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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de FaculteitsRaad (FR) van de Faculteit Wiskunde en 
Informatica van Technische Universiteit Eindhoven. In dit verslag zullen de belangrijkste 
onderwerpen die in de FR-vergaderingen van 2009 besproken zijn aan bod komen.  

Het eerste hoofdstuk laat zien welke studenten en medewerkers in 2009 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 (OC) Wiskunde, Informatica, Business 
Information Systems en Embedded Systems.  

De volgende hoofdstukken 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 examenregelingen 
(OER) en de diverse financiële stukken, zijn dit jaar regelmatig onderwerpen besproken zoals de 
nieuwe huisvesting van de faculteit, het benoemingsbeleid voor Wetenschappelijk Personeel en 
een voorstel van de FR ter verbetering van de diploma-uitreikingen. Andere onderwerpen 
waren de nieuwe BSc-tracks bij informatica, de kerstpakketten en de enquêteresultaten van 
Elsevier.  

Voor gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen verwijs ik u (voor zover de 
informatie niet in dit jaarverslag 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, 

 

Bart Laarhoven 
Voorzitter FR 2009 

  

http://www.win.tue.nl/fr
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RAADSLEDEN EN VERGADERINGEN 

In 2008 zijn weer verkiezingen gehouden voor de studentleden van onze FR. In 2009 werd de FR 
voorgezeten door Bart Laarhoven (studentlid). Vice-Voorzitter was Dan Roozemond 
(medewerker). Maggy de Wert (medewerker) was Secretaris en Ivo van der Linden (studentlid) 
was Vice-Secretaris. Overige leden waren medewerkers Marko Boon, Herman Haverkort en Jos 
in ’t panhuis en studentleden Leanne Scheepers, Jarno van Roosmalen en Jorn van der Pol. Jos in 
't panhuis werd vanwege het afronden van zijn promotieonderzoek per 1 augustus opgevolgd 
door Harold Weffers. Herman Haverkort ging vanaf de zomer op sabbatical. Hij heeft zijn zetel 
echter niet formeel opgegeven, daar er geen vervangers meer beschikbaar waren. De 
studentadviseur van het FB was Sander Leemans, die per 1 september 2009 werd herbenoemd 
voor nog een periode.  

In 2009 zijn er zes FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 26 januari, 23 maart, 3 juni, 14 
september, 9 november en 14 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 (overleg-)organen 
plaatsgenomen, zoals de vertrouwenscommissie, het bouwoverleg en het overleg met de 
Universiteitsraad. De FR heeft zijn achterban op de hoogte gehouden via stukjes in de facultaire 
communiqué's (later H.E.N.K. en T.I.M.) en daarnaast was alle informatie beschikbaar op de 
website van de FR: http://www.win.tue.nl/fr. 

De studentleden van de Opleidingscommissie Wiskunde gedurende 2009 waren Nieke Aerts, 
Jarno van Roosmalen en Leanne Scheepers. In de Opleidingscommissie Informatica namen Ivo 
van der Linden en Ron Vanderfeesten heel 2009 zitting als studentlid. Van januari t/m oktober 
werden zij vergezeld door Bas Luksenburg, die vanwege de keuze voor de master BIS zijn plaats 
op moest geven ten gunste van Jeroen van Oorschot. Bas Luksenburg nam per 1 september 
plaats in de studentengeleding van de Opleidingscommissie BIS, waar hij de plaats innam van 
Jesse van Bekkum. Cem Hazar heeft heel 2009 in deze geleding plaatsgenomen. De 
Opleidingscommissie van ES, tenslotte, begon met Rob van Wijk als studentlid en een vacante 
zetel naast hem. De zoektocht naar een geschikte kandidaat voor deze vacante studentenzetel 
dateerde al van april 2008. In juni 2009 heeft deze zoektocht eindelijk haar vruchten 
afgeworpen en konden we Andreea Voicu benoemen als studentlid in de Opleidingscommissie 
van ES, waarna ook deze geleding weer compleet was. 

  

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

FINANCIËN 

Zoals in 2008 al voorspeld was, had de faculteit het in 2009 financieel erg zwaar, mede door 
teruglopende inkomsten uit het nieuwe IBM. Een andere reden hiervoor zijn een groot aantal 
eerstegeldstroom-promovendi die waren aangenomen op een moment dat het met de faculteit 
financieel een stuk beter ging. Er is op allerlei posten flink bezuinigd en dan nog bleef resultaat 
uit; de kwartaalprognoses doken steeds dieper in de min. Ondanks allerlei bezuinigingen, onder 
andere op het reisbudget (1200 euro per fte per jaar), was al snel duidelijk dat de nulbegroting 
niet meer gehaald kon gaan worden. 

