
J A A R V E R S L A G  2 0 1 5  

FACU LT E IT SR AAD W IS KU NDE E N  IN FOR MA TI CA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBR U AR I 2 0 1 6  

 

  



 

 
     2 

 
  

INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord ............................................................................................................................................................................ 3 

Organisatie en structuur ................................................................................................................................................. 4 

Raadsleden ....................................................................................................................................................................... 4 

Taakverdeling ................................................................................................................................................................. 4 

Vergaderingen ................................................................................................................................................................ 4 

Verkiezingen december .............................................................................................................................................. 5 

Besproken onderwerpen ................................................................................................................................................ 6 

Nieuwe decaan ............................................................................................................................................................... 6 

Vertrouwenscommissie .............................................................................................................................................. 6 

Financiën .......................................................................................................................................................................... 6 

OER’en Wiskunde en Informatica 2015-2016 .................................................................................................. 7 

Huisvesting ...................................................................................................................................................................... 7 

Bureau computer faciliteiten.................................................................................................................................... 8 

Diploma-uitreikingen .................................................................................................................................................. 8 

Code of Scientific Conduct ......................................................................................................................................... 9 

Groei studentenpopulatie .......................................................................................................................................... 9 

Data science ..................................................................................................................................................................... 9 

Strategische agenda .................................................................................................................................................. 10 

1) Develop, deploy, and communicate a compelling vision and  strategy for the next 
decade ........................................................................................................................................................................ 10 

2) Drive the Data Science initiative............................................................................................................ 10 

3) Lift education to the next higher quality and efficiency level ................................................... 10 

4) Develop the four departmental research themes ........................................................................... 10 

5) Leverage our project acquisition and development efforts ....................................................... 11 

6) Turn the department into an international organization ........................................................... 11 

7) Increase operational excellence by improving our processes .................................................. 12 

8) Sustain our winning culture .................................................................................................................... 12 

Appendix: Afkortingen .................................................................................................................................................. 13 

 

  



 

 
     3 

 
  

 

VOORWOORD 

Het doet mij deugd om dit jaar voor de verandering bij de eerste FR-FB vergadering het 
jaarverslag te kunnen presenteren. Afgelopen keer was het pas veel te laat af, wat de raad ertoe 
heeft bewogen dit keer op tijd te beginnen. Zo is bijvoorbeeld na de afhandeling van alle OER'en, 
in september, direct begonnen met de verslaglegging. Veel is toe te schrijven aan Sarah, die er 
vanaf het begin bovenop heeft gezeten.  

In dit jaarverslag hopen wij zo goed mogelijk onze bezigheden van vorig jaar te hebben 
weergegeven. Alle besproken onderwerpen worden langsgelopen. Een aantal onderwerpen zijn 
inmiddels (zo goed als) afgerond, maar onderwerpen als Data Science en de groei van het aantal 
studenten zullen ongetwijfeld nog vaker langskomen bij de FR komende jaren. Ik hoop dat ook 
dan weer goed met het bestuur kan worden samengewerkt, en er vruchtbare oplossingen komen 
voor deze en andere problemen. 

 
Veel plezier bij het lezen van het jaarverslag 2015, 

namens de FR, 

Rik Schepens 
Voorzitter Faculteitsraad W&I 
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ORGANISATIE EN STRUCTUUR 

RAADSLEDEN 

De verkiezing van de Faculteitsraad 2015 vond deze keer plaats op 2 en 3 december 2014. 
Slechts één van de raadsleden van de studentgeleding van de faculteitsraad stelde zich opnieuw 
kandidaat, verder was de lijst gevuld met 7 andere, frisse, nieuwe gezichten. Na een enthousiaste 
verkiezingstijd, namen uiteindelijk Jos Mangnus, Rik Schepens, Tim Meeles, Emma van de 
Vreugde en Kit Smeets plaats in de faculteitsraad. Sako Arts zou eigenlijk de faculteitsraad 
mogen betreden, maar hij gaf zijn zetel op waardoor Kit Smeets plaats kon nemen. Sako Arts gaf 
hiervoor als reden dat hij niet ver daarvoor benoemd was als studentadviseur.  

Voor de medewerkersgeleding vond er geen verkiezing plaats, het was immers een even jaar. Dit 
betekent dat we verder zijn gegaan met Martijn Klabbers, Maggy de Wert, Sarah Gaaf, Sjoerd 
Rienstra en Kees Huizing. Helaas is Maggy de Wert halverwege uitgevallen. Harold Weffers nam 
haar plaats als eerste reserve over. 

