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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Dit is het vierde jaarverslag van de Faculteitsraad (FR) van de Faculteit Wiskunde 
& Informatica. Dit verslag geeft een beknopte samenvatting van zaken die tijdens 
het jaar 2005 zijn besproken gedurende de vergaderingen van de FR.  
 
Hoofdstuk 1 laat zien welke studenten en medewerkers gedurende (een deel van) 
2005 in de FR hebben plaatsgenomen. 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 en Business Information Systems. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een selectie van alle belangrijke of opmerkelijke onderwerpen 
die tijdens de vier 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 aan de orde 
gekomen: vertrouwenscommissie voor samenstelling nieuw bestuur, huisvesting, 
Personal Development Plan, Pas-accountsysteem, Risico-inventarisatie en  
-evaluatie, VISA-creditcard, parkeerpas TU/e. 
 
Voor gedetailleerdere informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik u naar 
de notulen van de FR vergaderingen of de e-mails die de FR naar aanleiding van 
iedere vergadering heeft gestuurd. 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.  
 
Net als de voorgaande jaren wil ik graag alle leden van de FR bedanken voor hun 
inzet en de prettige samenwerking! 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marko Boon 
Voorzitter FR 2005 
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1. Raadsleden en vergaderingen 
In 2004 zijn alleen verkiezingen voor de huidige FR studentleden gehouden. In 
2005 werd de FR voorgezeten door Marko Boon. Vice-voorzitter tot 1 september 
was Eefje van den Dungen; vanaf die datum is die functie overgenomen door 
Robert Leeuwestein. Hannie Horvath was secretaris, Bart Laarhoven vice-
secretaris. De overige leden waren: medewerkers Jos Maubach, Bettina 
Speckmann en Alex Telea; studentleden Nieke Aerts en Jan de Kort. Per 1 
september werden Eefje van den Dungen en Jan de Kort opgevolgd door Sander 
Philipse en Peter van de Ven. De studentadviseur van het FB was Thijs Janssen, 
opgevolgd per 1 september door Eefje van den Dungen.  
 
In 2005 zijn vier FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 21 februari, 13 juni, 
26 september en 19 december. De FR zelf is vaker bij elkaar geweest, maar er was 
niet altijd voldoende stof om geplande vergaderingen door te laten gaan. 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.  
 
De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2005, waren 
Petra Janssen, Jan de Kort en Dan Roozemond (vóór de zomervakantie) en Nieke 
Aerts, Dennis Vos en Petra Janssen (na de zomervakantie). De studentleden van 
de Opleidingscommissie Informatica in 2005 waren Ivo van der Linden, Erik 
Kaasenbrood en Jelte Vink. De opleidingscommissie BIS bestond uit de 
studentleden Jiang Zhang en Kivilcim Pinar. Zhang is na de zomervakantie 
opgevolgd door Vadivu Vijayaraghan. 
 
 
 
2. Besproken onderwerpen 
2.1. Financiën 
Begroting 2005 
Het resultaat van de faculteit werd begroot op nihil, met een taakstelling voor de 
capaciteitsgroep Informatica. De capaciteitsgroep Wiskunde werd over 2005 
begroot met een resultaat van k€ 422 positief, de capaciteitsgroep Informatica met 
een resultaat van k€ 331 negatief.  
 
De capaciteitsgroep Wiskunde werd een bedrag van k€ 105 toegekend om in 2005 
in te zetten voor extra onderwijscapaciteit om de werkdruk te verlichten. Dit 
bedrag is opgebouwd uit gelden die vrijvallen wegens sabbaticals. Ondanks de 
bestuurlijke korting is het verwachte resultaat 0 niet haalbaar, onder meer door 
verandering van de voorfinanciering van de ontwerpersopleidingen en te 
verwachten VENI- en VICI-inkomsten. Het resultaat voor 2005 wordt op basis van 
de septembercijfers, geprognosticeerd op k₠ 190 positief. 
 
Begroting 2006 
In september bedroeg het begrote resultaat 2006 k€ 385 negatief, veroorzaakt 
doordat de kosten voor CASA en Wortel TU/e wel opgenomen zijn in de 
begroting, maar niet de dekking hiervoor in de vorm van centrale middelen.  
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De FR heeft in september positief geadviseerd over deze begroting en heeft 
schriftelijk positief advies uitgebracht over de voorstellen voor budgetten voor 
CASA en WORTEL TU/e. 
 
De begroting is in december sluitend, nihil. Het CvB heeft de faculteit toegezegd, 
het komende jaar k₠ 150 te mogen inzetten vanuit de reserves voor CASA. Ook in 
2007 en 2008 zal CASA uit haar reserves mogen putten om de dienstverlening 
aan het bedrijfsleven op een professionele leest te schoeien. Over het project 
Wortel TU/e is nog geen besluit genomen. De kosten en baten voor dit project 
zijn buiten de begroting gebracht.  
 
2.2. OER Wiskunde en Informatica 2005-2006 
De FR vindt het jammer dat binnen de faculteit niet voor alle opleidingen een 
gelijkluidende OER is. Er bestaat een standaard TU/e-OER, maar op verschillende 
punten is het volgens de FR beter hiervan af te wijken.  
 