Halverwege het jaar verscheen er echter ineens nieuws over de zgn. Kenniswerkersregeling 
(KWR). Met deze regeling kunnen kenniswerkers, in dienst van een bedrijf, tijdelijk aan het werk 
gesteld worden bij een project binnen de universiteit. De universiteit ontvangt subsidie om deze 
kenniswerker aan het werk te zetten. Deze subsidie vanuit de overheid is bedoeld om 
kenniswerkers te behouden voor Nederland, wanneer hun ontslag vanwege de economische 
crisis dreigt. Onze faculteit profiteerde erg van deze regeling, waardoor het tekort iets kleiner 
gemaakt kon worden. Dit was echter slechts een tijdelijke oplossing, geen structurele. 

Ook in de begroting voor 2010 speelde de KWR een grote rol. De begroting 2010 was sluitend, 
dankzij inkomsten van de KWR in 2010 en een stapel bezuinigingen en budgetteringen. Het 
College van Bestuur besloot vervolgens onze faculteit een taakstelling voor 2010 op te leggen 
van meer dan 300 k€, waardoor de bezuinigingen en budgetteringen nog strakker moesten 
worden. 2010 belooft dan ook wederom een zwaar jaar te worden. De FR heeft in haar positieve 
advies over de begroting 2010 aan het CvB dan ook uitdrukkelijk haar zorgen geuit over de 
haalbaarheid van de opgelegde taakstellingen. De langetermijnverwachting zag er iets zonniger 
uit. 

OER’EN WISKUNDE EN INFORMATICA 2009-2010 

Op 3 juni 2009 stonden de OER’en BTW, BTI, IAM, BIS, ES en CSE op de agenda. Helaas bleken de 
modelteksten amper een week eerder pas definitief vastgesteld te zijn door het CvB, waardoor 
deze toen nog niet klaar waren om op tafel te komen. De bijlagen (vakinhouden etc.) waren wél 
klaar, en besproken met de betreffende opleidingscommissies. Deze gaven allen hun akkoord, de 
FR heeft dit akkoord opgevolgd en op 3 juni met de bijlagen van de verschillende OER’en 
ingestemd. Voor de hoofdteksten heeft de FR van het FB alle ruimte gekregen; als we een extra 
vergaderingen in wilden plannen in de vakantie was dat geen probleem en we mochten met 
iedereen contact opnemen van wie we dat nodig vonden. 

Hiervan hebben we gebruik gemaakt door vooral veel heen en weer te mailen met Rik 
Kaasschieter. Over alle vragen en opmerkingen is zeer open en snel gecommuniceerd en de 
meeste wijzigingen zijn doorgevoerd. Met dank aan deze geïmproviseerde procedure konden de 
hoofdteksten van alle OER’en half juli worden goedgekeurd. 

Hierbij hebben we wel een extra aantekening gemaakt op de OER van ES. Dit betrof namelijk een 
3TU-OER, maar was in de ogen van de FR veel te chaotisch om van echte samenwerking op dit 
gebied te kunnen spreken. 

Het FB heeft door middel van een brief richting het College van Bestuur en een mondelinge 
toelichting in de vergadering zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken en er bij het CvB 
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op aangedrongen dat deze procedure, inclusief duidelijkheid over de medezeggenschap op 
centraal en decentraal niveau, verhelderd werd. Het CvB heeft dit toegezegd en in de loop van 
2010 zal duidelijk worden of dit daadwerkelijk tot uitvoering komt. 

BESTUURLIJKE AGENDA 2009 

De Bestuurlijke Agenda van 2009 bevat de beleidspunten die het FB voor 2009 in petto had. We 
hebben hier regelmatig terugkoppeling op gekregen (ong. elk kwartaal) wat de status was van 
de beleidspunten. Enkele interessante onderwerpen waren de onderwijskundige vernieuwingen 
die van “bovenaf” werden opgelegd, zoals de kwartielindeling, blokminoren en BSA. Verder heeft 
het FB zich in 2009 bezig gehouden met het invoeren van een honours-track binnen de 
masteropleiding CSE, rendementsverbetering, het invoeren van BKO, voorlichting verbeteren, de 
nakijktermijnen van tentamens verscherpen, meer onderzoeksgeld binnenhalen, de 
verschillende visitaties voorbereiden en uitvoeren, samenwerking met verschillende 
(onderwijs-)instanties in binnen- en buitenland, de financiën op orde krijgen en de nieuwe 
samenstelling van het FB invoeren en evalueren. 

