
Faculteitsraad Wiskunde & Informatica 

Jaarverslag 2008 

Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Faculteitsraad (FR) van de Faculteit Wiskunde 

en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. In dit verslag zullen de 

belangrijkste onderwerpen die in de FR-vergaderingen van 2008 besproken zijn aan 

bod komen.  

 

Hoofdstuk 1 laat zien welke studenten en medewerkers in 2008 in de FR zitting 

namen. Tevens vindt u hier de leden van andere medezeggenschapsorganen waarvoor 

de FR een voordracht heeft gedaan. Naast de studentadviseur van het 

Faculteitsbestuur (FB) gaat het hier om de studentleden voor de 

Opleidingscommissies Wiskunde (OCW), Informatica (OCI), Business Information 

Systems (OCBIS) en Embedded Systems (OCES). 

 

De hoofdstukken 2 en 3 geven een selectie van alle belangrijke en opmerkelijke 

onderwerpen die tijdens de zes Faculteitsraadvergaderingen van dit jaar besproken 

zijn. Behalve de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de bestuurlijke agenda, de 

onderwijs- en examenreglementen (OER) en de diverse financiële stukken, zijn dit 

jaar regelmatig onderwerpen als de nieuwe huisvesting van de faculteit, verbeteringen 

in de PR en de resultaten van diverse enquêtes besproken. Andere onderwerpen waren 

de afstudeercontracten, het benoemingsbeleid van het wetenschappelijk personeel, en 

een wandje op vloer tien.  

 

Voor gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik u (voor 

zover de informatie niet in hoofdstuk 2 en 3 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. 

 

Ik wil alle leden van de FR bedanken voor de prettige samenwerking gedurende het 

afgelopen jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Thomas Delissen 

Voorzitter FR 2008 



1 Raadsleden en vergaderingen 
In december 2007 zijn weer verkiezingen gehouden voor zowel de medewerkers als 

studentleden van onze FR. In 2008 werd de FR voorgezeten door Thomas Delissen. 

Vice-voorzitter was Dan Roozemond. Maggy de Wert was secretaris en Ivo van der 

Linden was vice-secretaris. Overige leden waren medewerkers Marko Boon, Herman 

Haverkort en Jos in ’t panhuis en studentleden Monique Hendriks, Félienne Hermans 

en Bart Laarhoven. Félienne Hermans werd vanwege afstuderen per 1 oktober 

opgevolgd door Jarno van Roosmalen. De studentadviseur van het FB was Nieke 

Aerts, per 1 september 2008 opgevolgd door Sander Leemans.  

 

In 2008 zijn er zes FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 11 februari, 7 april, 19 

mei, 8 september, 3 november en 1 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. Bovendien hebben diverse leden van de FR in 

commissies of andere organen plaatsgenomen, zoals de financiële commissie, het 

bouwoverleg en tegen het eind van het jaar de vertrouwenscommissie. Er zijn dit jaar 

geen e-mails met vergaderinginformatie naar de faculteit gestuurd, maar voor de 

achterban was alle informatie beschikbaar op de website van de FR: 

http://www.win.tue.nl/fr. 

 

De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2008 waren Nieke 

Aerts, Jarno van Roosmalen en Leanne Scheepers. Bij de studentleden van de 

Opleidingscommissie Informatica was er wat meer verloop. Ivo van der Linden heeft 

het hele jaar in deze opleidingscommissie gezeten. Carst Tankink heeft tot april in de 

OCI gezeten en is toen opgevolgd door Coen Tempelaars, die in september weer is 

opgevolgd door Bas Luksenburg. Verder heeft Félienne Hermans tot haar afstuderen 

in de OCI gezeten, zij is in oktober opgevolgd door Ron Vanderfeesten. De 

opleidingscommissie BIS bestond uit de studentleden Jesse van Bekkum en Maria 

Dolores Lara Proano, welke per 1 december is opgevolgd door Cem Hazar. De 

opleidingscommissie van ES begon met Onno Brunklaus en Rob van Wijk. Onno 

Brunklaus is in april uit deze opleidingscommissie gestapt en omdat zijn beoogde 

opvolger niet aan de master ES mocht beginnen is hier tot op heden geen vervanger 

voor gevonden.  