TAAKVERDELING 

Met al deze nieuwe studentgezichten, veranderden ook een aantal functies binnen de raad. 
Martijn Klabbers bleef voorzitter, Rik Schepens nam de vicevoorzitterstaak voor zijn rekening. 
Tim Meeles opperde zichzelf als secretaris en Kees Huizing gaf het vicesecretarisstokje over aan 
Sarah Gaaf. Met de verandering van secretaris is er veel veranderd in de opzet van de 
vergaderingen (zie het volgende kopje Vergaderingen).  

Er zijn ook een aantal commissies gevormd: de financiële commissie, de reglementen-
commissie, de OER-coördinatiecommissie, de klimaatcommissie en de vertrouwenscommissie 
om een nieuwe decaan aan te stellen. 

Buiten deze commissies hebben de leden van de raad ook andere zaken aangegrepen. Zo heeft 
Tim Meeles plaatsgenomen in de werkgroep van Johan van Leeuwaarden voor het opzetten van 
alles omtrent de internationale stages. Ook was er een commissie ruimtebeleid die over de 
bezetting en het gebruik van verschillende ruimtes heeft nagedacht. Rik Schepens heeft 
daarnaast plaatsgenomen in de werkgroep ruimtereservering. Verschillende leden hadden 
nevenfuncties binnen de faculteit of TU/e (UR - Harold,  PhD Council – Sarah,  GEWIS bestuur – 
Rik, Tim, Emma). Naast de formele vergaderingen waren de FR-leden ook actief betrokken bij de 
projecten binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. Ondanks dat de FR daar formeel beperkt 
in is, heeft de FR toch haar stem kunnen laten horen. Voor deze mogelijkheden willen we het FB 
dan ook bedanken. 

VERGADERINGEN 

Het jaar 2015 kende vier vergaderingen tussen FB en FR, die conform planning hebben 
plaatsgevonden: 

 FR 367 op 12 februari 2015 (Hoofdpunten: Voorlopig resultaat 2014, Stategische agenda 
2015, OGO-ruimtes, Data Science) 

 FR 368 op 11 juni 2015 (Hoofdpunten: Toetsbeleid, Onderwijsvisie, Uitfasering PDEng-
opleiding Mathematics for Industry, OER-proces) 
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 FR 369 op 24 september 2015 (Hoofdpunten: Kennismaking Jakob de Vlieg, Jaarverslag 
FR 2014, Begroting 2016, Evaluatie Bachelor College, Engelstalige bachelor Wiskunde, 
Stategische agenda obv onderwijsvisie) 

 FR 370 op 19 november 2015 (Hoofdpunten: Werkverdelingsproces, Code of Scientific 
Conduct, Voortgang accreditatie Data Science-opleidingen) 

Zoals gebruikelijk is de FR steeds een paar weken voor deze FR-FB vergaderingen 
bijeengekomen. Maar na enkele maanden bleek dat er behoefte was om meer overleggen te 
plannen, en dat ook de opkomst verbeterd moest worden. Daarom is vrij vroeg in het jaar de 
makkelijke oplossing gekomen om al onze overleggen reeds in te plannen voor de rest van het 
jaar. Hierdoor konden alle raadsleden rekening houden met de vergaderingen in hun agenda’s. 
We zagen dat de opkomst hierdoor inderdaad stevig vergroot is. Daarbij rees ook het idee om 
een meerjaarlijkse visie op te gaan stellen. Hierdoor kon de raad een pro-actievere rol aannemen 
in de medenzeggenschapspositie. De raad heeft dit gepoogd te bereiken door het instellen van 
een maandelijks overleg. Elke maand kwam de raad zo bij elkaar om de grotere onderwerpen te 
tackelen en naar updates te vragen. Zo hebben we de betrokkenheid en bewustwording sterk 
vergroot.  

Ook is er een grote stap gezet in de notulen van onze overleggen. Waar deze in het verleden nog 
wel eens summier konden zijn, is het dit jaar heel zorgvuldig opgepakt door de secretaris, en in 
zijn afwezigheid door de vicesecretaris. Hierdoor kon ook iemand die niet op de vergadering 
aanwezig was, goed op de hoogte blijven van wat er besproken was. Ook werden zo de 
actiepunten beter bijgehouden. 

Op sharepoint is in de loop van het jaar ruimte gecreeerd voor de faculteitsraad om documenten 
zoals notulen te plaatsen. Voor de continuiteit van de raad is dit een enorme stap voorwaards. 
Toekomstige leden hebben zo een duidelijke plek om documenten te raadplegen van besluiten 
en discussies van voor hun tijd.  

