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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de faculteitsraad (FR) van de faculteit Wiskunde en 
Informatica van Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In dit verslag zullen de belangrijkste 
onderwerpen aan bod komen die in de FR-vergaderingen van 2011 besproken zijn.  

Het eerste hoofdstuk laat zien welke studenten en medewerkers in 2011 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, Bachelor Technische 
Informatica, Business Information Systems, Computer Science and Engineering en Embedded 
Systems. 

De volgende hoofdstukken geven een selectie van alle belangrijke en opmerkelijke onderwerpen 
die tijdens de acht 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, het faculteitsreglement, het Bachelor College, de 
voortgangsverslagen van de bestuurlijke agenda 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 weer een druk jaar voor ons als faculteitsraad, gezien de huidige financiële 
situatie, een complexe procedure rondom de OER’en en de aankomende verhuizing. Voor mij 
persoonlijk was het mijn derde jaar als FR-lid en mijn eerste (en studietechnisch gezien 
voorlopig ook laatste) jaar waarin ik als voorzitter mocht fungeren. 

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

Met vriendelijke groet, 

 

Leanne Scheepers 
Voorzitter FR 2011 
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RAADSLEDEN EN VERGADERINGEN 

Eind 2010 zijn weer verkiezingen gehouden voor alleen de studentleden van onze FR. In 2011 
werd de FR voorgezeten door Leanne Scheepers (student). Vicevoorzitter was Peter van 
Liesdonk (medewerker). Jorn van der Pol (student) was secretaris en Kees Huizing 
(medewerker) was vice-secretaris. Overige leden waren medewerkers Sander Dommers, Maggy 
de Wert en Adrian Muntean en studenten Joey Claessen, Simone Alers en Annette Ficker. Per 1 
februari is Maggy de Wert opgevolgd door Martijn Klabbers, per 1 november is Peter van 
Liesdonk opgevolgd door Marko Boon. Vanaf dat moment werd Martijn Klabbers vice-voorzitter 
van de raad. De studentadviseur van het FB was Tom Nijhuis, die per 1 september 2011 
herbenoemd werd tot 31 december 2011, op voordracht van de FR. 

In 2011 zijn er acht reguliere FR-vergaderingen met het FB gehouden, op 2 februari, 16 maart, 
27 april, 22 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.De eerste vergadering 
in 2011 had nummer 342, wat de laatste automatisch vergadering 349 maakt. De FR is echter 
vaker bij elkaar geweest om buiten de vergaderingen met het FB 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 (UR). 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 2011 waren Sander 
Kerstens, Michael Aziz, Leanne Scheepers en Jarno van Roosmalen. Deze laatste werd per 1 
maart vervangen door Rien de Böck. In de Opleidingscommissie Informatica (OCI) namen Joey 
Claessen, Jeroen van Oorschot en Ron Vanderfeesten zitting als student-lid. Deze laatste werd 
per 1 november 2011 vervangen door Bor de Kock. De Opleidingscommissie Computer Science 
and Engineering begon 2011 met Ivo van der Linden en een vacature. Deze vacature werd per 1 
april 2011 opgevuld door Kevin van der Pol. Per 1 september 2011 is Ivo van der Linden 
vervangen door Linda Spaninks. De Opleidingscommissie Business Information Systems (OCBIS) 
begon in 2011 met Bas Luksenburg en een vacature voor een student met een Bachelor 
Technische Bedrijfskunde als achtergrond. Deze vacature is per 1 september 2011 opgevuld 
door Sebastiaan van Zelst, daar er geen student met een andere achtergrond gevonden kon 
worden. De Opleidingscommissie van Embedded Systems (OCES), tenslotte, begon 2011 met 
Subhendu Sinha en Rob van Wijk als studentleden. Subhendu Sinha werd per 1 september 2011 
opgevolgd door Vidya Parappurath. 
  

