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Faculteitsraad Wiskunde en Informatica 

Jaarverslag 2006 
 

 
 

Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Dit is het jaarverslag 2006 van de FaculteitsRaad (FR) van de Faculteit Wiskunde en 

Informatica. In dit verslag worden kort de belangrijkste punten beschreven die tijdens 

de FR vergaderingen in 2006 zijn besproken. 

 

Hoofdstuk 1 laat zien welke studenten en medewerkers gedurende 2006 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 de nieuwe masteropleiding Embedded Systems. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een selectie van alle belangrijke of opmerkelijke onderwerpen die 

tijdens 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 als belangrijkste nieuwe onderwerpen aan de 

orde gekomen: de huisvestingsplannen, CeMAS, het honoursprogramma, de analyse 

keuzegids HO, werkdrukonderzoek, de vertrouwenscommissie voor nieuwe directeur 

bedrijfsvoering, het toetsingsverslag Risico Inventarisatie en Evaluatie, het onderwerp 

“ombudspersoon en vertrouwenspersoon”. 

 

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.  

 

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

samenwerking! 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marko Boon 

Voorzitter FR 2006 
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1 Raadsleden en vergaderingen 
In 2005 zijn weer verkiezingen gehouden voor de FR medewerkers en studentleden. 

In 2006 werd de FR voorgezeten door Marko Boon. Vice-voorzitter was Robert 

Leeuwestein. Hannie Horvath was secretaris en Carst Tankink vice-secretaris. De 

overige leden waren: medewerkers Dan Roozemond, Alex Telea en Harold Weffers; 

studentleden Nieke Aerts, Ivo van der Linden en Sander Philipse. De studentadviseur 

van het FB was Eefje van den Dungen.  

 

In 2006 zijn vijf FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 20 februari, 25 april, 25 

september, 23 oktober en 18 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.  

 

De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2006, waren 

Nieke Aerts, Petra Janssen en Dennis Vos. De studentleden van de 

Opleidingscommissie Informatica in 2006 waren Eric Kaasenbrood (tot februari 

2006), Ivo van der Linden en Carst Tankink. Félienne Hermans is per februari Eric 

Kaasenbrood opgevolgd. De opleidingscommissie BIS bestond uit de studentleden 

Vadivu Vijayaraghan en Kivilcim Pinar.  De masteropleiding Embedded Systems 

heeft ook een opleidingscommissie gekregen. Per januari 2007 zullen als studentleden 

worden benoemd: Onno Brunklaus en Rob van Wijk.  

 

 

2. Besproken onderwerpen 
2.1 Financiën 
Realisatie 2006 
De eerste prognose van de realisatie 2006 liet een positief resultaat zien van k€679. 

Uiteindelijk kwam de realisatie voor het jaar 2006 uit op nul, sluitend. Door het 

activeren van meubilair op de slotdag van de financiële afdeling zijn we toch positief 

geëindigd (k€481).  

 

Het CvB had de faculteit toegezegd in het jaar 2006 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.  

 

De opgebouwde reserves van de faculteit mogen niet zonder meer worden uitgegeven. 

Dit in tegenstelling tot wat een Cursorbericht vermeldde. Het is wel mogelijk, in 

overleg met het CvB, geld uit de reserves te besteden aan het opzetten van een nieuwe 

activiteit, zoals bijvoorbeeld met LaQuSo gebeurd is. 

 

Begroting 2007 
De begroting 2007 liet in eerste instantie een negatief saldo zien van k€200. De 

voornaamste oorzaak van dit verschil is de lage bezetting in 2006 door vertrek van 

een aantal wetenschappers, waardoor minder salaris is betaald.  
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De FR heeft in oktober 2006 schriftelijk een positief advies uitgebracht over deze 

begroting. Het CvB accepteerde deze begroting niet en wil deze sluitend hebben. 