VERKIEZINGEN DECEMBER 

Aan het eind van ons raadsjaar vonden opnieuw de verkiezingen plaats, dit maal op 1 en 2 
december 2015. 3 studentleden gaven aan te willen blijven zitten. Dit waren Rik Schepens, Tim 
Meeles en Emma van de Vreugde. Maar er kwamen dus minimaal twee zetels vrij voor nieuwe 
gezichten. Met 8 kandidaten op de lijst werden uiteindelijk Tim Meeles, Bor de Kock (die 
hiermee zijn herintrede in de FR maakt), Rik Schepens, Emma van de Vreugde en Marcin van de 
Ven ver- en herkozen.  

Bij de medewerkersgeleding was het ook weer tijd voor verkiezingen. Helaas heeft de raad veel 
medewerkers verloren, zij stelden zich niet meer herkiesbaar. Kees Huizing gaf echter wel aan te 
willen blijven zitten. Met 6 mensen op de lijst zijn uiteindelijk Fiona Sloothaak, Harold Weffers, 
Kees Huizing, Andrea Fuster en Thom Castermans ver- en herkozen.  

Al met al neemt de faculteitsraad dus afscheid van Jos Mangnus, Kit Smeets (studentgeleding) en 
Martijn Klabbers, Sjoerd Rienstra en Sarah Gaaf (staffgeleding). De FR dankt deze leden voor hun 
jarenlange inzet.  
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BESPROKEN ONDERWERPEN 

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

NIEUWE DECAAN 

Na aandringen van de FR bij het College van Bestuur, heeft de FR afgelopen jaar bij de zoektocht 
naar de nieuwe decaan al vroeg een rol kunnen spelen. Bij het opstellen van de profielschets 
voor de nieuwe decaan is er naar aanleiding van het advies van de FR onder andere expliciet 
gemeld dat de decaan aan het hoofd moet willen en kunnen staan van een internationale 
werkomgeving. De FR is zeer tevreden met hoe dit is verlopen en hopen ook in de toekomst bij 
te kunnen dragen aan de profielschetsen. 

VERTROUWENSCOMMISSIE 

Naar aanleiding van het vertrek van de Emile Aerts als decaan van de faculteit heeft het College 
van Bestuur de faculteitsraad advies over de opvolging gevraagd. De raad heeft op 18 juni een 
vertrouwenscommissie ingesteld met de raadsleden S.W. Gaaf, C. Huizing, M.D. Klabbers en R.L. 
Schepens en H.T.G. Weffers (toen nog geen lid van de faculteitsraad). Deze commissie heeft de 
kandidaat gesproken en door vertrouwelijke gesprekken met een twintigtal leden van de 
faculteit het draagvlak gepeild voor de benoeming van Prof. dr. J. de Vlieg tot decaan van de 
faculteit. De commissie heeft in dezen een positief advies uitgebracht. 

FINANCIËN 

De financiële commissie van de faculteitsraad bestond in 2015 uit Jos Mangnus, Martijn Klabbers 
en Harold Weffers. 

Op 7 november 2015 heeft de faculteitsraad een positief advies voor de begroting voor 2016. Dit 
advies komt tot stand na overleg van de financiële commissie met Jolanda Oomen. De financiële 
commissie is te spreken over de manier waarop de communicatie is gevoerd met het 
faculteitsbestuur en Jolanda. De commissie heeft het idee hiermee een goed financieel beeld te 
kunnen krijgen mede door deze gesprekken. 

