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VOORWOORD

2014 is een interessant jaar geweest; een overgangsjaar met niet onopgemerkte successen. 
Wederom sluiten we als faculteit een jaar met voldoening af. De verkiezingen van de student-
fractie zijn goed verlopen en we hebben er een paar frisse krachten bij, maar moeten daarbij wel 
een paar ervaren krachten laten gaan, onder andere naar de universiteitsraad. De FR als een 
kweekvijver voor mede-bestuurlijk talent. Financieel is het goed gelopen en kijken we met 
vertrouwen naar 2015,  het jaar dat eerst nog als een uitdaging werd gezien. En we kunnen 
tevreden zijn over een aantal nieuwe initiatieven die we als faculteit succesvol hebben gestart of 
als veelbelovend kunnen worden gezien. Ik noem de Data Science opleidingen in samenwerking 
met Tilburg, de succesvolle invulling van de herinrichting van het MetaForum of de Board on 
Tour. Een eerste vooruitblik naar 2015 laat ons mogelijk ook zien dat dit soort successen niet 
onopgemerkt gaan en tot persoonlijke vooruitgang leiden, waar de faculteit juist iets moet laten; 
ontsproten uit een succesvolle bron van talent. Zo is de kweekvijver van de TU/e op alle fronten 
actief. Onze decaan neemt afscheid in 2015 en zal rector worden in Tilburg. Naast onze 
scheidend decaan, wensen we allen die verder gaan succes in de toekomst.

Veel plezier bij het lezen van het jaarverslag 2014,

Namens de FR,

Martijn Klabbers
Voorzitter Faculteitsraad W&I
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RAADSLEDEN EN VERGADERINGEN

De faculteitsraad W&I 2014 was verkozen op 3 en 4 december 2013: een verkiezingsstrijd in een
oneven jaar, waardoor het personeel ook weer op de lijst stond. Voor de studenten waren er 
negen kandidaten: Bor de Kock, Rien de Böck, Anne Eggels, Wessel Prins en Rik Schepens 
werden verkozen, waarbij de eerste vier al een jaar in de raad zaten. Laatstgenoemde besloot 
toch zijn zetel op te geven, waardoor deze aan de eerste reserve Jos Mangnus ten beurt viel. Hij 
verving Joey Claessen, die vanwege zijn aanstaande afstuderen besloot zich niet opnieuw 
kandidaat te stellen. 

Onder het personeel waren er zeven kandidaten. Hier werden Martijn Klabbers, Sjoerd Rienstra, 
Kees Huizing, Sarah Gaaf en Maggy de Wert verkozen: de laatste twee in dit rijtje waren nieuw in 
de raad en vervingen zodoende Sacha Claessens en Joep Evers, die zich niet opnieuw verkiesbaar
stelden. 

Met het vertrek van Joey, Sacha en Joep kwam er wat verandering in de 
commissiesamenstellingen, maar wijzigden de functies van de raadsleden niet. Zodoende bleef 
Martijn Klabbers voorzitter en Rien de Böck vicevoorzitter, en bleven Bor de Kock en Kees 
Huizing respectievelijk secretaris en vicesecretaris van de raad. 

Het jaar 2014 kende vijf vergaderingen, die conform planning hebben plaatsgevonden:

 FR 362 op 10 februari (hoofdpunten: het sleutelbeleid, het financiële jaarverslag 2013, 
de strategische agenda 2014 en de resultaten van de Elsevier-agenda)

 FR 363 op 24 april (hoofdpunten: de laatste verhuizings-perikelen, VIPx en het nieuwe 
toetsbeleid)

 FR 364 op 12 juni (hoofdpunten: de centrale ondersteuning voor uitwisselingsstudenten,
het nieuwe faculteitsreglement, de evaluatie van de strategische agenda én een bezoek 
van Marten Dijkshoorn (dienst huisvesting) over de uitblijvende afsluiting van de 
bovenbouw van MetaForum)

 FR 365 op 25 september (hoofdpunten: Data Science in Den Bosch, de conceptbegroting 
2015, het strategisch plan 2014 - 2018 en de nieuwe OERen)

 FR 366 op 27 november (hoofdpunten: de herziening van de masteropleidingen en de 
nieuwe regels rond printen. Ook is het beleid rond emiriti besproken.)