De FR heeft een aantal belangrijke wijzigingen in de OER-en laten aanbrengen: 

- de aanwezigheid van tenminste twee examinatoren bij alle mondelinge 
tentamens, ter vermijding van verschil van inzicht over cijferwaardering, 
fraude, (seksuele) intimidatie enz. De FR zou een dergelijke bepaling bij 
voorkeur in het TU-beleid opgenomen willen zien; 

- de begripsbepalingen bij Wiskunde zijn gelijk gesteld aan die van 
Informatica, die veel duidelijker waren omschreven; 

- de bepalingen over het gebruik van de Engelse taal in de bacheloropleiding 
Wiskunde zijn overgenomen van die van Informatica. 

Nadat de voorgestelde aanpassingen in de OER-en waren doorgevoerd, heeft de 
FR schriftelijk ingestemd met de OER-en. 
 
2.3. Vertrouwenscommissie voor nieuwe samenstelling faculteitsbestuur 
Vanwege de benoeming van Van Duijn tot Rector Magnificus van de TU/e per  
01-04-2005 moest de samenstelling van het faculteitsbestuur vóór die tijd herzien 
worden. De FR heeft hiervoor de volgende vertrouwenscommissie voorgesteld: 
Stoorvogel en Van Dijk namens Wiskunde, Van Wijk namens Informatica en 
Aerts en Speckmann namens de FR. De FR heeft schriftelijk advies uitgebracht 
aan het CvB door tussenkomst van het FB.  
 
2.4. Verbetering en uitbreiding huisvesting 
Hoewel er op huisvestingsgebied al veel is verbeterd, blijft er nog veel te doen. 
Omdat voorlichtingsdagen niet meer in het Auditorium maar op de faculteiten 
plaatsvinden, moeten we alert blijven op het aanzicht van de faculteit. De 
meubilering van gangen, zalen en zithoekjes maken deel uit van het 
huisvestingsproject. Verven van gangen en kamers ligt niet onmiddellijk voor de 
hand. De FR is van mening dat we ook hier alert op moeten zijn. De hygiëne van 
de toiletten verdient extra aandacht. 
 
Onze faculteit krijgt er 10 kamers bij op vloer 10 (midden en zuid). Deze ruimtes 
worden toebedeeld aan software engineering en OGO. Voor twee ruimtes wordt 
nog een bestemming gezocht. DIAMANT gaat zich huisvesten in 9.42. Haar 
ontvangst- en presentatieruimtes kunnen ook gebruikt worden voor andere 
wiskunde- en informatica-activiteiten, zoals bijvoorbeeld voorlichtingsdagen. De 
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kosten voor deze nieuwe huisvesting komen voor rekening van DIZ. 
Mogelijkheden worden onderzocht om GEWIS te verhuizen naar vloer 10. De 
grote ruimtes op vloer 10 zijn voor DIZ en worden ingericht voor tentamens. 
 
Ten behoeve van het meubelproject, konden medewerkers twee ingerichte 
ruimtes beoordelen. Leverancier Steelcase scoorde het hoogst. In januari 2006 zal 
definitief worden beslist welke leverancier het meubilair gaat leveren. 
 
2.5. Overige onderwerpen 
2.5.1. Bestuurlijke agenda 2005 faculteit Wiskunde en Informatica 
De FR kreeg de bestuurlijke agenda 2005 toegestuurd ter informatie. Deze ligt ter 
inzage als bijlage bij de FR stukken van de vergadering d.d. 26 september 2005. 
 
2.5.2. Lerarenopleiding Informatica 
Afgevaardigden van alle informatica-opleidingen uit het hoger onderwijs hebben 
een officieel Startdocument aangevraagd voor een eerstegraads 
informaticabevoegdheid. In het traject om erkenning hiervoor is een omscholing 
voor zittende docenten verzorgd (Consortium Omscholing Docenten 
Informatica). De drie TU’s en de universiteiten van Groningen, Nijmegen en 
Utrecht willen met een lerarenopleiding Informatica starten. Voor de TU/e ligt 
samenwerking met FONTYS op didactisch en inhoudelijk gebied voor de hand.  
 
De TU/e is bezig met de mogelijkheid om “Masters of Education in Computer 
Science” op te mogen leiden.  
 
2.5.3. Personal Development Plan 
Volgens CAO-afspraken moeten universiteiten een Persoonlijk Ontwikkelings 
Plan (POP) invoeren. De TU/e invulling van het concept POP is het Personal 
Development Plan (PDP). Dit plan omvat de afspraken over de individuele 
ontwikkeling van een medewerker met haar wensen en ambities. De FR heeft 
aangedrongen op een lichtvoetige invoering ervan met weinig bureaucratie. Het 
FB was voornemens een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp te 
organiseren.  
 
2.5.4. Pas-accountsysteem  
Studenten met een pasje kunnen overal op de TU/e kopiëren behalve bij 
Wiskunde en Informatica. Studenten kunnen daartegenover hier wel gratis 
printen. Deelname aan het accountsysteem brengt hoge kosten met zich mee. De 
mogelijkheid om toch elders te kunnen kopiëren zal worden onderzocht.  
 