In het advies van de faculteitsraad zijn een aantal punten extra benadrukt richting het College 
van Bestuur. Allereerst juicht de raad de verbinding tussen de strategische agenda en de 
begroting toe, hoewel op een aantal punten deze verbinding nog duidelijker mag terugkomen. 
De connectie tussen beleid en de begrote uitgaven is niet altijd terug te vinden en dit zou in een 
aantal gevallen explicieter duidelijker mogen worden gemaakt.  
Verder heeft de faculteitsraad nog een aantal zorgen geuit over de begroting van het komende 
jaar. Als eerste vreest de raad voor het gebrek aan capaciteit om de groei in werkdruk op te 
vangen die de komende jaren verwacht wordt. Hoewel er geld apart wordt gezet voor meer 
nieuw personeel staan vele vacatures nog steeds open en de raad vreest dat daarmee de 
werkdruk voor het wetenschappelijk personeel te groot zal worden. 
Als tweede heeft de raad zorgen over de begrote omzet van vooral de 2e en 3e geldstroom. De 
raad vreest dat er met de toenemende concurrentie op subsidies druk komt op de financiering 
vanuit de 2e en 3e geldstroom. De raad verwacht dat er steeds meer druk zal komen op de 
beschikbare tijd om projectvoorstellen te schrijven in de komende jaren. Hierbij moet er gelet 
worden op dat men niet kiest om zomaar meer voorstellen te gaan schrijven, maar dat er naar 
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manieren moet worden gekeken waarop onderzoeksvoorstellen succesvoller worden door een 
hoger kwalitatief niveau te bereiken. 
Ten slotte heeft de raad ook zorgen geuit over de Data Science gerelateerde activiteiten. Doordat 
er veel plannen nog niet officieel bekrachtigd zijn, is er nog niet veel zekerheid over de kosten en 
baten van het Data Science Initiative. De raad kijkt dan ook aandachtig naar alle ontwikkelingen 
omtrent de Data Science Bachelor en de Data Science Graduate School te ’s Hertogenbosch. 

OER’EN WISKUNDE  EN INFORMATICA 2015-2016 

Het was dit jaar wat betreft de OER'en een opmerkelijk jaar. Vanwege de grote veranderingen in 
de Master opleidingen waren er enorm veel OER'en waar de FR zich over moest buigen, 
aangezien er ook voor alle opleidingen dit jaar een OER moest liggen voor het programma in 
afbouw. Allereerst moest er een nieuwe model-OER komen en moest een model-OER weer 
worden herzien. De herziening verliep erg gemakkelijk met weinig opmerkingen. De model-OER 
voor de Master opleidingen heeft voor veel ophef gezorgd in de UR, maar heeft uiteindelijk tot 
een resultaat geleid waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. 

Op facultair niveau zijn de OER'en eerst langs de opleidingscommissies gegaan, waar de nodige 
nuttige input is geleverd. Een delegatie van de FR heeft vervolgens met Rik Kaasschieter wat 
laatste puntjes doorgesproken. Het proces is voor de meeste OER'en vrij soepel verlopen. Er zijn 
hier twee uitzonderingen op te noemen. Bij beide kan men een gedeelte van de oorzaak vinden 
in het feit dat er flinke veranderingen in het onderwijs aan gepaard gingen.  

Allereerst was er de nieuwe stijl IAM. Helaas bleek het voor het onderwijsteam niet mogelijk om 
alle vakbeschrijvingen voor de nieuwe vakken op tijd compleet te hebben. Op advies van de 
opleidingscommissie is er toen tot diep in de vakantie doorgewerkt. In samenwerking met het 
onderwijsteam is er gezorgd dat er uiteindelijk van ieder vak nieuwe vakbeschrijvingen lagen. 
Na het zien van deze nieuwe vakbeschrijvingen kon er ook over het curriculum een goed oordeel 
worden geveld en waren er geen problemen meer die in de weg stonden voor de goekeuring. De 
grote veroorzaker van dit probleem zal volgend jaar echter zijn verdwenen, en we verwachten 
dan weinig problemen. 

De tweede OER waar wat problemen mee zijn geweest was de OER van SEC, een opleiding die 
weliswaar niet door onze faculteit wordt verzorgd, maar waar onze faculteitsraad wel de 
officiële medezeggenschap van vormt. Al jaren wordt deze OER te laat behandeld, en zo ook dit 
jaar weer. Slechts twee weken voor het begin van het academisch jaar lag de eerste versie bij 
ons, waar al snel fouten in bleken te zitten. Uiteindelijk is pas eind september een versie 
goedgekeurd. Er zijn inmiddels samen met Ruurd Taconis, die vanuit het ESoE is aangesteld om 
de OER te maken, plannen gemaakt om dit proces volgend jaar te versoepelen. 

