruimte komt voor 
het aantrekken van nieuwe mensen voor onderwijs. 
 
2.7.5. Bestuurlijke verantwoording 2002 
Instellingsplan 2004-2007 en Bestuurlijke agenda’s 2003-2004 
ID heeft meer huisvesting in het hoofdgebouw gekregen.  
In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2002/2003 is volgens de scores van de visitatie 
de TU/e als eerste geëindigd. Deze eerste plaats is voornamelijk behaald door 
goede tot zeer goed scores op het gebied van studentenwelzijn in het algemeen. 
Het minder zwaar gewogen punt internationalisering was nog wel voor 
verbetering vatbaar. 
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