De FR heeft zich in 2014 ook ingezet om de vergaderingen meer gestructureerd voor te bereiden 
en ook beter te plannen hoe deze moesten verlopen. Dit wierp zijn vruchten af, en we zien de 
opmerkingen van de decaan -dat hij zich af en toe enigszins onder de plak gehouden voelde- dan 
ook eerder als een compliment voor het functioneren van de raad dan andersom. Toch is aan het 
eind van het jaar de interne vergaderstructuur weer wat minder geworden door de volle 
agenda's van verschillende raadsleden. De opvolgers is op het hart gedrukt dit weer op te 
pakken. 

Buiten de reguliere vergaderingen met het FB en de vele interne overleggen, hebben zich een 
aantal commissies gevormd: de financiële commissie, reglementen-commissie, 
vertrouwenscommissie en de sFRUR en pFRUR-overleggen, met respectievelijk de 
studentenfracties van alle FRs en UR en de personeelsfracties van dezen. Ook heeft voor het 
eerst in de recente jaren een groot overleg plaatsgevonden tussen de FR en de vijf 
opleidingscommissies die onze faculteit rijk is. De sessie, door de organiserende student direct 
tot "FROCs" omgedoopt, was vooral gericht op het aggregeren van het commentaar op de OERen:
mede door deze sessie en de vele ogen die zodoende de OERen hebben aanschouwd was W&I 
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wederom de faculteit met verreweg de meeste opmerkingen op de model-OERen, en hulde 
vanuit de universiteitsraad viel ons ten deel. 

Bij de overgang van 2013 op 2014 is de samenstelling van de FR maar beperkt gewijzigd. Ook is 
het faculteitsbestuur in vrijwel dezelfde groepering verder gegaan. Dat zorgde voor een positieve
samenwerking, gezien beide partijen haar draai binnen de faculteit inmiddels gevonden hadden 
en elkaar ook wat beter aanvoelden dan in begin 2013 het geval was. Naast de formele 
vergaderingen is dan ook veelal informeel gecommuniceerd en is de FR vaak betrokken geweest 
bij projecten en lopende zaken binnen W&I. Twee voorbeelden zijn dat Jos Mangnus betrokken is
geweest bij de werkgroep interne verhuizingen 2014 — naar aanleiding van het grotendeels 
verliezen van verdieping 3 — en Bor de Kock betrokken is geweest bij het VIPx-project, wat de 
grote faculteitsdag van het jaar is geworden. Stuk voor stuk gaat het over zaken waar de formele 
inspraak beperkt in is, maar waar de FR toch haar stem heeft kunnen laten horen. Hiervoor 
danken we natuurlijk het FB ook. 

Edwin Hermkens heeft gedurende dit jaar aangegeven zijn functie als studentadviseur aan het 
faculteitsbestuur neer te willen leggen na 2014, waardoor het aan de raad was een nieuwe 
kandidaat voor de functie aan te dragen. Er waren drie kandidaten, en na een sollicitatieronde 
viel de keuze op Sako Arts, die in de laatste vergadering van het jaar is voorgedragen als opvolger
per 1 januari.  

Aan het eind van het jaar werden ook de verkiezingen voor de FR in 2014 gehouden. De 
verkiezing van de stafleden vindt alleen in de oneven jaren plaats, waardoor zij het behoud van 
hun zetel zeker waren. Op de studentenlijst stonden acht kandidaten, waarvan uiteindelijk Tim 
Meeles, Rik Schepens, Anne Smeets en Emma van de Vreugde zitting in de FR hebben genomen. 
Jos Mangnus zette zijn in 2013 begonnen termijn voort. 