HUISVESTING 

Na de internte verhuizing (MetaforumMove) in het jaar 2014 heeft de faculteitsraad initiatief 
genomen onafhankelijke CO2-metingen uit te voeren op twee verschillende locaties in het 
Metaforum. De eerste meting is gedaan in MF 3.104, een ruimte waarin acht personen fulltime 
aan een project hebben gewerkt met 5 ramen en een deur die open konden, en de tweede meting 
is gedaan in MF 7.144, een kamer in de binnenring waarin vijf PhD studenten zijn gehuisvest. In 
beide kamers heeft twee tot drie weken een klimaatmeter gestaan. De CO2-waarden op beide 
kamers waren acceptabel.  
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Rik Schepens en Sarah Gaaf hebben meerdere malen gediscussierd, zowel onderling als met 
sleutelfiguren binnen de faculteit, over het gebruik van ‘staff-meetingrooms’, OGO-ruimtes en 
andere open ruimtes in het Metaforum. Verschillende aandachtspunten bleken de behoefte van 
studenten aan studieplekken en plekken waar samenwerking mogelijk is, of het belang van ad-
hoc gebruik van vergaderruimtes voor promovendi die kamers delen met vijf personen.  Aan het 
eind van het jaar heeft het bestuur bekend gemaakt aan de faculteitsraad dat er een pilot zal 
worden gestart voor het reserveren van de vergader- en OGO-ruimtes.  

BUREAU COMPUTER FACILITEITEN 

In het eerste kwartaal van 2015 werd er aangekondigd dat Dienst ICT een centralisatieslag zou 
gaan uitvoeren en dat de facultaire helpdesks zouden komen te vervallen. Hierop kwamen 
vanuit de faculteit veel geluiden van protest. De medewerkers van de faculteit zagen de 
centralisering van ICT vooral leiden tot meer bureaucratie en minder service.  

De faculteitsraad heeft deze zorgen opgepakt en ze aan het faculteitsbestuur voorgelegd met de 
vraag of het bestuur zich bewust is van deze twijfels onder het personeel.  

Het faculteitsbestuur reageerde positief op het initiatief van de faculteitsraad, maar wist niet 
direct waar de bevoegdheden vielen en wat het faculteitsbestuur hierin te zeggen had.  

Rondom de zomervakantie begon Rene van Hassel een petitie voor het behoud van Bureau 
Computer Faciliteiten en velen onder het personeel hebben deze petitie ondertekend.  

Uiteindelijk is er een committee opgericht om de zorgen vanuit de faculteit Wiskunde en 
Informatica te uiten richting Liesbeth Pot, directeur van Dienst ICT. De geluiden vanuit het 
committee en de overige zorgen van de medewerkers in de faculteit hebben er toe geleid dat 
Bureau Computer Faciliteiten zal blijven bestaan, zij het in een iets andere vorm. Dienst ICT 
heeft ingezien dat het laboratorium van Wiskunde en Informatica bestaat uit de hardware die 
Bureau Computer Faciliteiten levert en dat dit "lab" ook labassistenten nodig heeft. Hierdoor zal 
ook de Linux divisie van de centrale Dienst ICT hoogstwaarschijnlijk terecht komen op vloer 3 
van het Metaforum.  

Al met al kunnen we concluderen dat de zorgen van de raad aangepakt en weggenomen zijn. 

DIPLOMA-UITREIKINGEN 

De diploma-uitreikingen worden reeds ten minste twee jaar gefilmd. Dit heeft twee redenen: de 
studenten kunnen hun diploma-uitreiking, en wat er daar over hun gezegd wordt, terugkijken 
maar ook de ouders van internationale studenten, die zelf te ver weg wonen om langs te kunnen 
komen, kunnen de diploma-uitreiking van hun zoon of dochter toch ‘live’ meemaken. Tijdens dit 
jaar van de FR is er echter een aantal diploma-uitreikingen niet meer gefilmd, omdat een aantal 
sprekers daar problemen mee had. Er zijn vragen gesteld vanuit de faculteitsraad om naar de 
mogelijkheden te kijken om de diploma-uitreikingen weer op te nemen voor hierboven bedoelde 
doeleinden en eventueel maatregelen te treffen om dit weer mogelijk te maken.  

Het verdient zeker ook een vermelding dat het FB dit hierna ook snel heeft opgelost. 
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CODE OF SCIENTIFIC CONDUCT 

Het Faculteitsbestuur heeft in het kader van een universiteitsbrede operatie alle leden van de 
wetenschappelijke staf verzocht de Code of Scientific Conduct van de TU/e te ondertekenen. 
Omdat er veel onduidelijk over deze operatie was heeft de Faculteitsraad een reeks vragen aan 
het bestuur gesteld. Dit heeft onder andere helder gemaakt dat het niet ondertekenen geen 
consequenties voor de werknemer heeft.   

GROEI STUDENTENPOPULATIE  

In de zomer van 2015 heeft onze faculteit weer veel nieuwe studenten mogen verwelkomen. Dit 
waren er zelfs zo veel, dat er een groei van rond de 40% gerealiseerd is ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Het is erg positief dat onze opleidingen erg in trek zijn bij nieuwe studenten. Echter 
brengt een dusdanige groei ook problemen met zich mee. 