De belangrijkste van deze onderwerpen worden op een andere plek in dit verslag besproken. 

HUISVESTING 

Zoals bekend is in het plan Campus 2020 voorzien dat de faculteit W&I zal gaan verhuizen naar 
een nieuw gebouw bovenop de huidige W-Hal. Tijdens bijna al onze vergaderingen met het FB 
hebben we de stand van zaken besproken. We hebben de algemene ontwerpen/plannen 
besproken en de organisatorische en financiele gevolgen.  Er waren, zeker in het begin van het 
jaar, zorgen over de totale oppervlakte en de indeling van de kamers.  

De huidige status is dat het ontwerp definitief is en er binnenkort gebouwd kan gaan worden. 
Over de inrichting hebben we onze zorgpunten duidelijk overgebracht richting het FB. Het 
betreft onder andere doorzichtigheid van deuren en automatische lichtsensoren dan wel 
handmatige bediening. De kosten die gemaakt moeten worden voor de verhuizing zoals aanschaf 
van meubilair worden door Dienst Huisvesting gemaakt en de faculteit betaalt de afschrijving 
over een periode van 10 jaar. 

BENOEMINGSBELEID WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 

Naar aanleiding van de TU/e-brede notitie “Excellent people attract excellent people”, heeft ook 
onze faculteit nieuw bevorderings- en benoemingsbeleid opgesteld voor WP. Hierin staat 
opgenomen hoe de faculteit in de toekomst omgaat met benoemingen en bevorderingen van WP. 
Bijvoorbeeld de BKO (de BasisKwalificatie Onderwijs) is hierin opgenomen; een WP-lid kan 
voortaan alleen nog bevorderd worden als hij/zij aan de BKO voldoet. Verder is het 
formatiebeginsel verlaten, wat doorstroming naar hogere rangen beter mogelijk maakt. 

Bij nieuwe benoemingen wordt bekeken of de kandidaat ook ambitie en potentie heeft om door 
te groeien. Het beleid zal zijn om alleen nog UD’s aan te nemen die UHD-potentie hebben. 

SAMENSTELLING FACULTEITSBESTUUR 

Per 1 april 2009 is de samenstelling van het Faculteitsbestuur gewisseld. Niet alleen is de decaan 
opgevolgd door de vicedecaan, ook is er besloten om de structuur van het Faculteitsbestuur te 
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wisselen. Voortaan bestaat het Faculteitsbestuur uit een decaan, een directeur bedrijfsvoering 
en twee vice-decanen; één voor informatica, die tevens voorzitter is van BCI, en één voor 
wiskunde, die tevens voorzitter is van BCW. Al vóór de jaarwisseling richting 2009 had de FR 
een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze vertrouwenscommissie heeft het draagvlak van de 
nieuwe structuur onderzocht binnen de faculteit en heeft bovendien het draagvlak onderzocht 
van de nieuwe kandidaten. In de eerste FR-vergadering van 2009 heeft de 
vertrouwenscommissie haar verslag uitgebracht aan het Faculteitsbestuur. Bovendien heeft ze 
een positief advies geformuleerd richting het CvB. 

Aan het eind van 2009 werd duidelijk dat Peter Tijssen, de directeur bedrijfsvoering, zijn taken 
begin 2010 neer zal leggen.  

DIPLOMA-UITREIKINGEN 

In juni 2009 verscheen van de universiteitsraadfractie PF de notitie “Diploma-uitreiking: Doel 
bereikt?!”. Deze notitie was voldoende reden voor een agendapunt op de FR-vergadering van 
september 2009. Hier is in overleg met het FB besloten dat niet alle punten uit deze notitie van 
toepassing waren. De FR heeft toen besloten om dit punt zelf op te pikken. We zijn vervolgens 
zelf in overleg gegaan en ook in overleg met de communicatie-afdeling van de faculteit. Dit 
resulteerde in een eigen voorstel bestaande uit 15 mogelijke verbeterpunten voor de diploma-
uitreikingen. In de vergadering van november was het FB erg positief over deze verbeterpunten 
en is van de meeste punten toegezegd deze mee te nemen en eraan te gaan werken. 
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OVERIGE ONDERWERPEN 

In dit hoofdstuk vindt u de wat “kleinere” onderwerpen; vaak onderwerpen die slechts 1 
vergadering aan bod kwamen en uniek waren voor dit jaar. Toch vinden we ze wel de moeite 
van het vermelden waard. 

