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INLEIDING / VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de faculteitsraad (FR) van de faculteit Wiskunde en 
Informatica (W&I) van Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In dit verslag zullen de 
belangrijkste onderwerpen aan bod komen die in de FR-vergaderingen van 2010 besproken zijn.  

Het eerste hoofdstuk laat zien welke studenten en medewerkers in 2010 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 zeven reguliere faculteitsraadvergaderingen van dit jaar besproken zijn. Behalve 
de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de onderwijs- en examenregelingen (OER) en de 
diverse financiële stukken, zijn dit jaar regelmatig onderwerpen besproken zoals de nieuwe 
huisvesting van de faculteit, de samenstelling van het bestuur, de inbedding van de ESoE binnen 
W&I en de Engelse taal binnen de Bachelor Technische Informatica. Andere onderwerpen waren 
de rechtsvorm van LIME, het PR-beleid, de Basiskwalificatie Onderwijs en nog veel meer. 

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. 

Al met al was het een bewogen jaar voor de faculteit en zeker ook voor de faculteitsraad. Zo 
hebben we 3 verschillende samenstellingen van het faculteitsbestuur tegenover ons gehad dit 
jaar, hebben we 2 gemeenschappelijke regelingen goedgekeurd en hebben we een stevige 
vertrouwensprocedure gehad in 2010, waarbij emoties soms hoog opliepen. Desondanks (of 
juist daarom?) was dit voor mij persoonlijk een mooi vijfde en laatste jaar in de faculteitsraad, 
waarvan ik er twee als voorzitter mocht opereren. 

Ik wil alle leden van de FR en het gehele FB bedanken voor de prettige samenwerking gedurende 
het afgelopen jaar. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Laarhoven 
Voorzitter FR 2010 

  

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

Eind 2009 zijn weer verkiezingen gehouden voor alle leden van onze FR. In 2010 werd de FR 
voorgezeten door Bart Laarhoven (student). Vicevoorzitter was Peter van Liesdonk 
(medewerker). Jorn van der Pol (student) was secretaris en Maggy de Wert (medewerker) was 
vicesecretaris. Overige leden waren medewerkers Sander Dommers, Kees Huizing en Adrian 
Muntean en studenten Ivo van der Linden, Jarno van Roosmalen en Leanne Scheepers. De 
studentadviseur van het FB was Sander Leemans, die per 1 september 2010 werd opgevolgd 
door Tom Nijhuis, op voordracht van de FR. 

In 2010 zijn er zeven reguliere FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 8 februari, 31 maart, 
3 mei, 28 juni, 13 september, 8 november en 6 december. De eerste vergadering in 2010 had 
nummer 335, wat de laatste automatisch vergadering 341 maakt. 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 en het overleg met de 
Universiteitsraad. De FR heeft zijn achterban op de hoogte gehouden via stukjes in de facultaire 
nieuwsbrieven (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 (OCW) gedurende 2010 waren Sander 
Kerstens, Jarno van Roosmalen en Leanne Scheepers. In de Opleidingscommissie Informatica 
(OCI) namen Ivo van der Linden, Jeroen van Oorschot en Ron Vanderfeesten heel 2010 zitting als 
student-lid. In de Opleidingscommissie Business Information Systems (OCBIS) namen in 2010 
Cem Hazar en Bas Luksenburg zitting als studentleden. De Opleidingscommissie van Embedded 
Systems (OCES), tenslotte, begon 2010 met Andreea Voicu en Rob van Wijk als studentleden. 
Vanwege het afstuderen van Andreea Voicu werd zij per 22 oktober 2010 vervangen door 
Subhendu Sinha, waarmee deze geleding ook weer compleet was. 

  

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

FINANCIËN 

Net zoals vorig jaar, was 2010 een financieel zwaar jaar voor de faculteit. Toch was het minder 
erg dan 2009. In de laatste prognose van 2010 komt de faculteit in plaats van de begrote 322 k€ 
positief op iets minder dan de helft van dat bedrag uit. Ondanks dat daarmee de taakstelling van 
het CvB niet geheel gehaald kan worden, is dat toch een positief resultaat, zeker in vergelijking 
met vorig jaar. Dit resultaat is behaald door op ongeveer alle mogelijke posten te bezuinigen en 
door de expertisegebieden taakstellingen op te leggen. 