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

FINANCIËN 

Naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen heeft de FR begin 2011 besloten een 
financiële commissie te vormen. Deze commissie heeft zichzelf als doel gesteld om meer inzicht 
te krijgen in de financiële stromen waar de faculteit mee te maken heeft. De financiële 
overzichten van de begroting en realisatie bieden een overvloed aan getallen waar voldoende 
vragen over te stellen zijn, maar in hoeverre deze getallen de doelstellingen van de faculteit 
ondersteunen, is een inzicht dat bij de FR ruimte voor verbetering bood. Sander Dommers, 
Adrian Muntean en Martijn Klabbers namen zitting in deze commissie. 

De commissie heeft enkele sessies belegd om inzicht te krijgen in de geldstromen. 
Beleidsmedewerker Michiel Wijers heeft bijvoorbeeld toegelicht hoe de hoeveelheid geld, die 
vanuit Den Haag (eerste-geldstroom) naar de TU/e gaat, tot stand komt en hoe dit vervolgens 
verdeeld wordt over de faculteiten (IBM) en binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. Maar 
ook hoe weinig hierover tot dan toe op papier was vastgelegd als het gaat over de verdeling 
binnen de faculteit. Voor de financiering vanuit tweede- en derde geldstroom, boden onder 
andere Floor Haasen en Jacqueline den Braven van de projectadministratie een goed inzicht in 
de projectfinancieringen van de faculteit. Paul Geenen, de controller van de faculteit, 
verantwoordelijk voor het controleren van de relatie tussen financien en beleid van de faculteit, 
heeft weer toelichting gegeven over het overzicht van de realisatie van de faculteit. De 
transparantie van de financiën van de faculteit is in dit jaar sterk verbeterd; de verdeling hoe het 
geld binnen de faculteit wordt verdeeld is nu compleet beschreven in een nieuw document over 
het interne verdeelmodel. Dit document biedt voor de hele faculteit duidelijkheid over de 
technische verdeling van het geld. 

De financiële commissie heeft daarmee haar doel bereikt; beter inzicht voor de FR in de 
financiën van de faculteit in 2011 en de begroting van 2012. Dit heeft geleid tot een positief 
advies over de begroting 2012, met waardering voor de toenemende transparantie, maar ook 
met de opmerking dat er nog grote zorgen zijn; zorgen over de extra werkdruk in verband met 
het inrichten van de nieuwe bachelor, over de maatwerkafspraken en verhuizing naar een nieuw 
gebouw.  

Er is echter nog genoeg te doen. Bij het gebruik van het verdeelmodel is op onderdelen nog 
ruimte voor verschillende interpretaties en over de rationale achter sommige verdeelsleutels 
bestaat verschil van mening. De bezuinigingen voor het komende jaar zullen de discussie 
hierover blijven voeden. Het biedt daarom een mooie kans bij het voornemen van de universiteit 
om het verdeelmodel te veranderen, om ook het verdeelmodel van de faculteit te verbeteren.  

  



       6  
  

OER’EN WISKUNDE EN INFORMATICA 2011-2012 

In 2011 ontving de raad op 7 juni conceptversies van de OER’en BSc TI, BSc TW, MSc BIS, MSc 
CSE, MSc ES, MSc IAM. De conceptversie van de OER voor de masteropleiding MSc SEC werd de 
raad pas op 11 juli toegezonden. De procedure rondom de OER’en viel dus grotendeels in de 
vakantieperiode, wat het werk enigszins bemoeilijkte: uiteindelijk heeft dit er zelfs voor gezorgd 
dat de procedure niet voor 1 september kon worden afgerond. 

Na overleg met de secretaris van de examencommissie, Rik Kaasschieter, kon al snel worden 
ingestemd met de voorgestelde OER’en voor de twee bacheloropleidingen (FR-besluit FR-2011-
B01, d.d. 29 augustus). 