STUDENTASSISTENTEN BCF 

Naar aanleiding van de bezuinigingsoperatie in 2009 werd besloten om onder andere te 
bezuinigen op het aantal studentassistenten van BCF. Binnen de FR ontstond toen enige 
ongerustheid, aangezien deze faculteit lastig zonder computers en –faciliteiten kan. In reactie op 
deze geluiden heeft het FB besloten niet al te rigoreus te zijn; slechts in de zomermaanden moet 
BCF het met minder personeel stellen. 

KERSTPAKKETTEN 

In de gezamenlijke zoektocht van FB en FR naar bezuinigingsmogelijkheden, stelde de FR voor 
om te bezuinigen op kerstpakketten. Volgens de FR weegt de inhoudelijke waarde van de 
huidige kerstpakketten niet op tegen de prijs die ervoor betaald wordt. Met minder geld per 
kerstpakket zou dus, volgens de FR, een zinvoller cadeau kunnen worden gegeven. 

Navraag door de directeur bedrijfsvoering leerde echter dat de faculteiten geen keuze hebben 
hierin; ze worden verplicht om centraal de kerstpakketten in te kopen. 

ENQUÊTERESULTATEN ELSEVIER 

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk worden de jaarlijkse enquêteresultaten van Elsevier 
besproken in de FR, ondanks dat de FR en FB zich realiseren dat dit slechts een van de vele 
onderzoeken is. Afgelopen jaren sprongen er enkele punten duidelijk naar voren als 
probleempunten: internationalisering (mogelijkheden voor ervaringen opdoen in het 
buitenland), te laat nagekeken tentamens en stagemogelijkheden in het algemeen. Dit jaar 
bleken deze punten enigszins verbeterd, maar ze vereisen toch nog steeds aandacht. Het FB 
heeft besloten om nog meer moeite te steken in het verbeteren van deze punten, door o.a. beter 
over de stagemogelijkheden en tentamentermijnen te communiceren. Opvallend verbeterd ten 
opzichte van vorig jaar was het punt “Organisatie en communicatie”. 

NIEUWE BSC-TRACKS INFORMATICA 

Met het doel de instroom te verhogen, leeft er binnen de capaciteitsgroep Informatica het plan 
om de BSc-opleiding “sexier” te maken. Een plan dat tegen het eind van 2009 gelanceerd werd, 
was om nieuwe BSc-tracks aan te bieden binnen de opleiding. Het zou hier dan gaan om 
bijvoorbeeld een BIS-track, of een “Web Science”-track. Wordt vervolgd... 
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APPENDIX: AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 

AIO Assistent In Opleiding / Promovendus 

BCF Bureau Computerfaciliteiten 
BCI Bestuur Capaciteitsgroep Informatica 

BCW Bestuur Capaciteitsgroep Wiskunde 

BIS Business Information Systems 

BKO Basiskwalificatie Onderwijs 

BSA Bindend Studieadvies 
BTI Bacheloropleiding Technische Informatica 

BTW Bacheloropleiding Technische Wiskunde 

CSE Computer Science & Engineering 

CvB College van Bestuur 

DFEZ Dienst Financiële & Economische Zaken 
DPO Dienst Personeel & Organisatie 

ES Embedded Systems 

FB Faculteitsbestuur 

FR Faculteitsraad 

H.E.N.K. Hét Elektronische Nieuws Krantje 

IAM Industrial and Applied Mathematics 

IBM Intern Bekostigingsmodel 

KWR Kenniswerkersregeling 

OC Opleidingscommissie 

OER Onderwijs- en Examenregeling 

PF Progressieve Fractie 

T.I.M. Thé Information Mail 

UD Universitair Docent 

UHD Universitair Hoofddocent 

UR Universiteitsraad 
WP Wetenschappelijk Personeel 

 