De FR heeft in december vervolgens een positief advies uitgebracht over de sluitende 

begroting 2007, met de hierna genoemde kanttekeningen, waarbij ze zich ernstig 

zorgen maakt over elk van de hieronder genoemde punten: 

 

1. of het buiten de facultaire begroting brengen van de kosten van het sparen 

voor sabbatical in de toekomst geen negatief effect op de facultaire begroting 

zal hebben, 

2. of de voorgenomen investeringen ten aanzien van de huisvesting, in het 

bijzonder ten aanzien van het oplossen van geïdentificeerde gebreken, nog 

steeds door Dienst Huisvesting zullen worden geëffectueerd, 

3. of de voorgenomen verwerving van E150.000 extra externe financiën haalbaar 

is binnen de huidige personele omvang, 

4. of er op afzienbare termijn duidelijk wordt geïnventariseerd wat de effecten 

van verschillende kortlopende interne financieringen uit bijvoorbeeld TU/e 

Centrale Middelen en externe financieringen in het kader van 3TU zullen zijn 

op toekomstige facultaire begrotingen, 

 

2.2 OER-en Wiskunde en Informatica 2006-2007 
De OER-en 2006-2007 voor de bacheloropleidingen Technische wiskunde en 

Technische informatica zijn besproken. Een aandachtspunt was de verwachte 

roosterproblemen van de minoren, die vanaf studiejaar 2006-2007 van start zullen 

gaan.  

 

De FR had 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. 

 

In een extra FR-vergadering op 22 mei heeft de FR ook de OER-en van de 

masteropleidingen besproken. Hierna heeft ze schriftelijk een positief advies 

uitgebracht over de OER-en. 

 

Verschillen tussen Model OER en OER-en W&I 

In 2007 zal de volledige invoering plaatsvinden van een Model OER. In 2006 was er 

al een Model OER, maar faculteiten konden daar nog van afwijken. In de bij de OER-

en behorende bijlagen wordt per opleiding specifieke informatie opgenomen De FR is 

gevraagd naar het Model OER te kijken en er advies over uit te brengen. De FR vindt 

het jammer dat binnen de faculteit niet voor alle opleidingen een gelijkluidende OER 

is, geënt op de standaard TU/e-OER. Een aantal door de FR ingebrachte punten bij de 

OER van 2005 is niet in de Model OER opgenomen. De FR heeft schriftelijk een 

positief advies uitgebracht ten aanzien van de Model OER. 

 

2.3 Nieuwe huisvesting  
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Er is uitgebreid gesproken over de plannen om het huidige kantineconcept met 

bemensing uit de faculteit te laten verdwijnen. Daarvoor in de plaats zou een 

onbemenste lounge met automaten komen. De faculteit werd gevraagd om mee te 

denken over een programma van eisen voor het nieuwe concept. De planning was dat 

eind 2006 een en ander gerealiseerd zou zijn. 

 

De FR heeft de nota Campus 2020 ter kennisneming ontvangen en hierover een aantal 

vragen gesteld. Het belangrijkste uitgangspunt van dit nieuwe Campus 2020-plan is 

een compacte campus rondom het Hoofdgebouw. 

 

In 2007 wordt gestart met het slopen van de W-hal. Op die plaats komt een hoge toren 

die onderdak moet bieden aan onze faculteit en aan centrale studentenvoorzieningen. 

De planning is dat de faculteit W&I gaat verhuizen in 2010. Tot de verhuizing 

probeert het FB de kantine te behouden zoals die nu is. Dit voorstel is neergelegd bij 

het CvB. Ook komt er een beperkte opknapbeurt van de gangen op onze faculteit. 

 

Zowel medewerkers als enkele studenten zullen in 2007 worden benaderd om mee te 

doen aan workshops over de nieuwe huisvesting. De Raad van Toezicht is akkoord 

met de nieuwe Campus 2020-plannen en de eerste fase gaat begin januari 2007 in 

werking. 