Het vooruitzicht voor 2011 is ook nog niet heel rooskleurig. Door opgelegde eisen van het CvB is 
er bijvoorbeeld in de begroting 2011 opgenomen dat de ontwerpersopleidingen niet mogen 
groeien en dat er geen financiële ruimte is voor een eventuele groei in de cao. De FR heeft hier 
zijn sterke zorgen over geuit, maar heeft dit bij de UR neergelegd, aangezien het een CvB-
aangelegenheid betreft. Over de begroting 2011 is, met deze kanttekeningen, in november 2010 
een positief advies gegeven. 

OER’EN WISKUNDE EN INFORMATICA 2010-2011 

Al in april is de procedure rondom de OER’en BTW, BTI, IAM, BIS, ES en CSE gestart. Op 3 mei 
stonden ze “ter informatie” op de agenda. Helaas waren de OER’en te laat beschikbaar voor de 
FR om tijdens deze vergadering al zinnige uitspraken hierover te kunnen doen, dus is het 
merendeel van de besluitvorming rondom de OER’en buiten de vergaderingen om gegaan. 

Hierbij is, zoals alle afgelopen jaren, intensief mailcontact geweest tussen de FR en Rik 
Kaasschieter. Dit contact is ook dit jaar weer als open en constructief ervaren. Geheel 
begrijpelijk kon hij niet al onze vragen beantwoorden, aangezien dat kwesties waren in de 
model-OER. Deze vragen zijn doorgestuurd naar de centrale commissie. Deze commissie bleek 
een stuk minder snel te reageren en op het moment dat we ons besluit namen hadden we van 
hen nog geen afdoende antwoord gehad. Desondanks hebben we besloten op 7 juli toch in te 
stemmen met deze OER’en. 

Geheel buiten alle verwachtingen om kregen we dit kalenderjaar nóg een OER te verwerken. 
Door de plotselinge inbedding van de Eindhoven School of Education binnen onze faculteit, 
kwam ook de masteropleiding SEC onder de medezeggenschap van de FR. En dat impliceert de 
goedkeuring van de OER. Aangezien de OER nog niet was vastgesteld voor 2010-2011 is dat eind 
2010 alsnog gebeurd. In samenwerking met Douwe Beijaard en Connie Cantrijn is tussen 
oktober en december uitgebreid overleg gevoerd over de OER SEC. Aangezien de ESoE nog nooit 
met het TU/e-model van de OER hadden gewerkt, was dit voor alle partijen een interessant 
proces. Na wat laatste geharrewar over juridische correctheid van formuleringen is op 16 
december 2010, bij hoge uitzondering, met terugwerkende kracht positieve instemming gegeven 
op de OER SEC per 1 september 2010. 

SAMENSTELLING FACULTEITSBESTUUR 

2010 werd begonnen met Jos Hermus als interim-directeur bedrijfsvoering. Begin mei werd 
bekend dat er na een uitgebreide selectieprocedure 1 definitieve kandidaat was gekozen door 
Euflex TopSelect. De FR heeft van het FB de gelegenheid gekregen een gesprek te voeren met de 
kandidaat voorafgaand aan de definitieve benoeming en heeft daar bovendien zijn mening over 
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mogen geven. Dit gesprek heeft op 12 mei plaatsgevonden, waarna de FR een positieve mening 
heeft gevormd. Na de zomer is Ruud van de Donk definitief begonnen als directeur 
bedrijfsvoering, de 339e vergadering was zijn eerste FR-vergadering. 

In maart werd bekend dat Jos Baeten, op dat moment vice-decaan bij W&I, besloten had om een 
leerstoel (Systems Engineering) bij Werktuigbouwkunde te accepteren per begin april. Daardoor 
werd zijn positie als vice-decaan informatica vacant. Zoals de procedure dan gewoon is, werd er 
door de FR een vertrouwenscommissie ingesteld. De FR had al via verschillende wegen 
vernomen dat er voor deze situatie een sterke vertrouwenscommissie nodig was en dat het wel 
eens een zware vertrouwensronde kon worden. Waar vorige keren de vertrouwenscommissies 
puur uit leden van de FR bestonden, besloot de FR daarom ditmaal een van de informatica-
hoogleraren te vragen om ook plaats te nemen in de vertrouwenscommissie. Wil van der Aalst 
toonde zich bereid en was bovendien geen kandidaat voor de functie, omdat hij het zelf 
simpelweg niet wilde. Naast hem namen Kees Huizing, Maggy de Wert, Leanne Scheepers en 
Bart Laarhoven plaats in de vertrouwenscommissie, met de laatstgenoemde als voorzitter. 