Tijdens de faculteitsraad vergadering hebben wij hierover enkele vragen gesteld aan het 
faculteitsbestuur. Zo maakt de raad zich zorgen over ruimtegebrek, kwaliteit van het onderwijs, 
en de werklast van het personeel. 

De problemen gaan opgelost worden door het efficiënter benutten van ruimtes, nieuwe 
onderwijsvormen in de toekomst en het CvB heeft toegezegd geld vrij te maken voor extra 
personeel. 

Om de problemen op korte termijn op te lossen is het CvB aan het kijken naar de mogelijkheden 
voor avond colleges. Het zal voorlopig om een klein aantal vakken gaan, maar dit wordt met de 
aanhoudende groei van studenten mogelijk meer. Hier krijgt personeel van onze faculteit ook 
mee te maken. Voor de lange termijn zal er gekeken worden naar andere onderwijsvormen, 
waarbij minder collegeruimte nodig is. 

DATA SCIENCE  

Aan het begin van het academisch jaar 2014-2015 werd bekend gemaakt dat er een voornemen 
was van de universiteit om samen met de universiteit van Tilburg samen te gaan werken op het 
gebied van Data Science. Dit zou onder meer een gezamenlijk Bachelor- en Master opleiding op 
dit gebied omvatten. Vanwege onder meer de expertise op onze faculteit, maar ook de interesse 
van studenten op onze faculteit voor dit onderwerp, is het vanzelfsprekend dat het FB hier een 
grote rol in heeft gespeeld. 

De FR heeft afgelopen jaar haar best gedaan om actief mee te denken met het bestuur waar 
mogelijk en voorziene problemen voortijdig aan te kaarten. Naar mening van de FR was de wil 
voor communicatie erg goed wat erg veel enthousiasme creëerde, maar ontbraken er af en toe 
nog wel wat stukken ter inzage om dit enthousiasme te kunnen onderbouwen. Dit werd 
voornamelijk aan het eind van het jaar erg duidelijk, toen nog even snel om advies werd 
gevraagd ten behoeve van de visitatie. Dit was toen eigenlijk te kort dag. 

Op initiatief van de FR is aan het eind van het jaar daarom een werkgroep opgericht met hierbij 
zowel student- als stafleden van de FR W&I, de UR als de FR IE&IS. Hiermee hopen wij ook veel 
onduidelijkheid weg te nemen bij de verantwoordelijke besturen over hoe de medezeggenschap 
te benaderen. De FR staat er in ieder geval altijd voor open om mee te denken en hoopt voortaan 
op tijd van informatie te worden voorzien om dit ook fatsoenlijk te kunnen doen. 
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STRATEGISCHE AGENDA 

1) DEVELOP, DEPLOY, AND COMMUNICATE A COMPELLING VISION AND 
 STRATEGY FOR THE NEXT DECADE 

Door het vertrek van Emile Aarts is het updaten van het strategische plan voor het termijn 2015-
2020 nog niet (zichtbaar) voltooid. Aan de ene kant is dit jammer, maar de faculteitsraad 
begrijpt ook goed dat Jacob de Vlieg als nieuwe decaan zijn eigen visie moet kunnen vormen. We 
hopen dat de nieuwe raad deze visie binnenkort te mag aanschouwen. 

De website heeft in zijn nieuwe vorm gezorgd dat de voortgang van de faculteit beter zichtbaar 
is geworden. De nieuwsitems en de agenda geven een goed overzicht van de belangrijke en 
succesvolle momenten van onze medewerkers en studenten.  

2) DRIVE THE DATA SCIENCE INITIATIVE 

Dit collegejaar is de eerste lichting master studenten begonnen aan de Data Science in 
Engineering track binnen CSE of IAM. Naast deze master opleiding is de faculteit ook betrokken 
bij de start van twee andere Data Science master opleidingen. Een in Tilburg (society) en een in 
Den Bosch (entepreneurship). 

Onze faculteit is samen met de faculteit IE&IS en de universiteit van Tilburg nu ook bezig met het 
opzetten van de bachelor Data Science. De eerste studenten moeten starten in 2016 en dus 
wordt er ook al promotie voor de opleiding gemaakt. Ondanks dat is de accreditatie van de 
opleiding nog niet rond. De raad heeft enkele kritische vragen gesteld. Het faculteitsbestuur is af 
en toe wat laat geweest met het leveren van documenten als antwoord op deze vraag. De raad is 
ook in overleg geweest met de faculteit IE&IS. 