Een aantal studenten nam na dit jaar afscheid van de raad: Rien de Böck, Anne Eggels, Bor de 
Kock en Wessel Prins gooiden de handdoek in de ring. Allen hebben meerdere jaren FR-
geschiedenis en in verschillende commissies deelgenomen, en namen afscheid met pijn in het 
hart.
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BESPROKEN ONDERWERPEN

Wij behandelen hier in meer detail enkele onderwerpen die dit jaar onze bijzondere aandacht 
hadden.

MEERJARENPLANNEN

Eind 2013 had het faculteitsbestuur verschillende groepen gevraagd voorstellen te maken om 
(financiële) antwoorden te geven op de uitdagingen die de faculteit de komende jaren te wachten
staat. De faculteitsraad is hier ook voor gevraagd. Een commissie met een aantal externe leden, 
gericht op het maken van meerjarenplannen (MJP), heeft zich met enthousiasme op deze 
opdracht geworpen. De commissie werd gevormd uit de soms nieuw gekozen raadsleden 
aangevuld met een aantal mensen die de medezeggenschap een warm hart toedragen en goede 
relaties hebben met de achterban van de faculteit. 

De kick-off van Patrick Groothuis bevatte het nodige cijfermateriaal om de opdracht te 
onderbouwen.  De opdracht was geformuleerd in de drie hoofdverantwoordelijkheden van de 
faculteit: onderzoek, innovatie en onderwijs.

Voor onderzoek en innovatie waren de volgende vragen van toepassing:

 Hoe kunnen we de opbrengsten van projecten vergroten? Aandachtspunten daarin zijn 
het vergroten van het aantal promovendi en projecten waarin zij acteren. Ook de uitval 
van promovendi en ook die van PDEngs moet teruggebracht worden.

 Voor 2016 wordt er een terugval in opbrengsten verwacht van €1.4 miljoen. Hoe kunnen 
we de marges op projecten vergroten om dit gat te dichten?

Voor onderwijs:

 Hoe kunnen we de groei aan en reduceren we de kosten per studiepunt (met minstens 
15% tot 25%) ?

 Hoe kunnen we in deze groei de inzet van medewerkers flexibiliseren? Bv. door MOOC’s?
 Hoe kunnen we uitval van studenten tot 20% reduceren?

Daarna begonnen de brainstormsessies; na 3 lange bijeenkomsten met wisselende bezetting, 
verschillende interviews en e-mail wisselingen, heeft de commissie MJP een resultaat gevormd 
mogelijk minder cijfermatig dan waarin de opdracht werd geformuleerd, maar wel met 
uiteenlopende voorstellen die tot goed onderbouwde en tot financieel aantrekkelijke 
uitwerkingen kunnen leiden.  De volgende punten zijn aan het bestuur van de faculteit 
gepresenteerd met een kleine toelichting per punt. Hierbij werd opgemerkt dat dit niet 
noodzakelijk punten waren die door de hele FR gedragen werden en dat de FR zich het recht toe-
eigende om de hier verkondigde mening op een later tijdstip te herzien.

Aantrekkingskracht op nieuwe studenten vergroten (onderwijs)
Verhogen van de creativiteit van de studenten door bijvoorbeeld (1) een ander type leerlingen 
aan te trekken en (2) creativiteit in een veilige omgeving te stimuleren om stapje bij beetje te 
vergroten. Het ultieme niveau hierin is het aangaan van werelduitdagingen op een bepaald 
onderwerp (zoals daar zijn de robocup voetbaltoernooi of de solar challenge), waarbij de 
competitie bestaat uit de beste studentengroeperingen van de wereld. Hierbij moet dan ook veel 
meer de publiciteit worden opgezocht. Ad 1: De creatieve student zou een aanvulling kunnen zijn
op de typen die er nu zijn: techniek, maatschappij en management. De aantrekkingskracht kan 
verder vergroot worden door de verschillende verworvenheden in de media verder uit te 
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breiden, zoals: 10 jaar beste universiteit, Eindhoven regio is de smartest region en scholieren te 
leren hoe voor een goede universiteit te kiezen en verder te kijken dan reistijd van het ouderlijk 
huis alleen.