2 Besproken onderwerpen 

2.1 Financiën 

Realisatie 2007 
Er zat een groot verschil tussen begroting en het daadwerkelijke resultaat. Dit had 

diverse oorzaken, maar nog steeds was het resultaat positief. Aan het begin van 2008, 

toen deze realisatie besproken is, was nog het gevoel dat er ruimte was voor 

initiatieven als aantrekken van meer studentenassistenten of speciale apparatuur, maar 

dit is gedurende het jaar tegengevallen.  

De jaarrekening 2007 is ook per expertisegebied behandeld. Het bekostigingsmodel 

OFM is in 2007 veranderd in IBM, wat vooral gevolgen had voor hoe het geld 

verdeeld wordt.  

 

Begroting 2008 en kwartaalprognoses 
De faculteit had de opdracht van het College van Bestuur om op een positief resultaat 

van k€ 400 te begroten. Dit was in lijn met de trend van afgelopen jaren. Gedurende 

het jaar is de prognose voor 2008 driemaal besproken, per kwartaal. Tijdens de 

vergadering van 19 mei kwamen al een aantal aandachtspunten naar voren, zoals 

stijgende salariskosten en lagere opbrengst uit contractactiviteiten. Uit de vergadering 

van 8 september bleek dat de taakstelling van het College van Bestuur niet gehaald 

zou gaan worden, door de eerder genoemde redenen en tegenvallende derde 

geldstroom. Aan het eind van het jaar is gebleken dat de faculteit op zo’n k€ 100 

negatief uit zou komen, wat ook gevolgen had voor de begroting 2009.  

 

Begroting 2009 
Tijdens de vergadering van 3 november is de conceptbegroting 2009 besproken, die 

uiteindelijk de definitieve begroting werd. Dit jaar is weer besloten dat alle faculteiten 

op €0 begroten. Voor onze faculteit betekent dit voorzichtig zijn met uitgaven, 

vanwege een grote teruggang in de IBM bekostiging. Voor materiële kosten, reizen, 

representatie e.d. zullen de uitgaven strakker in de gaten gehouden worden. Alle 

student-assistentschappen zullen opnieuw worden bezien. Hoewel deze maatregelen 

niet allemaal even positief zijn begrijpt de FR dat het nodig is om te bezuinigen. 

De Faculteitsraad heeft in november schriftelijk haar goedkeuring over deze begroting 

uitgesproken.  

 

2.2 OER-en Wiskunde en Informatica 2008-2009 

Op 7 april 2008 zijn de OER-en van de verschillende opleidingen behandeld. Ook dit 

jaar was de facultaire OER gebaseerd op de model-OER die universiteitsbreed 

gehanteerd wordt. Helaas had de FR erg weinig tijd om de OER-en te bestuderen: 

slechts 1 week. Daarom heeft zij besloten de bijlagen apart en vrijwel direct goed te 

keuren, aangezien die onder andere nodig zijn voor het tijdig maken van de 

opleidingsgidsen. Op de hoofdtekst zijn in een volgende vergadering een groot aantal 

opmerkingen besproken. Enkele daarvan zijn dan ook doorgegeven aan de 

beleidsmedewerkers van het CvB die de centrale model-OER maken.  

 



Naar aanleiding van de discussie op 7 april en de goedkeuringsbrief van de FR van 25 

april zijn de volgende besluiten en opmerkingen met betrekking tot de OER-en 

noemenswaardig:  

- Wanneer een student een mondeling heeft, kan hij vragen voor een tweede 

examinator. Vanaf dit jaar wordt de vraagplicht omgedraaid: de docent vraagt 

aan de student of deze er geen bezwaar tegen heeft als er géén tweede 

examinator bij is.  

- Er staat geen aparte regeling voor deeltijdstudenten in de OER. Hier wordt 

geen regelgeving voor gemaakt omdat het gaat om te kleine aantallen 

studenten.  

- Volgens de OER is de correctietermijn voor deeltoetsen vijf werkdagen, dit 

wordt echter zelden gehaald. De FR geeft aan dat zij vindt dat een 

correctietermijn van 10 dagen een goed compromis is tussen de belangen van 

de studenten enerzijds en de capaciteit van het onderwijzend personeel 

anderzijds. Begin 2009 wordt hier een eerste evaluatie van verwacht.  

- De FR dringt erop aan dat zij komend jaar de OER-en tijdig krijgt, bij 

voorkeur tenminste twee weken voor de behandeling.  