De vertrouwenscommissie heeft, zonder in details te treden, een zware procedure gehad, 
waarbij meer dan eens bleek dat de mening van de informatica-hoogleraren haaks stond op de 
mening van het FB. Tijdens de procedure van de vertrouwenscommissie heeft bovendien het 
CvB het nodig geacht in te grijpen, wat zeer ongewoon lijkt. De FR heeft de mening van de 
vertrouwenscommissie integraal overgenomen en naar aanleiding daarvan een (vertrouwelijk) 
advies richting het CvB gegeven. Het CvB heeft, na het uitdrukkelijk meewegen van dit advies, 
besloten om Jack van Wijk per 1 oktober te benoemen tot nieuwe vice-decaan informatica. 
Daarmee was het FB W&I weer compleet. 

WIJZIGING FACULTEITSSTRUCTUUR 

In het kader van (voornamelijk) financiële transparantie heeft het FB besloten om in 2010 af te 
stappen van de bestaande expertisegebieden en nieuwe “secties” in te voeren. Deze secties zijn 
gevormd door telkens 2 of 3 bestaande expertisegebieden te combineren. Hierdoor wordt de 
financiële organisatie een stuk overzichtelijker, doordat het over grotere groepen gaat en er dus 
minder details in de financiële overzichten naar voren komen. 

Binnen de faculteit werd nogal wat wrevel gevoeld rondom de invoering van de secties. Dit 
geluid hebben we dan ook duidelijk laten horen en er zijn kritische vragen gesteld aan het FB. 
Door de open communicatie met het FB hierover zijn deze punten grotendeels naar 
tevredenheid beantwoord en zijn de secties inmiddels ingevoerd. In 2011 volgt een evaluatie 
van deze nieuwe structuur. 

ESOE 

In september werd bekend dat de Eindhoven School of Education (ESoE) van de faculteit 
Scheikundige Technologie naar W&I zou worden overgebracht. De ESoE is het hart van de 
eerstegraads lerarenopleidingen die de TU/e aanbiedt (in het bijzonder binnen de 
masteropleiding Science Education and Communication) en doet bovendien uitgebreid 
onderzoek naar didactiek, uiteraard specifiek voor technische vakken. Bij de ESoE zijn drie 
faculteiten betrokken: naast W&I zijn dat Scheikundige Technologie en Technische 
Natuurkunde. 

In eerste instantie was niet duidelijk wat het verplaatsing van ESoE naar W&I op bestuurlijk 
niveau zou inhouden; hoe ver zou de bevoegdheid van het FB gaan en, daarmee samenhangend, 
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dus ook de bevoegdheid van de FR? De FR was er huiverig voor te moeten beslissen over 
onderwijsbeleid in de OER, terwijl hij niets te zeggen zou hebben over het financiële beleid dat 
daarmee samenhangt. 

Deze kwestie werd op 22 november in de UR besproken. Tijdens deze vergadering bleek dat de 
volledige beheersbevoegdheid van ESoE bij onze faculteit zou komen te liggen. 
Medezeggenschap volgt zeggenschap, waarmee automatisch ook gold dat de FR volledige 
medezeggenschap zou krijgen over de gang van zaken binnen ESoE. 

Uiteindelijk werd per 2 december het BBR gewijzigd en ging het penvoerderschap van de ESoE 
over naar W&I. Ten behoeve van de ESoE is de faculteit per 1 januari met instemming van de FR 
de Gemeenschappelijke Regeling Eindhoven School of Education aangegaan met de twee andere 
participerende faculteiten. 

Gelet op het feit dat in het collegejaar 2010-2011 de OER van de opleiding SEC nog niet was 
herzien, terwijl de op dat moment bestaande versie niet meer voldeed, is in december alsnog 
ingestemd met de invoering met terugwerkende kracht van een herziening. Hierover kunt u 
meer lezen in de sectie “OER’en Wiskunde en Informatica 2010-2011”. 

Daarnaast heeft de FR, al voordat de wijziging van het BBR van kracht werd, positief advies 
uitgebracht over de begroting van de ESoE. Hierbij heeft hij wel de wens uitgesproken in het 
vervolg een schriftelijke toelichting te ontvangen; ditmaal werd de conceptbegroting ad hoc 
toegelicht tijdens de vergadering. 