Kwaliteitsverbetering door online onderwijs (onderwijs)
Belangrijkste punt van online onderwijs is de directe feedback en daarmee het (evidence based) 
verbeteren van het onderwijs. Daarbij is het belangrijk studenten in feedback-loop te betrekken. 
Technieken als flipping the classroom moeten verder uitgewerkt worden. Men moet ook blijven 
investeren in online onderwijs, aangezien dit een grote verandering vereist, niet alleen in 
techniek maar ook in methodologie. 

Vakken kritisch bekijken (onderwijs)
Selecteer 20% TOP vakken; TOP staat voor: Tophoogleraar verzorgt het vak, Onderscheidend 
voor het vakgebied Wiskunde en Informatica, Potentieel een basisvak voor Bachelor College of 
Graduate School. Naast de TOP vakken zijn nog 2 groepen vakken: reguliere vakken, nl. de cash 
cows die voldoende studiepunten opbrengen en vakken in de gevarenzone en vallen na 3 jaar af 
als ze zichzelf niet kunnen bedruipen. Verdere oplossingen kunnen gezocht worden in meer 
zelfstudie door studenten, docenten ondersteunen in het maken van videocolleges, vakken eens 
in 2 jaar geven, en vakken in combinatie met andere faculteiten gaan vormen.

Opleiding tot elite studenten (onderwijs)
Bij een betere aansluiting tot de interesse van studenten, kan er ook meer gevraagd worden van 
studenten. Hierbij staat het informatie uitwisselen tussen studenten, het kunnen uitleggen van 
de leerstof aan mede-studenten, centraal.  Dat is ook de basis voor het leren leidinggeven in 
teamverband. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een elite van studenten die in het 
bedrijfsleven op natuurlijke wijze de leiding kan nemen.

Aantrekken kwalitatieve hoogstaande promovendi & begeleiders (onderzoek)
Naast het binnenhalen van nieuwe projectvoorstellen, verdient ook het aantrekken van 
wereldpromovendi, waarbij er internationaal naar de beste kandidaten gezocht wordt, de 
aandacht. Daarbij moet men ook investeren in begeleiders en hoogstaand onderzoek. Een ander 
initiatief kan worden gevonden in de ‘PDEng op maat’, waarbij bedrijven kunnen aangeven welke
kwaliteiten voor hun toekomstige werknemers gezocht wordt en dat gerealiseerd wordt in de 
PDEng opleiding. 

Managementondersteuning hoogleraren (management)
Geef erkenning aan hoogleraren die het management van hun groep goed weten aan te pakken, 
mogelijk zelfs te waarderen in financiële zin, zodat er ook een voorbeeldfunctie uit gaat naar 
andere hoogleraren en zij gestimuleerd worden om deze kennis te delen. Geef ondersteuning aan
degene die andere kwaliteiten hebben.  Hiermee kan tijdswinst in en kwaliteit van het onderzoek
worden verbeterd. 

Balans focus en nieuwe contacten (management/cultuur)
Een vitale organisatie vraagt om vernieuwing. Hierbij kunnen we denken aan een verhoogde 
arbeidsmobiliteit op vrijwillige basis, waarbij embodied knowledge transfer, uitwisseling van 
personen tussen de faculteit en bedrijven of andere instituten zoals Fontys, zou kunnen worden 
gestimuleerd. Een vitale organisatie stimuleert ook een natuurlijke uitwisseling van kennis door 
ontmoetingsplaatsen (gebouwinrichting) en evenementen (organiseren van plenaire 
bijeenkomsten tussen groepen). Naast die kennisuitwisseling moet er ook de mogelijkheid zijn 
om geconcentreerd te kunnen werken.

Donderdag 27 februari hebben we onze punten aan het bestuur kunnen voorleggen. Hierbij viel 
vooral het verhogen van de creativiteit van studenten in goede aarde bij het bestuur. Ook werd 
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het stimuleren van leadership binnen hoogleraren besproken. Veel van de punten waren al het 
voorgenomen beleid van het bestuur. Het belangrijkste winstpunt voor de FR was de mentale 
exercitie om in de toekomst te kijken en zelf een visie te kunnen construeren. Dit wordt ook in de
toekomst gebruikt.