 

2.4 Honoursprogramma 
Informatie werd uitgewisseld over het nieuwe Honours Programma dat de TU/e vanaf 

september 2006 heeft gestart. Gemotiveerde studenten met een brede intellectuele 

belangstelling kunnen voor dit programma, waaraan een aantal eisen worden gesteld, 

solliciteren. Het CvB wil dat deze beste TU/e-studenten een eigen community gaan 

vormen met een eigen vereniging, verenigingsruimte en maandblad.  

 

2.5 Toetsingsverslag Risico Inventarisatie en Evaluatie 
De FR heeft het definitieve toetsingsverslag RI&E ontvangen en het plan van aanpak 

in relatie tot de arbeidsomstandigheden voor de faculteit W&I. Het complete rapport 

zal op de faculteitssite worden gepubliceerd. 

 

In het rapport wordt geadviseerd een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek 

(PAGO) te laten uitvoeren. Omdat recentelijk een werkdrukonderzoek is gehouden 

door de Universiteit van Maastricht, werd het niet zinvol geacht om een PAGO te 

houden.  

 

Het rapport adviseert om meer aandacht te hebben voor preventieve maatregelen, met 

name ter voorkoming van psychische klachten van jongeren (speciaal van buiten 

Europa). Er is gesproken over welke preventieve maatregelen binnen de faculteit 

genomen zouden kunnen worden. GEWIS werd gevraagd een plan voor te bereiden 

dat speciale acties voor buitenlandse studenten bevat. 

 

2.6 Gemeenschappelijke regeling Embedded Systems 
Deze regeling is gezamenlijk vastgesteld door de besturen van de faculteit W&I en E. 

Het gaat hier om een interfacultaire masteropleiding op een interdisciplinair 

vakgebied. De gemeenschappelijke regeling is geïnspireerd op de soortgelijke 

regeling voor de opleiding Business Information Systems. De FR heeft ingestemd met 

deze regeling. 
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2.7 Analyse Keuzegids HO 
Eefje van den Dungen, studentadviseur van het FB, heeft de Keuzegids Hoger 

Onderwijs geanalyseerd op het onderzoek, waarbij studenten zijn geïnterviewd over 

hun bevindingen van de universiteiten. De informaticastudenten van de TU/e werden 

geïnterviewd in 2004, de wiskundestudenten in 2005. De belangrijkste punten die uit 

dit onderzoek naar voren kwamen zijn: 

- Over de faciliteiten zijn onze studenten heel tevreden. Vooral de werkruimten 

zoals PC-zalen worden hoog beoordeeld. 

- Onderwijs scoort heel goed. Hierbij gaat het dan om de inhoud van het 

onderwijs, de docenten, tentamens. 

- Over de studeerbaarheid zijn de studenten niet zo tevreden. Dit is misschien te 

wijten aan de voorbereidingen van overgang trimester naar semestersysteem. 

- Het aantal keuzemogelijkheden vinden de informaticastudenten goed maar de 

wiskundestudenten niet. Informatica kent negen minoren en Wiskunde drie. 

- De stagemogelijkheden en het afstuderen in het buitenland komen er negatief 

uit. Toch zijn er veel mogelijkheden voor studenten. Informatie hierover zal 

beter bereikbaar op de website komen. 

- Studenten hebben een vaag beeld over de loopbaan en vinden dat ze daar 

onvoldoende op worden voorbereid. Op de website en in de opleidingsgids zal 

een schema opgenomen worden waarin de samenhang van de vakken wordt 

uitgelegd. 

 

Onduidelijk in het rapport is welke studenten voor dit onderzoek zijn benaderd. Het 

maakt namelijk verschil uit of alleen eerstejaarsstudenten zijn benaderd of ook 

ouderejaarsstudenten. De studentleden van de FR zullen trachten hier achter te 

komen. 

 

2.8 Werkdrukonderzoek 
In het werkdrukonderzoek is voor de faculteit W&I een splitsing gemaakt in Wsk + 

OOWI en Inf + OOTI + overig. Onduidelijk is welke personen onder ‘overig’ vallen. 