 

2.3 Bestuurlijke agenda Wiskunde en Informatica 2008 

In de bestuurlijke agenda, zoals deze in april gepresententeerd werd, stonden een 

aantal interessante onderwerpen, zoals e-learning, verandering van de PR-functies, 

reorganisatie van het onderwijsbureau en het nieuwe bestuursmodel met twee vice-

decanen die tevens capaciteitsgroepsvoorzitters zijn. Op dit bestuursmodel komen we 

in Sectie 3.7 terug. E-learning richt zich op het ondersteunen van de masterinstroom, 

door (buitenlandse) zij-instromers en HBO-ers studiemateriaal en contact met 

docenten te bieden.  

 

Na een half jaar, op 8 september, is de voortgang van de bestuurlijke agenda 

besproken. Op het gebied van e-learning is in ieder geval bereikt dat HBO-ers in een 

schakelprogramma en summer school komen om hetzelfde niveau te bereiken als 

TU/e-bachelors. Verder ontstaat er meer samenwerking met Fontys, in het kader van 

‘Eindhoven Informaticastad’.  

Voor een volledig overzicht van de bestuurlijke agenda 2008 en de 

voortgangsrapportage in september verwijzen we u naar de site van de FR, 

http://www.win.tue.nl/fr. Tijdens de eerste vergadering van 2009 zal de 

eindrapportage over de bestuurlijke agenda van 2008 plaatsvinden.  

 

2.4 Huisvesting 

Sinds 2006 is de nieuwe huisvesting voor onze faculteit een standaard punt op FR-

vergaderingen. In het jaarverslag van 2006 stond nog dat in 2007 gestart zou worden 

met de sloop van de W-hal, in 2007 vond echter de ‘monumentenkwestie’ plaats. Het 

gevolg hiervan was dat de originele plannen gewijzigd zijn met behoud van de W-hal. 

De W-hal staat nu al geruime tijd leeg, maar ook in 2008 is er nog geen start gemaakt 

met de daadwerkelijke bouw.  

 

Ook in 2008 zijn er regelmatig bijeenkomsten geweest van het zogenaamde 

bouwoverleg. Initieel namen hier studentleden Thomas Delissen en Ivo van der 

Linden aan deel, maar vanaf oktober is Thomas Delissen vervangen door Bauke 



Conijn, de huidige onderwijscommissaris bij GEWIS. Informatie over de nieuwbouw 

is op te vragen bij uw vertegenwoordiging in het bouwoverleg. Voor studenten is dit 

de onderwijscommissaris van GEWIS, voor medewerkers is dit op het moment van 

schrijven Alexander Wolff (informatica) of Ruud Pellikaan (wiskunde). Uiteraard is 

alle informatie ook beschikbaar bij Peter Tijssen, de directeur bedrijfsvoering van de 

faculteit. Tot slot is er nog de Nieuwbouwikisite: 

http://www.win.tue.nl/nieuwbouw/bouwiki/doku.php. Op deze site kan iedereen de 

vorderingen van de nieuwbouw bekijken en eventueel reacties geven en 

meediscussiëren.  

 

Binnen onze faculteit zijn enkele voorlichtingsmomenten geweest, zoals een 

bijeenkomst in de zwarte doos in oktober. Hieruit bleek dat onze faculteit wel in het 

gebouw zou passen, maar dat er weinig ruimte was voor groei. Deze discussie is 

echter tijdelijk stop gezet in december, omdat toen bleek dat de kosten voor het 

nieuwe gebouw veel te duur uit zouden vallen en er dus drastische wijzigingen in het 

ontwerp nodig waren. Hier wordt nu door het CvB en de architect over nagedacht.  

 

Muurtje op vloer tien 
Met Dienst Huisvesting is afgesproken dat er geen investeringen in het hoofdgebouw 

gedaan worden omdat onze faculteit toch binnenkort over zou gaan naar de nieuwe 

faculteit. Nu gebleken is dat het toch allemaal langer duurt dan verwacht heeft de FR 

er toch op aangedrongen dat er (kleine) investeringen gedaan worden om onze jaren 

in het hoofdgebouw nog zo aangenaam mogelijk te maken. Een voorbeeld van 

discussie was het muurtje op vloer tien van het hoofdgebouw om geluidsoverlast van 

de OGO-hokjes naar de grote zaal en andersom te voorkomen. Het heeft even 

geduurd, maar uiteindelijk is er een muurtje gebouwd.  