2.5.5. Cateringplannen 
De UR heeft de faculteitsraden om input gevraagd bij de nieuwe cateringplannen 
van het CvB. Voor W&I is een onbeheerde lounge voorzien. Binnen de faculteit 
werden 300 handtekeningen verzameld om de huidige kantine te handhaven. Een 
deel van de FR is van mening dat een goede cateraar in het Auditorium geen 
slecht alternatief is, een ander deel sprak haar voorkeur uit voor een goede 
faciliteit binnen de faculteit. In de nieuwe plannen werd geen duidelijk tijdpad 
aangegeven. De voorgenomen plannen gaan door. 
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2.5.6. Risico-inventarisatie en –evaluatie 
Het schoonmaken van de faculteit blijkt als knelpunt ervaren te worden. De FR 
had hiervan een aantal voorbeelden verzameld. Met enige regelmaat vindt 
kwaliteitscontrole plaats en ook is er enkele malen per jaar overleg met DIZ over 
de dienstverlening, waaronder schoonmaakwerkzaamheden. Klachten dienen 
doorgegeven te worden bij de secretaresse van de groep. Er is een regulier 
schoonmaakprogramma aanwezig bij het secretariaat van de faculteit.  
 
Terugkoppeling van de RIE-rapportage zal in 2006 plaatsvinden.  
 
Regelmatig vindt geluidoverlast plaats van buitenactiviteiten, zoals 
introductieweek, kermis, VIRUS, voorlichtingsdagen e.d. Deze klachten worden 
niet breed gedragen bij de FR. Er zijn afspraken om de muziek vanaf een bepaald 
tijdstip aan te zetten. 
  
2.5.7. Tenure track 
TU/e-breed zijn vijf tenure tracks voor vrouwen beschikbaar gesteld. Het beleid 
van de faculteit wordt hierdoor niet veranderd. 
 
2.5.8. VISA-creditcards 
De Rabobank heeft geweigerd een VISA-creditcard aan TU/e promovendi te 
verstrekken. Udo heeft hierover contact opgenomen met DFEZ. 
 
2.5.9. Parkeerpas voor TU/e-terrein 
De FR informeerde of er meer mogelijkheden aan de in te voeren parkeerpas voor 
het TU/e-terrein gekoppeld kunnen worden, zoals toegang tot gebouwen, zalen, 
sportcentrum en bij voorkeur een afsluitbare fietsenkelder. Tevens wilde ze 
duidelijkheid over nieuwe regelingen met betrekking tot het parkeerbeleid. Vooral 
voor studenten was tot voor binnenkort onduidelijk wie er wel of geen parkeerpas 
kreeg.  
 
2.5.10. India-connectie 
Afgevaardigden van Informatica zijn in het voorjaar naar India geweest, met als 
doel te proberen de instroom van masterstudenten Informatica te vergroten. Drie 
plannen zijn hieruit voortgekomen: 
- de universiteit in Manipal zal per september 2006 een masteropleiding 

Informatica starten voor 20 studenten uit India. Het eerste jaar studeren ze in 
Manipal, het tweede jaar komen ze naar Eindhoven. Scholarships worden 
betaald door de Nederlandse industrie (nu al voor 12 studenten toegezegd). 
Contracten worden afgesloten, dat de betreffende studenten zich verbinden 
om na hun afstuderen bij het betreffende bedrijf te gaan werken. 

- in Bangalore komt een researchcentrum (à la LaQuSo) dat ook samenwerking  
zoekt met LaQuSo. 

- nagedacht wordt over een op te zetten OOTI-opleiding in samenwerking met 
een van de Indiases partners. 
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2.5.11. NIRICT 
Er komt een onderzoeksinstituut voor ICT van de drie TU’s, het Nederlands 
Instituut voor Reseach in ICT. De bedoeling van dit instituut is: 

1. fondsen verwerven; 
2. betere faciliteiten te krijgen voor onderzoek ICT. 

 
2.5.12. PR (mede in het kader van het lustrum) 
De officiële opening van het lustrumjaar is op 10 januari 2006. De PR van de 
faculteit zal in 2006 een grote bijdrage leveren om de opleidingen te promoten en 
de instroom te vergroten. 
Ideeën die in 2006 een uitvoering zullen krijgen zijn: 
- het netwerk met afgestudeerden uitbreiden en versterken; 
- op 25 middelbare scholen in de regio inspirerende lessen geven. Zowel 

wiskunde als informatica bereiden inmiddels drie lessen voor, die in januari 
een pilot krijgen; 

- schoolklassen uitnodigen op de faculteit om projecten te doen. Wiskunde doet 
dit al drie jaar in het kader van praktische opdrachten. Groepen leerlingen 
voeren een opdracht gedeeltelijk op school en gedeeltelijk bij wiskunde uit; 

- aansluitingsactiviteiten voor vwo-ers opzetten en uitbreiden in het kader van 
het pre-university-college.  
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