FINANCIËN

De financiële commissie van de FR bestond in 2014 uit Wessel Prins, Martijn Klabbers, Jos 
Mangnus en Maggy de Wert.

Op 11 november gaf de faculteitsraad een positief advies over de ingediende begroting voor 
2014. Dit advies kwam tot stand na overleg van de financiële commissie met Jolanda Oomen en 
de directeur bedrijfsvoering, Patrick Groothuis. De financiële commissie is positief over de 
manier waarop gecommuniceerd werd over de begroting en dit ziet de commissie graag 
gehandhaafd. Ook was de commissie zeer te spreken over het feit dat de begroting goed aansloot 
op het strategisch plan van het faculteitsbestuur.

In het advies van de faculteitsraad werden een aantal punten extra benadrukt. Allereerst heeft de
raad zorgen geuit over de steeds meer toenemende werkdruk voor de medewerkers. Door het 
betalingsmodel waarbij opbrengsten ten aanzien van groei minstens 2 jaar vertraging hebben, 
ziet de raad een aantal zware jaren tegemoet. Als tweede ondersteunt de raad de voorgenomen 
beëindiging van de PDEng opleiding Mathematics for Industry. Als derde zijn er zorgen geuit 
over de status van de PDEng opleiding Automotive Systems Design binnen de faculteit Wiskunde 
en Informatica. Er waren twijfels over waar de betalingsverantwoordelijkheden van ASD 
kwamen te liggen, maar ondertussen is duidelijk dat deze verantwoordelijkheden in ieder geval 
niet bij de faculteit liggen. Ten slotte wilde de raad nogmaals benadrukken dat het graag een 
reservebeleid voor faculteiten tegemoet ziet.

OPRICHTING PHD-COUNCIL

In maart 2014 is met een kick-off evenement de oprichting van de PhD Council van de faculteit 
Wiskunde en Informatica bekend gemaakt. De PhD Council heeft zichzelf als doel gesteld om de 
promovendi die aan de faculteit zijn verbonden te vertegenwoordigen. Ook richt de PhD Council 
zich op het vereenvoudigen en stimuleren van het leggen van contacten tussen promovendi 
onderling en het informeren van promovendi.

Dit nieuwe orgaan binnen de faculteit is ook voor de Faculteitsraad waardevol. De PhD Council 
kan geraadpleegd of geïnformeerd worden door de Faculteitsraad over kwesties die promovendi 
aangaan. Omgekeerd kan ook de PhD council de Faculteitsraad raadplegen of informeren over 
kwesties die niet alleen voor promovendi maar voor de hele faculteit van belang zijn.

Op dit moment is er een afgevaardigde uit de PhD Council lid van de Faculteitsraad, waardoor er 
nauwe banden zijn. Het zou een goed idee zijn in de toekomst te streven deze verbinding te 
behouden.

OER’EN WISKUNDE EN INFORMATICA 2014-2015

Dit jaar is de FR nadrukkelijker betrokken bij de totstandkoming van de model-OERen. De 
universiteitsraad had een online tool gemaakt waarin de FR’s hun opmerkingen konden 
doorgeven. De faculteitsraad heeft een bijeenkomst gepland met de opleidingscommissies van de
faculteit. Deze opmerkingen en die van de faculteitsraad zijn gebundeld en opgestuurd naar de 
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UR. Op deze manier kon de faculteitsraad vroeg opmerkingen doorgeven, zodat ze werden 
meegenomen in het proces rondom de model-OER. Deze manier van werken in goed bevallen. 
Het enige nadeel was het krappe tijdschema voor de model-OER. Dit probleem is aangekaart 
door de UR, maar hier is waarschijnlijk niets aan te doen. Naar aanleiding van de opmerkingen 
van de faculteitsraad is er door de universiteitsraad op aangedrongen in de OER niet te verwijzen
naar externe websites, maar de informatie in de OER op te nemen. Deze opmerking is door het 
College overgenomen.