Er wordt naar gestreefd om de noodzakelijke investeringen die ervoor nodig zijn om 

het hoofdgebouw leefbaar te houden ook uit te voeren, zeker zo lang het onduidelijk 

is wanneer we naar het nieuwe gebouw moeten.  

 

2.5 PR 

In 2007 was er veel aan de hand op het gebied van PR, zoals de reorganisatie van het 

CSC (nu het CEC) en de tegenvallende studentaanmeldingen. Begin 2008 zijn twee 

nieuwe faculteitscommunicatiemedewerkers aangesteld, Marlous Theunissen en Yves 

Houben, die samen een duobaan vervullen. Mede dankzij hen en andere enthousiaste 

studenten zijn de volgende initiatieven ontwikkeld.  

- Wiskunde wereld: een praktijkgerichte dag vol activiteiten voor VWO-3 

scholieren. Het doel van deze activiteiten is om deze scholieren in de richting 

van bètaprofielen te duwen.  

- VWO-voorlichtingsdagen worden door het CEC anders ingericht; onze 

faculteit haakt hierbij aan.  

- De publieksdag wordt vernieuwd en richt zich op kinderen en beeldvorming 

van volwassenen. Voor onze faculteit wordt de locatie van deze dag de Zwarte 

Doos.  

- De website van onze faculteit, met name het deel met informatie voor nieuwe 

studenten, wordt getest en gereviseerd naar aanleiding van de resultaten van 

deze test. 

- Informatica-show: een show om middelbare scholieren uit te leggen wat 

informatica nu precies is en ze te werven voor onze faculteit.  



2.6 Onderwijsbureau 

Naar aanleiding van de studentenenquête die besproken is op de vergadering van 19 

mei is gebleken dat het onderwijsbureau niet optimaal functioneerde, waarna het 

onderwijsbureau een plan heeft gemaakt om dit te verbeteren. Tijdens de vergadering 

van 9 september is dit plan besproken met de FR.  

Het plan bestond vooral uit een herziening van de organisatie van het 

Onderwijsbureau: zo zouden de studieadviseurs van de bachelor en de master kamers 

naast elkaar krijgen en eventueel werk van elkaar over kunnen nemen. Bovendien 

kwam er een frontoffice waar studenten met al hun vragen terecht kunnen en een 

fraaiere wachtruimte op de gang. Ook de website van het onderwijsbureau is 

verbeterd.  

Een evaluatie van de vernieuwde organisatie zal begin 2009 behandeld worden.  



3 Overige onderwerpen 

3.1 Evaluatie 3-tentamenregeling 

Eind 2006 is de zogenaamde 3-tentamenregeling TU/e-breed ingevoerd. Bij deze 

regeling mogen studenten drie maal tentamen doen in een bepaald vak, bij de vierde 

poging moeten zij door de studieadviseur gedeblokkeerd worden. De gevolgen 

hiervan werden pas zichtbaar aan het eind van 2007, dus tijdens de eerste vergadering 

van 2008 kwam de evaluatie voor onze faculteit hiervan ter sprake. De aantallen 

studenten die in het eerste semester gedeblokkeerd moesten worden waren voor de 

bachelor informatica 27, voor de bachelor wiskunde 6. De aanvragen zijn tot dusver 

altijd toegestaan. Merk wel op dat deze getallen vertekend kunnen zijn, omdat er altijd 

curriculumwijzigingen plaatsvinden en dit tot gevolg heeft dat vakken een andere 

vakcode krijgen. Studenten mogen in die gevallen dus nog drie keer proberen.  

 

3.2 Afstudeercontracten 

Er is begin 2008 een universiteitsbreed contractmodel geïntroduceerd voor studenten 

die bij een bedrijf afstuderen. Faculteiten kunnen hier op bepaalde punten vanaf 

wijken, wat volgens de FR ook noodzakelijk is. Na discussies verspreid over enkele 

vergaderingen is duidelijk geworden dat de afstudeercontracten gezien moeten 

worden als een bescherming van de student bij bedrijven die zelf geen 

afstudeercontracten hebben. Grotere bedrijven hanteren hun eigen contracten en in die 

gevallen moet de student die volgen. Na een jaar, dus begin 2009, zullen de 

afstudeercontracten universiteitsbreed geëvalueerd worden.  