3) LIFT EDUCATION TO THE NEXT HIGHER QUALITY AND EFFICIENCY LEVEL  

Helaas moeten wij concluderen dat een gedeelte van de punten later is voltooid dan initieel 
gepland. Hierdoor is soms ook over de daadwerkelijke implementatie van het beleid momenteel 
nog weinig te zeggen. Een aantal zaken die wel zijn besproken zijn onder andere het uitfaseren 
van Mathematics for Industry, de onderwijsvisie en het toetsbeleid. De faculteitsraad is met 
name erg te spreken geweest over de hoeveelheid ingewonnen advies van het bestuur. Zo is het 
toetsbeleid bijvoorbeeld bij alle opleidingscommissies langs geweest, en zijn naar aanleiding van 
het hier gewonnen advies wijzigingen in aangebracht. Dit heeft er onder andere voor gezorgd 
dat de bespreking van het document met de faculteitsraad was gereduceerd tot een formaliteit. 
Voor de vernieuwing van de Master programma's even goed, voor meer informatie zie ook het 
stuk over de OER' en. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar in ieder geval duidelijk laten zien goed te kijken naar 
manieren om de efficiëntie in het onderwijs te verbeteren. Voor volgend jaar dient er volgens de 
raad vooral te worden gekeken naar de nog openstaande punten uit dit plan, dan kijken we met 
smart uit naar hoe dit gaat lopen. 

4) DEVELOP THE FOUR DEPARTMENTAL RESEARCH THEMES 

Na de presentatie door de decaan op 4 juli 2014 van de globale verdeling van het 
onderzoeksveld van de faculteit in de volgende vier aandachtsgebieden: Data Analytics (Wil v.d. 
Aalst), Analysis & Computation (Barry Koren), Software & Systems (Mark v.d. Brand), 
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Algorithms & Stochastics (Nikhil Bansal), zijn er geen verdere mededelingen gedaan over de 
invulling ervan. 

Zowel voor wiskunde als voor informatica heeft de onderzoeksvisitatie plaatsgevonden. 
Hiervoor is een self assessment report geschreven. De uitslagen zijn tot op dit moment nog niet 
bekend.  

5) LEVERAGE OUR PROJECT ACQUISITION AND DEVELOPMENT EFFORTS  

De ontwikkeling richting HTSC is deels gezet. De groei van de portfolio met nieuwe Flagships is 
niet gerealiseerd, maar er zijn wel aanvullende promovendi binnen het Impuls programma in 
het kader van HTSC gerealiseerd. Verder is de boogde groei van 10M naar weten van de FR ook 
niet gerealiseerd. 

De FR zou een algemeen voorstel willen doen. Om beter inzicht te krijgen in de verdere 
ontwikkeling van (de richting van) het onderzoek binnen de Faculteit Wiskunde & Informatica 
en de strategic alignment hiervan met betrekking tot de strategische doelstellingen van de 
universiteit zal de FR vanaf 2016 de ontwikkeling van de betreffende portfolio regelmatig met 
het FB bespreken.  

De FR zal het FB ook voorstellen om regelmatig (eens per kwartaal) de voortgang van de 
facultaire bestuurlijke agenda te bespreken en dan ook met de (financiële commissie van de) FR 
een rapportage te delen over de financiële resultaten ten opzichte van de begroting (planning). 

6) TURN THE DEPARTMENT INTO AN INTERNATIONAL ORGANIZATION 

Met de komst van de Graduate School is ook op grote schaal de internationale stage 
geïntroduceerd. Het doel van deze stage is om internationale ervaring op te doen. Dit doel wordt 
bereikt door het studeren op een andere universiteit. De invulling aldaar staat redelijk vrij: er is 
een mogelijkheid tot het volgen van een aantal vakken of het doen van een stuk onderzoek, 
eventueel combineerbaar met het afstuderen van de student.  

Het FB heeft aangegeven een lijst van contacten, die de UD’s en hoogleraren hebben, op te 
stellen. Met behulp van deze lijst kunnen de studenten uitzoeken waar ze heen zouden willen en 
dan via de desbetreffende docent de stap maken. De FR is hier door het jaar heen kritisch op 
geweest. Er speelden verschillende problemen. 