De voorgestelde OER’en voor de masteropleidingen waren een ander verhaal. De procedure had 
al enige vertraging opgelopen vanwege afwezigheid van sleutelpersonen, toen vanwege het last-
minutebesluit van het College van Bestuur de Engelse versie van deze OER’en niet gebruikt 
mocht worden als wettelijk geldende tekst, terwijl die raad hier wel vanuit was gegaan. Hierdoor 
verviel gelukkig een gedeelte van de opmerkingen (de door STU verstrekte vertaling was 
erbarmelijk), maar toch liep de procedure verdere vertraging op. Uiteindelijk heeft de raad met 
de concept-OER’en MSc BIS, MSc CSE en MSc IAM kunnen instemmen per besluit FR-2011-B02 
d.d. 2 september, en met de concept-OER MSc ES per besluit FR-2011-B03 d.d. 5 september: 
helaas dus al na de start van het collegejaar, een situatie die in de komende jaren voorkomen 
moet worden. 

Een ander verhaal was de concept-OER MSc SEC, waarmee vanwege ziekte niet eerder dan 2 
december kon worden ingestemd (besluit FR-2011-B04). 

Terugkijkend op de procedure rondom de OER’en zijn er verschillende dingen niet goed gegaan 
in het afgelopen jaar: 

• De raad is niet betrokken bij de procedure rondom vaststelling van de model-OER. Een 
groot aantal van de opmerkingen op de conceptversies betrof juist deze model-OER, 
waar de raad officieel niets over te zeggen heeft. Per e-mail d.d. 31 december 2011 heeft 
de raad de universiteitsraad verzocht hem in het vervolg bij de procedure rondom de 
model-OER’en te betrekken. In dezelfde brief heeft de raad de universiteitsraad van de 
nog openstaande opmerkingen over de model-OER’en op de hoogte gesteld. 

• De concept-OER’en kwamen pas laat ter beschikking van de raad. Hierdoor, maar ook 
door afwezigheid en/of ziekte van sleutelpersonen binnen de faculteit, heeft de 
procedure lang geduurd. 
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HUISVESTING 

In 2011 is huisvesting een groot onderwerp van gesprek geweest. De bouw van het MetaForum 
is eindelijk gestart. Met zulk een gegeven komen natuurlijk ook andere vragen boven zoals; gaan 
we nog onderhoud plegen aan het huidige gebouw en hoe gaan we de verhuizing aan pakken.  
 
Met de bezuinigingen in de achtergrond en de nog tijdelijke bewoning van het huidige gebouw is 
besloten om onderhoud te minimaliseren. Dit bespaart geld dat anders toch weggegooid is. 
 
Om de verhuizing, indeling en nog meer praktische zaken goed geregeld te krijgen, zijn er 
projectgroepen opgesteld om deze onderwerpen te onderzoeken en eventueel beleid te bepalen 
hoe het aangepakt moet gaan worden. 
 
Tijdens de FR-vergaderingen hebben we iedere keer een update mogen krijgen van de voortgang 
van de bouw, welke nu nog op tijd af lijkt te komen, waardoor de verhuizing in de zomer van 
2012 hopelijk doorgang kan vinden. 

FACULTEITSREGLEMENT 

Eind 2010 heeft het FB voorgesteld enkele wijzigingen aan te brengen in het faculteitsreglement. 
Het was de bedoeling om dit begin 2011 af te ronden, maar eind 2011 is dit, door verschillende 
omstandigheden, nog steeds niet gebeurd. Wel is bijvoorbeeld de facto de opleidingscommissie 
Informatica gesplitst in een opleidingscommissie voor de bachelor- en een voor de 
masteropleiding. Dit is echter nog niet vastgelegd in het faculteitsreglement. De FR vindt dit een 
onwenselijke situatie en hoopt dat het faculteitsreglement in 2012 alsnog zo snel mogelijk 
gewijzigd kan worden. 
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APPENDIX: AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 
BIS Business Information Systems 
CSE Computer Science and Engineering 
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 
OC Opleidingscommissie 
OER Onderwijs- en Examenregeling 
SEC Science Education and Communication 
T.I.M. Thé Information Mail 
UD Universitair Docent 
UHD Universitair Hoofddocent 
UR Universiteitsraad 
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