Hierdoor kan de uitslag van het onderzoek een verkeerd beeld geven. Zoals de 

resultaten er nu liggen scoort Inf veel negatiever op de onderwerpen vermoeidheid 

aan het einde van een werkdag, onvoldoende vrije tijd en veel herhalende bewegingen 

(vooral bij vrouwen). De FR heeft aangegeven meer duidelijkheid te willen over de 

splitsing in personen. Het FB zal deze gegevens proberen te achterhalen waarna de FR 

het rapport nogmaals goed zal bestuderen. 

 

Daarna zal de directeur bedrijfsvoering in een communiqué de belangrijkste resultaten 

uit dit rapport opnemen. 
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2.9 CeMAS 
Het FB is voornemens CeMAS te laten samengaan met CASA-Consultancy in LIME, 

met als directeur prof.dr. Bob Mattheij. Het is wenselijk om de CeMAS-groep in de 

structuur van de faculteit onder te brengen omdat haar activiteiten deels goed passen 

bij LIME. In de toekomst zullen de MS-office cursussen worden afgebouwd, de derde 

geldstroom PATO-cursussen wordt voortgezet. Er wordt gezocht naar een 

adjunctdirecteur met expertise op het gebied van toegepaste stochastiek of operations 

research, die de consultancy gaat doen en tevens de acquisitie voor projecten van 

analyse, stochastiek en statistiek. Hij zal eerste aanspreekpunt zijn voor de CeMAS-

groep. Het bestuur wordt gevormd door mw.ir. Ineke Weber-Meijerhoff, prof.dr.  Bob 

Mattheij en de nieuwe adjunctdirecteur. Op 14-12-2006 hebben de aanwezige 

CeMAS-leden te kennen gegeven achter de beslissing van het FB te staan. In 2007 

komt een nieuw beleidsplan voor LIME dat zal worden voorgelegd aan de FR.  

 

De voorzitter van de FR heeft eind december schriftelijk een positief advies 

uitgebracht aan het FB. 

 

3 Overige onderwerpen 
3.1 Zelfevaluatie Informatica 2006 
De FR en het FB hebben de belangrijkste punten uit deze conceptnota, ten behoeve 

van accreditatie voor de periode 2008-2013, besproken.  

 

3.2 Visitatie Informatica 
De openbare rapportage na afloop van het bezoek van de visitatiecommissie is 

positief. Het voorlopige oordeel van de commissie is dat alle drie de 

Informaticaopleidingen, BTI, CSE en BIS naar tevredenheid verlopen. In maart 2007 

komt het volledige rapport.  

 

3.3 Strategienota Wiskunde 
De belangrijkste punten uit deze strategienota 2006-2010, die ruim vijf jaar na de 

vorige strategienota tot stand is gekomen, werden besproken. De FR heeft de nota van 

een positief advies voorzien.  

 

3.4 Bestuurlijke agenda W&I 2006 
De FR had de indruk dat er meer onderwerpen van Informatica in deze agenda zijn 

opgenomen dan van Wiskunde. Samen met het FB werd besloten om het project 

Wortel TU/e als extra onderwerp op te nemen. Ook de voortgang van de bestuurlijke 

agenda W&I 2006 na 8 maanden werd besproken. Het rapport is te vinden op de site 

van de FR: http://www.win.tue.nl/fr/notulen.html, onder het kopje bijlagen. 

 

3.5 Opvolging directeur bedrijfsvoering 
De directeur bedrijfsvoering, drs. Suzanne Udo heeft per 1 juli 2006 de overstap 

gemaakt naar faculteit E. Een selectiecommissie werd samengesteld om een 

voordracht voor te bereiden voor een opvolger. De door de FR ingestelde 

vertrouwenscommissie heeft over de voordracht advies uitgebracht bij het CvB, die de 

kandidaat benoemt. De FR heeft op 25 september kennis gemaakt met de nieuwe 

directeur bedrijfsvoering, mw.ir. Ineke Weber-Meijerhof. 