Allereerst vroeg de FR zich af of docenten zomaar iedereen naar hun zorgvuldig opgebouwde 
contacten zou willen sturen. Een zesjescultuurstudent zal namelijk ook op stage gaan, zeker als 
de 90% zal worden nagestreefd. Er bestaan serieuze twijfels onder de docenten over deze 
kwestie. De contacten van de docenten hopen namelijk ook op goede studenten die ze in kunnen 
zetten bij hun onderzoek. 

Daarbij omhelst het op stage gaan veel meer dan slechts een locatie hebben. De FR is van mening 
dat het er een duidelijk stappenplan opgesteld moet worden vanuit de faculteit of vanuit de 
universiteit voor de studenten. Niet elke student hoeft namelijk het wiel uit te vinden. Hierbij 
wordt gedacht aan het aanvragen van beurzen, een lijst van welke beurzen überhaupt bestaan, 
het huren van een kamer daar, het eventueel onderhuren van je eigen kamer. Ook was er een 
vraag of er een international office opgesteld kan worden, zoals reeds bestaat bij andere 
faculteiten. Op dit moment valt namelijk alles wat betreft internationalisering op de schouders 
van Elle van de Hurk.  
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Ondertussen is er, op druk van de FR in samenwerking met Johan van Leeuwaarden, een 
werkgroep opgesteld die bovenstaande punten zal beschouwen. Hier heeft ook Tim Meeles, FR-
lid, plaatsgenomen om mee te denken over de internationale stages. Door het werk van deze 
werkgroep zullen zowel de staff als de studenten goed voorbereid kunnen beginnen aan de 
stages. Er wordt gestreefd dit werk begin volgend jaar rollend te hebben, omdat de eerste 
studenten september 2016 zullen vertrekken. Logischerwijs zal de FR ook komend jaar dit 
proces goed in de gaten houden. 

7) INCREASE OPERATIONAL EXCELLENCE BY IMPROVING OUR PROCESSES  

Wat betreft het strategische-agendapunt "Increase operational excellence by improving our 
processes” is er in 2015 niets expliciet aan de orde geweest, maar er zijn er een aantal 
onderwerpen die hier onder vallen. Er is gewerkt aan het verbeteren van het ruimtegebruik, met 
name de onderwijsruimten. Een pilot voor een nieuw reserveringssysteem start in 2016. De FR 
is betrokken in de opzet hiervan. De centralisatie van de ICT-diensten beoogt ongetwijfeld ook 
het verbeteren van de processen. Deze operatie valt echter niet onder het FB, maar de voortgang 
wordt besproken in de FR en de FR heeft een aantal zorgpunten geuit. Ook centraal heeft de 
evaluatie van het Bachelorcollege plaatsgevonden, die onder procesverbetering beoogt. Hiermee 
samenhangend is een operatie gestart die tot centralisatie van de onderwijsbureaus zal leiden. 
Hoewel dit veel met procesverbetering en -verslechtering te maken heeft, is de FR hierin niet 
gekend.  
 
De jaargesprekken zijn al in 2015 in een digitaal jasje gestoken, omdat onze faculteit mee heeft 
gedaan met de pilot. Het beoordelingsformulier moet vanaf 2015 online worden ingevuld. Aan 
het eind van 2015 is besloten ook promovendi in hun eerste jaar al volgens deze online 
formulieren te beoordelen, mits er geen signalen zijn dat de promovendus niet naar verwachting 
presteert.  
 
Het idee voor een tevredenheidsonderzoek onder de mederwerkers in onze faculteit is naar ons 
weten nog niet verder uitgewerkt. Het zou een mooi streven zijn dit in het aankomende jaar te 
bewerkstelligen.  

8) SUSTAIN OUR WINNING CULTURE  

Dit jaar zijn er verschillende evenementen georganiseerd om het saamhorigheidsgevoel binnen 
onze faculteit te behouden en te stimuleren. Onder deze evenementen vallen de 
nieuwjaarsborrel, een aantal faculteitsontbijten, de department dialogues, after summer drinks, 
en de Christmas drinks. Jammergenoeg is ook dit jaar de ‘Spring Inspiration Meeting’ niet 
georganiseerd.  

Het bestuur heeft verder de ‘Board on Tour’ hervat en daarmee hun kennismakingsronde 
afgemaakt.  
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APPENDIX: AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 

CSE Computer Science & Engineering 

CvB College van Bestuur 
ESoE Eindhoven School of Education 

FB Faculteitsbestuur 

FR Faculteitsraad 

IAM Industrial and Applied Mathematics 

OER Onderwijs- en Examenregeling 
SEC Science Education & Communication 

UD Universitair Docent 

UR Universiteitsraad 

W&I Wiskunde en Informatica 

 