De rest van het traject liep ongeveer zoals voorgaande jaren. De faculteitsraad ontving de 
concepten van het Onderwijs- en Examenreglement van:

 de masteropleiding Computer Science and Engineering (CSE)
 de masteropleiding Embedded Systems (ES)
 de masteropleiding Business Information Systems (BIS)
 de masteropleiding Industrial and Applied Mathematics (IAM)
 van Science Education and Communication (OSOE/SEC)
 de bacheloropleiding volgens het Bachelor College en de opleiding in afbouw Technische

Wiskunde
 de bacheloropleiding volgens het Bachelor College en de opleiding in afbouw Technische

Informatica

Aangezien het overgrote deel van de inhoud van de OER op centraal niveau vastgesteld wordt, 
had de FR de inhoudelijke opmerkingen in het proces rondom de model-OER doorgegeven. Wel 
waren er een aantal taal- en spellingsfouten, die in overleg met Rik Kaasschieter verbeterd zijn. 

Op 1 juli is een brief gestuurd naar het faculteitsbestuur waarin instemming voor bovenstaande 
documenten gegeven is.

HUISVESTING

Herinrichting MetaForum 

In het najaar van 2014 heeft er een verhuizing binnen het Metaforum plaatsgevonden. Het 
Hoofdgebouw wordt de aankomende jaren gerenoveerd, waardoor het gebouw in zijn geheel 
ontruimd is. Het College van Bestuur is vanuit het Hoofdgebouw naar de derde verdieping van 
het Metaforum verhuisd. De faculteit van Wiskunde en Informatica heeft deze verdieping dus 
afgestaan en is opnieuw ingedeeld over de overgebleven vier bovenste verdiepingen van het 
Metaforum, verdieping 4-7. Voor deze verhuizing is er een nieuwe indeling gemaakt door een 
projectgroep. Het plan achter deze indeling was dat groepen een bepaalde ruimte kregen 
toegewezen naar het aantal medewerkers en het soort medewerkers van deze groep. De groepen
konden dan zelf beslissen hoe deze ruimte werd ingezet. Een van de grote veranderingen ten 
opzichte van de situatie voor de verhuizing, is de hantering van de Project 3 norm. Tijdens de 
verhuizing van Wiskunde en Informatica van het Hoofdgebouw naar het Metaforum werd de 
Project 2 norm gebruikt om ruimte toe te wijzen aan bepaalde functies binnen de faculteit. De 
Project 3 norm resulteert over het algemeen over een kleiner aantal vierkante meters per 
persoon. Dit resulteerde onder andere in een groter aantal personen per kamer en aparte 
vergaderruimtes toegewezen aan de groepen.

Gedurende elke fase van de verhuizing werd er door middel van een klankbordgroep vanuit alle 
lagen van medewerkers en studenten advies gevraagd. Een lid uit de Faculteitsraad heeft deel 
uitgemaakt van de klankbordgroep. Omdat in de nieuwe plannen de promovendi met meer 
personen op een kamer zouden komen, is er vanuit de gemeenschap van promovendi eveneens 
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een afgevaardigde voorgedragen voor de klankbordgroep om te waarborgen dat deze 
ingrijpende verandering goed zou worden overdacht. Deze klankbordgroep resulteerde in een 
plan dat van draagvlak kon genieten onder zowel studenten als medewerkers. Wel werd er vaak 
geklaagd door studenten dat het niet altijd duidelijk was wat het effect voor de studentbevolking 
van het Metaforum was. Door middel van een FAQ-pagina konden studenten alsnog te weten 
komen wat de herinrichting voor hun betekende.

Vanuit de Faculteitsraad waren er veel zorgen over het klimaatsysteem na de verhuizing en de 
gevolgen van de verwachte groei van de faculteit. De eisen vanuit de klankbordgroep rondom het
klimaatsysteem resulteerden in een uitgebreide analyse van het systeem en de garantie vanuit 
Dienst Huisvesting dat het systeem de nieuwe situatie zou kunnen dragen. De groei binnen de 
faculteit werd opgevangen door in het plan al ruimte te laten voor toekomstige medewerkers. 
Deze flex-ruimtes kunnen op allerlei manieren worden ingezet, van vergaderzaal tot werkplek.