 

3.3 Studentenenquête  

In 2007 is een studentenenquête uitgevoerd om te achterhalen hoe studenten de 

informatievoorziening beoordelen naar aanleiding van een aantal klachten en een 

negatief resultaat in de Elsevier enquête. In 2008 is aan GEWIS, het Onderwijsbureau 

en beide opleidingsdirecteuren gevraagd hier een reactie op te geven en voorstellen te 

doen voor verbetering. De ideeën die hieruit voort kwamen zijn besproken op de FR-

vergadering van 19 mei en dit had onder andere invloed op de organisatie van het 

Onderwijsbureau, zoals in paragraaf 2.6 besproken is.  

 

3.4 Elsevier enquête 

Ieder jaar houdt de Elsevier een enquête onder studenten in Nederland om de 

verschillende opleidingen te evalueren. Bij de Elsevier enquête van 2007 scoorde de 

faculteit een 5.1 uit 10 op communicatie. Het blijkt dat de maatregelen die genomen 

zijn in 2008 hier een positieve invloed op gehad hebben, want in 2008 scoorde de 

faculteit hier een 7.3 voor. Dit jaar zijn drie andere punten onder de maat:  

 

- Uitslag tentamens binnen de termijn; 

- Stagemogelijkheden; 

- Mogelijkheden studeren in het buitenland. 

 



De vraag is echter of studenten echt behoefte hebben aan stagemogelijkheden of 

studeren in het buitenland. Als er een negatief resultaat staat kan dat betekenen dat de 

faculteit hier weinig faciliteiten voor biedt, maar dat hier ook geen vraag naar is. Dit 

is iets wat nog uitgezocht moet worden.  

De FR is blij dat de resultaten wat de communicatie betreft gestegen zijn en heeft er 

waardering voor dat het FB voornemens is de lagere beoordelingen van 2008 in 2009 

aan te pakken.  

 

3.5 Benoemingsbeleid wetenschappelijk personeel W&I 

Er is een TU/e-breed beleid wetenschappelijk personeel opgesteld, de faculteit heeft 

hier een aanvullend beleid op ontwikkeld.  

In de discussie tijdens de vergadering van 3 november kwamen een aantal zaken naar 

voren waar de FR duidelijkheid over zou willen hebben. Zo lijkt de facultaire notitie 

wat eenzijdig gericht op de ontwikkeling van UD naar UHD en wordt de 

ontwikkeltrack naar consultant onderbelicht. De strenge eisen met betrekking tot 

buitenlandervaring zijn vaak ook niet haalbaar, of moeilijk combineerbaar met 

onderwijsverplichtingen.  

Er is afgesproken hier in 2009 op terug te komen, nadat de medewerkersleden van de 

FR dit met hun achterban hebben kunnen doorspreken.  

 

3.6 Pilot Honors programma 

De faculteit heeft een subsidieaanvraag met aanbevelingsbrief naar de KNAW 

gestuurd, ter ondersteuning van de plannen voor een Honors programma in de Master. 

In 2009 begint onze faculteit met een Honors programma pilot, waarvoor de werving 

van studenten eind 2008 gestart is. Als de pilot succesvol is zal deze 

universiteitsbreed worden ingevoerd.  

Als er onverhoopt geen geld beschikbaar worden gesteld door het KNAW zal de 

faculteit zelf de lasten dragen.  

3.7 Nieuwe samenstelling FB 

Zoals in de bestuurlijke agenda al besproken heeft het FB in de vergadering van 1 

december bekend gemaakt dat zij de structuur van het FB wil veranderen. Waar 

voorheen het FB bestond uit een decaan, vice-decaan en een directeur bedrijfsvoering, 

die wekelijks overlegden met de Capaciteitsgroepsvoorzitters, worden in de nieuwe 

structuur de capaciteitsgroepsvoorzitters de vice-decanen. Er komt dus één positie bij 

in het FB, maar in de praktijk betekent dit dat er met minder mensen vergaderd hoeft 

te worden, wat de efficiëntie ten goede zou moeten komen.  

De FR heeft een vertrouwenscommissie opgestart om tot een goed oordeel te komen 

over de leden van het nieuwe FB. Het FB wil de vernieuwde structuur in laten gaan 

bij de geplande wisseling in 2009. 