3.6 Opleidingsgids 
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In de opleidingsgids is een regel opgenomen die studenten beperkt in het aantal 

mogelijkheden om tentamen te doen. Na drie keer deelgenomen te hebben aan een 

tentamen zonder voldoende resultaat te hebben behaald, moet de studieadviseur van 

Wiskunde, c.q. Informatica de betreffende student toestemming geven om nog een 

keer tentamen te mogen doen. De studentleden van de FR zullen bekijken wat de 

juridische status achter deze regeling is. Ook zullen zij overleg voeren met de 

studentleden van de UR.  

 

3.7 Personeelsaangelegenheden 
De FR signaleert nog steeds problemen op het gebied van personele zaken, die 

veroorzaakt worden door overbelasting. Het extra personeel zal hopelijk snel de 

opgelopen achterstand weggewerkt hebben.  

 

3.8 Examenruimten vloer 10  
De examenzalen op vloer 10 worden voor 20% ook ingeroosterd voor colleges, 

vanwege ruimtegebrek. Deze ruimtes zijn volgens de Arbo niet geschikt om colleges 

te geven. Een van de studentleden van de FR heeft inmiddels een gesprek daarover 

gevoerd met de rector, die er zorg voor zal dragen dat er in die ruimte geen colleges 

meer worden ingeroosterd. 

 

3.9 Notitie Organisatie van het onderwijs – informatie voor docenten 
Deze notitie geeft een overzicht van de “huisregels” ten behoeve van het onderwijs op 

onze faculteit. De FR vindt de notitie erg handig en overzichtelijk. Ze voert nog 

enkele verbeterpunten aan. 

 

3.10 Technisch Wetenschappelijk Engels 
Het vak Technisch Wetenschappelijk Engels was een verplicht onderdeel voor de 

masteropleiding CSE. Dit onderdeel zal niet meer verplicht zijn, met terugwerkende 

kracht vanaf 1 september 2005. Deze wijziging zal in de OER worden verwerkt. 

 

3.11 Pas-accountsysteem voor studenten BIS 
BIS-studenten kunnen niet printen op de faculteit TM. Zij hebben geen PAS-account 

omdat studenten van onze faculteit hier gratis kunnen printen. Het FB komt na 

overleg met het BCF met het voorstel om een open PAS zonder tegoed uit te reiken 

aan onze BIS-studenten. Hiermee kunnen zij, naast het gratis printen op onze 

faculteit, bij de faculteit TM deze PAS opladen en daar printen. De FR staat hier 

positief tegenover. 

 

3.12 Ombudspersoon 
TU/e-breed komt er een ombudspersoon bij wie medewerkers terecht kunnen voor 

(persoonlijke) problemen. De FR is gevraagd na te denken of wij op onze faculteit de 

functie van twee vertrouwenspersonen willen handhaven, die in het verleden zijn 

aangesteld. De FR vindt het vooralsnog niet nodig een vertrouwenspersoon voor de 

faculteit aan te stellen. Er zijn twee vertrouwenspersonen voor medewerkers, aio’s en 

studenten voor de hele universiteit (ir.  Ad Bossers (DPO) en mw.drs. Lonneke 

Aalpol-Keeris (STU)). Voor Informatica vervult prof.dr.ir. Jack van Wijk de rol van 

vertrouwenspersoon voor promovendi. Bij Wiskunde vervult dr. Benne de Weger 

deze functie. Dat lijkt voldoende. De namen van deze vertrouwenspersonen zullen een 

duidelijke plaats op de website krijgen. 
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3.13 Alumni 
Er is een kleine commissie opgericht om zich te buigen over de betrokkenheid van de 

alumni bij de universiteit. Van de nieuwe generatie alumni worden minder mensen lid 

van alumniverenigingen. 

 

3.14 Vertrouwenscommissie 
Het FB heeft een vertrouwenscommissie benoemd voor de opvolging per 1-3-2007 

van prof.dr. Anton Stoorvogel, als voorzitter van het BCW. 

 