Ook in de nazorg van de verhuizing heeft de Faculteitsraad een actieve rol aangenomen. Er 
werden plannen gemaakt om te zorgen dat de eisen die vooraf gesteld werden ook daadwerkelijk
werden gehaald. Tegelijkertijd werd er goed geluisterd naar de klachten en verzoeken van de 
studenten en medewerkers.

Vitrinekasten

De faculteitsraad was zeer te spreken over het initiatief van het bestuur om de faculteit meer aan
te kleden en van een specifieke Wiskundige of Informatica glans te voorzien. 30 juni werden de 
vitrines met veel mankracht het gebouw binnengebracht. Die kracht was in één geval iets te veel 
en sneuvelde een van de kasten bij binnenkomst. Het heeft wat tijd gekost om ze vervolgens 
open te krijgen, geïnteresseerden te vinden om ze te adopteren en ze te vullen. Op dit moment 
worden de laatste ontwerpen gemaakt en zullen alle vitrines binnenkort een 
faculteitsgerelateerd onderwerp tonen. 

Beveiliging van de liften

Een lang lopend probleem vormde de inbraakbeveiliging van de liften in MetaForum. Na 
verschillende vertragingen in de oplevering, en constatering dat de liften niet volgens de 
afspraken werkte, was de maat vol en mochten we Marten Dijkshoorn, verantwoordelijke 
projectleider, uitnodigen in de FR vergadering op 12 juni.  Nadat Marten een paar keer de fouten 
had erkend dat deze gebaseerd waren op het feit dat de afsluiting van de bovenbouw niet in de 
planning was opgenomen en dat het om een complexe situatie ging, maakte hij een nieuwe 
afspraak namelijk dat de beveiliging van de liften op 23 juni wel zouden werken. 

Die 23e juni stond de FR al klaar om te testen, maar nu bleek een attente voorman de 
werkzaamheden verplaatst te hebben naar 2 dagen later in verband met de tentamens. Daarna 
bleek dat Johan Lauwers, de technische gebouwen beheerder, niet zonder duidelijke melding 
vooraf de toegang wilde ontzeggen. Daarmee werd de beveiliging weer een aantal weken 
uitgesteld. Net als  bij wiskunde en vooral informatica is het niet gemakkelijk met alle 
uitzonderingen rekening te houden.

STRATEGISCHE AGENDA

1. Develop, deploy, and communicate a compelling vision and strategy for the next decade

Op het gebied van strategy zijn dit jaar weer stappen gezet richting de ‘high-performance, 
winning culture’. Hierin kwam onder andere duidelijk de inzet op het data science naar voren, 
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bijvoorbeeld door het verkennen van een samenwerking met Tilburg voor het opzetten van een 
data science opleiding met als focus ondernemerschap.

Tevens heeft dit jaar voor het eerst een onderwijs debat plaatsgevonden waar studenten en 
medewerkers hun mening konden geven over verschillende stellingen. Dit evenement was een 
mooi voorbeeld van studenten die hun mening gaven over de richting die de faculteit op zou 
moeten gaan.

Ten slotte heeft de faculteitsraad zelf, nog net voor de jaarwisseling zelf nagedacht over een visie 
voor de faculteit en wat hier de kernpunten in zouden moeten zijn, dit op aanmoediging van het 
faculteitsbestuur.

2. Focus Scientific Research on main themes

De vier thema’s zijn verder beschreven en uitgewerkt en in relatie gebracht met de nieuwe 
onderzoeksgebieden (OGB’s, 17 tot 18 in totaal) en verder versterkt in de strategic innovative 
areas (SIA’s: Data Science, High Tech Systems, Smart Mobility, Energy, Health, Materials). De vier 
thema’s zijn: 

 Data Science, 
 Systems and Software, 
 Modeling, Analysis and Computational Science, 
 Stochastics and Algorithms

Vanuit deze thema’s is er ook een begin gemaakt met het beschrijven van een onderwijsvisie.