ENGELSE TAAL IN DE BACHELOR TECHNISCHE INFORMATICA 

Eind juni kwam het FB met het idee om in de Bachelor Technische Informatica twee tracks te 
realiseren om meer instroom te creëren, aangezien het al jaren slechter gaat met deze instroom. 
Deze tracks, Web Science en Software Science, zouden dit moeten realiseren en ook meer 
vrouwen moeten trekken. Om echter de markt waaruit gevist wordt ook te verbreden wilden zij 
deze tracks graag beiden in het Engels aanbieden, zodat ook studenten uit Engeland (waar dit 
een lotingsstudie is), deze kant op kunnen komen. Toen dit verzoek, na een positief advies van 
de OCI, de kant van de FR opkwam is er intern een hele lijst met vragen opgesteld welke eerst 
beantwoord dienden te worden. Deze vragen hadden voornamelijk betrekking op het hoe en 
waarom en of dat het hele Engels niet juist mensen zou afschrikken. Vanwege dit laatste zijn er 
een aantal meningspeilingen geweest bij de huidige eerstejaars en bij de bezoekers van de Open 
Dagen. Hieruit bleek dat het gros zich niet zou laten afschrikken door dit Engels. Toch heeft de 
FR ervoor gepleit dat er laagdrempelig een gratis cursus Engels gevolgd kan worden, zodat 
studenten hun Engels kunnen bijspijkeren. Het FB heeft deze cursus (vrijblijvend en gratis voor 
studenten, passend binnen het rooster) toegezegd. Op basis daarvan heeft de FR alvast 
ingestemd met de invoering van Engels in de Bachelor Technische Informatica, vooruitlopend op 
de OER’en die in het voorjaar van 2011 behandeld gaan worden. 

HUISVESTING / NIEUWBOUW 

Op woensdag 1 december is de start van de bouw van de nieuwe W-hal feestelijk gevierd. De 
plannen voor onze nieuwbouw zijn al in een vergevorderd stadium en daar wijzigt dus ook nog 
maar weinig aan. In 2010 hebben we dan ook voornamelijk gemonitord of alles goed ging. 
Ondanks enkele vertragingen vanwege o.a. asbest, heeft het FB ons ervan verzekerd dat de 
originele planning aangehouden kan worden. We verwachten dan ook nog steeds in de loop van 
2012 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. 
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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. 

RECHTSVORM LIME 

Gedurende heel het jaar zijn er discussies en gesprekken geweest over de rechtsvorm van het 
Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven, beter bekend als LIME. Dit instituut van de 
faculteit wil graag op haar eigen benen gaan staan en daarom is het bestuur van LIME er nogal 
op gebrand om van LIME een losstaande BV te maken in plaats van een instituut van de faculteit. 
In het begin van 2010 bleek het faculteitsbestuur daar helemaal niet voor te porren en is het 
plan naar de koelkast verwezen. 

Bij de presentatie van de begroting voor 2011, werd er duidelijk dat er nu concretere plannen 
zijn voor het verkopen van LIME, deels op verzoek van het CvB. In de begroting is 250 k€ 
ingeruimd aan inkomsten voor de verkoop van LIME. Dit geld heeft de faculteit hard nodig om 
haar financiën voor 2011 op orde te krijgen. De intentie om LIME te verkopen kwam niet uit het 
niets vallen, er blijkt een geïnteresseerde koper te zijn (in de besprekingen werd de identiteit 
van de potentiële koper niet onthuld). 

De faculteitsraad heeft een kritische houding aangenomen betreffende de redenen voor de 
verkoop en heeft haar zorgen geuit betreffende de overgang van de medewerkers van LIME naar 
een nieuwe rechtsvorm. 

Mocht de verkoop van LIME geen doorgang vinden in 2011, dan zou dit resulteren in een 
taakstelling van 250k€ voor LIME. De faculteitsraad heeft haar twijfels geuit bij de haalbaarheid 
van die taakstelling. 

BASISKWALIFICATIE ONDERWIJS 

In 2010 is de BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) op de faculteit geïmplementeerd. De eerste 
certificaten zijn uitgereikt. Er zijn vragen gesteld over een aantal punten. Hoe wordt er 
omgegaan met mensen die al een kwalificatie op onderwijskundig gebied hebben, in het 
bijzonder het Didactisch Inwerktraject? Hoe wordt er omgegaan met personeelsleden die de 
BKO niet gehaald hebben (er is maar één herkansingsmogelijkheid)? Op geen van beide vragen 
is een definitief antwoord te geven. De FR blijft dit onderwerp volgen. 