3. Lift Education to the next higher quality and efficiency level

Voor zover de faculteitsraad heeft kunnen beoordelen zijn de zaken onder dit punt gedaan. De FR
heeft op 1 juli ingestemd met het toetsbeleid.

4. Accelerate Bachelor College developments

De ontwikkeling van het Bachelor College binnen onze faculteit heeft dit jaar weer wat grote 
stappen ondergaan. Zo is er een nieuw vak Fundamentals of Informatics gekomen, en zijn de 
derdejaarsvakken herzien om de eerste generatie BC-studenten te kunnen herzien. Professionele
vaardigheden is wel een lastige kwestie gebleven, maar dit lag niet zozeer aan de implementatie 
bij ons als wel aan het TU-brede systeem dat niet aan de verwachtingen voldeed. W&I heeft wel 
de vrijheid gekregen enige pilots te mogen doen om een nieuwe manier van PRV's afnemen te 
kunnen testen. Na feedback vanuit de (FR-)studenten zijn er stappen gezet om coaching en 
intakes op onze faculteit te kunnen verbeteren. 

Een groot zorgenpunt was de huisvesting in MetaForum na de gedwongen inkrimp in vierkante 
meters: er was vooral veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van OGO- en SEP-ruimtes en 
de toekomst van de huisvesting van Studievereniging GEWIS. Door de goede communicatie 
tussen de FR en de werkgroep is dit uiteindelijk prima verlopen: de hoeveelheid OGO- en SEP-
ruimtes in het gebouw is gelijk gebleven en de studievereniging is gebleven.

5. Develop and implement a compelling Graduate School strategy

Na het omvormen van de bacheloropleidingen naar het Bachelor College, is het de beurt aan de 
masteropleidingen. Met ingang van collegejaar 2015-2016 moeten alle opleidingen aangepast 
zijn aan de uitgangspunten van de Graduate School. In 2014 is er een goede start gemaakt om dit
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op tijd te realiseren. Ook Data Science wordt in deze nieuwe opzet niet vergeten door een 
coherent vakkenpakket aan te bieden aan de studenten van de opleidingen CSE en IAM. 

Daarnaast heeft de PhD Council zich ontwikkeld tot een goedlopend orgaan dat de PhD'ers 
verbindt, zowel onderling als in samenwerking met de faculteit en de studenten. Voor volgend 
jaar zou het mogelijk kunnen zijn om ook een PDEng Council op te richten.  

6. Leverage income from local, national, and European programs 

Naast het verder ontwikkelen van de flagships, de samenwerking met grote bedrijven zoals 
Philips, is ook veel aandacht gegeven aan het verder uitbreiden van de centers als het Data 
Science Center Eindhoven (DSC/e) en het High Tech Systems Center (HTSC).

Voor 2014 had het bestuur bovendien een ambitieuze doelstelling om het inkomen van de 
faculteit op basis van binnengehaalde projecten flink te verhogen tot 10mln. De timing was hier 
ook een uitdagende: de tweede helft van 2013 was al zeer succesvol en daarmee waren een 
aantal onderzoeksgroepen rijk bedeeld met voldoende werk. Desalniettemin is ook deze 
doelstelling gehaald.

7. Create a high-performance, winning and vital culture

Naast de vele evenementen die er zijn georganiseerd in 2014, is er ook oog geweest voor het 
verbeteren van het delen van informatie binnen de faculteit en het verbeteren van de lijnen 
tussen het bestuur en medewerkers door onder andere de off-site en de Board on Tour.

Naast het nieuwjaarsevenment, de department dialogues, het nieuwe broodje W&I, 
onderwijsdebat van GEWIS (met uitdagende stellingen) en de kerstborrel, is het vooral de VIPx 
die tot de verbeelding heeft gesproken. Fantastische presentaties over visualisaties, 
organisatiestructuren, maar ook een dansact waren van hoog niveau en werden alle verzorgd 
door onze eigen medewerkers. Een echt cultureel hoogtepunt binnen de activiteiten van de 
faculteit.

APPENDIX: AFKORTINGEN

Afkorting Betekenis
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
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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
W&I Wiskunde en Informatica
WP Wetenschappelijk Personeel
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