RENDEMENTSMAATREGELEN 

In 2010 zijn studierendementen continu een punt van aandacht geweest. Niet alleen binnen de 
faculteit maar ook universiteitsbreed en landelijk. De invoering van het BSA in 2009 en de harde 
knip zijn hiertoe bijvoorbeeld aanleiding. Tijdens de onderwijsdag van informatica is er 
gesproken over hoe deze rendementen verhoogd zouden kunnen worden. Een oplossing zou zijn 
om minder vakken naast elkaar te geven, waardoor de focus van de student beter wordt. Deze 
oplossing zal in collegejaar 2011/2012 ingevoerd worden bij de nieuwe tracks van Technische 
Informatica. In de loop van het jaar werden er ook cijfers over het BSA bekend gemaakt. In de 
Raad hebben we deze cijfers en de verschillende evaluaties nauwkeurig bekeken. De voorlopige 
conclusie lijkt te zijn dat studenten wel iets bewuster studeren, maar dat een duidelijke 
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verbetering in studievoortgang nog niet zichtbaar is. Daarom is gevraagd naar een kosten-
batenanalyse, maar dit is moeilijk in te zien volgens het FB. Het FB wil, gezien de enigszins 
positieve resultaten, hier nog geen aandacht aan besteden. Komend jaar zal het puntje 
Rendementen nog hoog op de agenda staan, gezien de huidige ideeën van de regering en de 
naderende invoering van de Harde Knip. 

WIJZIGINGEN FACULTEITSREGLEMENT 

Eind 2010 zijn er enkele wijzigingen op het faculteitsreglement ter tafel gekomen. Deze 
wijzigingen zijn nodig om verschillende redenen. Zo is de wet veranderd op verschillende 
punten, is de ESoE toegevoegd aan de faculteit en is het FB voornemens enkele beslissingen te 
nemen rondom de structuur en samenstelling van opleidingscommissies, bijvoorbeeld. 

Deze wijzigingen worden in 2011 definitief besproken en behandeld; in 2010 zijn hier nog geen 
besluiten over genomen. 

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

Bij het behandelen van de gemeenschappelijke regeling betreffende de ESoE in het najaar, bleek 
dat eerder (in januari) het faculteitsbestuur besloten had in te stemmen met een 
gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de master Automotive Technology. Met de 
gemeenschappelijke regeling zelf was niks mis; met de procedure was echter wel wat mis. 

Het faculteitsbestuur had de instemming nodig van de faculteitsraad voordat het de 
gemeenschappelijke regeling kon aangaan. De gemeenschappelijke regeling was echter nooit 
aan de faculteitsraad voorgelegd. De raad heeft richting het bestuur gecommuniceerd dat door 
deze manier van handelen het besluit tot goedkeuring van regeling niet rechtsgeldig is, 
waardoor de juridische status van de master Automotive Technology mogelijk onzeker was. 

De faculteitsraad heeft tijdens deze procedure in relatief sterke bewoordingen aan het 
faculteitsbestuur laten weten dat op deze manier de besluitvorming niet volgens de vaststaande 
procedures verloopt en daardoor onwettig is. Het bestuur voelde zich door deze sterke 
bewoordingen bedreigd en aangevallen, waarna er met spoed een informeel overleg gepland 
werd om de relatie tussen bestuur en raad te herstellen. 

De faculteitsraad heeft hierna alsnog, bij uitzondering met terugwerkende kracht, ingestemd 
met de gemeenschappelijke regeling Automotive Technology. 

Communicatie tussen voorzitters van faculteitsraden leerde echter dat deze zelfde regeling op 
(bijna) alle andere deelnemende faculteiten aan deze gemeenschappelijke regeling óók niet 
tijdig aan de respectievelijke faculteitsraden is voorgelegd, waardoor de technische/juridische 
status van de regeling vooralsnog dubieus blijft. Onze faculteit was dus niet de enige waar dit 
probleem speelde, maar heeft het wel als eerste pragmatisch opgelost. 
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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 

ESoE Eindhoven School of Education 

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 

SEC Science Education & Communication 

T.I.M. Thé Information Mail 

UD Universitair Docent 

UHD Universitair Hoofddocent 
UR Universiteitsraad 

WP Wetenschappelijk Personeel 

 


