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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de faculteitsraad Wiskunde & Informatica 2017. Het was een bewogen 
jaar voor onze faculteit, waarin nagenoeg het voltallige faculteitsbestuur werd vervangen. En aangezien 
de directeur bedrijfsvoering ook eind 2016 is begonnen, kregen we als raad te maken met een relatief 
onervaren bestuur. Dit biedt natuurlijk kansen voor zowel raad als bestuur om met een frisse kritische 
blik te kijken naar alle processen die er door de jaren heen in zijn gesleten. Hierbij denk ik bijvoorbeeld 
aan de nieuwe afspraken die zijn gemaakt rondom de bespreking van het begrotingsproces, maar kan 
men ook denken aan de extra overzichten die in dit verslag zelf zijn toegevoegd. 

Helaas zijn er toch ook processen beduidend minder gelopen dan de afgelopen jaren. In het bijzonder 
door de afwezigheid van Nicolien Badura is het opgevallen hoe belangrijk het is om goede informele 
communicatiekanalen te handhaven tussen de raad en het bestuur. En hierbij wil ik wel graag alle hulde 
uitspreken voor het invallen van Laurie Baggen; zij heeft de formele taken van Nicolien uitstekend 
ingevuld. Nicolien bleek echter ook een belangrijke informele rol te vervullen, wat als een groot gemis 
werd ervaren. 

Ook qua besproken dossiers kijk ik terug op een jaar met zowel diepte- als hoogtepunten. Qua 
dieptepunten vind ik het vooral jammer dat we als faculteit nog niet toegekomen zijn aan de strategie, 
en de daarbij komende dossiers, zoals het hooglerarenplan en het onderzoeksplan, te presenteren. 
Maar ook dat het plan voor de decentrale selectie bij informatica, hoewel niet slecht, nog veel ruimte 
heeft voor verbetering. Ook het feit dat we op de valreep van het jaar nog de intentie hebben 
uitgesproken om een opleiding te gaan uitfaseren is natuurlijk nooit een leuk besluit.  

Gelukkig zijn er ook tal van voorbeelden waar er veel is bereikt. De totstandkoming van het nieuwe 
faculteitsbestuur is hier wat mij betreft een uitstekend voorbeeld, net als de vernieuwing van het 
begrotingsproces, of de afspraken met de OC's over de nieuwe invulling van hun rol onder de nieuwe 
wet. Maar ook kleinere zaken, zoals de bijstelling van het BSA van Data Science, of een klein addendum 
op de OER, waarbij de onredelijke eisen voor zwangere studenten wegvallen, zijn prachtige 
voorbeelden.  

Voor volgend jaar zie ik vooral zowel bestuur als raad weer een flinke uitdaging. Er zijn veel dossiers die 
aan bod moeten komen, en daarmee ook veel kansen om een verschil te maken voor onze faculteit. 
Voor mij en met mij nog een vijftal raadsleden zit het er nu op. Wij hopen dat dit verslag een blik biedt 
in wat er allemaal is gebeurd afgelopen jaar, en wensen de raad en bestuur volgend jaar weer veel 
succes toe! 
 
Rik Schepens 
Voorzitter FR W&I 2017  



Organisatie en Structuur 
 

Raadsleden 
De faculteitsraadsgeleding 2017 werd verkozen tijdens verkiezingen op 6 en 7 december 2016. Omdat 
personeel een termijn van twee jaar heeft, konden alleen studentleden verkozen worden. Een groot 
deel van de geleding van 2016 stelde zich opnieuw kandidaat, en werd uiteindelijk herkozen. Nadat de 
450 stemmen, verdeeld over 9 kandidaten, geteld waren bleek dat Leroy Visser, Laura Kuntze en Patricia 
Vossen gekozen waren, en dat Rik Schepens en Emma van de Vreugde herkozen waren. 

In augustus bleek dat Emma haar rol in de faculteitsraad niet voort kon zetten vanwege het feit dat ze 
haar Masterstudie aan een andere faculteit zou volgen. Vanaf dat moment heeft de eerste reserve, 
Marcin van de Ven, haar in de raad vervangen. Marcin is een oudgediende die in 2016 al lid was van de 
raad. We verwelkomden hem graag terug! 

Voor de volledigheid vermelden we dat de personeelsgeleding net als in 2016 bestond uit Fiona 
Sloothaak, Harold Weffers, Kees Huizing, Andrea Fuster en Thom Castermans. 

 

Taakverdeling en Commissies 
Dit jaar veranderde de taakverdeling niet substantieel. Evenals vorig jaar werd de voorzittersrol met 
verve vervuld door Rik Schepens. Andrea Fuster continueerde haar rol als vicevoorzitter, net zoals Thom 
Castermans ook in 2017 secretaris van de raad bleef. De rol van vicesecretaris werd vorig jaar ingevuld 
door Marcin van de Ven, die helaas niet direct herkozen was. Dit jaar nam Laura Kuntze deze taak op 
zich. 

De volgende commissies werden gevormd: financiën (Harold, Fiona, Emma), OER (Patricia), reglementen 
(Harold, Leroy), data science (Rik, Emma, Kees), vertrouwenscommissie (Fiona, Andrea, Laura, Leroy), 
huisvesting (Emma), groei (Leroy, Laura, Andrea / Kees), ARBO (Rik, Harold). Zie ook de notulen van de 
vergadering d.d. 2017-01-10. 

 

Vergaderingen 
De aanpak van vorig jaar, waarbij we vergaderingen zo vroeg mogelijk inplannen, is dit jaar 
gehandhaafd. Elke eerste dinsdag van de maand is om 12:40 een vergadering ingepland. Het feit dat de 
vergaderingen plaatsvonden in de pauze maximaliseerde het aantal aanwezigen. Deze aanpak is 
uitstekend bevallen. Uiteindelijk is zelfs besloten deze structuur door te zetten naar vergaderingen met 
het bestuur, zie de volgende subsectie voor details. 

Al in het begin van het jaar heeft Robert van der Drift, directeur bedrijfsvoering, samen met Rik alle FR-
FB overleggen ingepland. Deze overleggen hebben bijna allemaal volgens planning plaatsgevonden op 9 
februari, 6 april, 29 mei (was gepland voor 23 mei), 29 juni, 12 september en 16 november 2017. 



o FR 377, op 9 februari 2017. De hoofdpunten waren de situatie binnen het bestuur, waarbij de 
FR een update kreeg over het vertrek van de decaan en hoe dit zou worden afgehandeld; het 
curriculum van de nieuwe bachelor Technische Informatica (samenvoeging Software Science 
en Web Science); en de SAM-bijdrage. 

o FR 378, op 6 april 2017. De hoofdpunten waren kennismaking met de nieuwe decaan, Johan 
Lukkien; het jaarverslag van de FR over 2016; het financieel resultaat van 2016; en de opheffing 
van PDEng-opleiding Mathematics for Industry. 

o FR 379, op 29 mei 2017. De hoofdpunten waren het curriculum van de nieuwe bachelor 
Technische Informatica; wijzigingen aan het faculteitsreglement; en eerste gedachtes van 
Johan Lukkien over strategie, vorm en inhoud. 

o FR 380, op 29 juni 2017. De hoofdpunten waren communicatie richting studenten; en 
goedkeuring OER's. Ook namen we afscheid van Mark van den Brand en Barry Koren als 
vicedecanen.  

o FR 381, op 12 september 2017. De hoofdpunten waren communicatie richting studenten; 
begroting; decentrale selectie; implementatie nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht; en 
strategie (hooglerarenplan).  

o FR 384, op 16 november 2017. De hoofdpunten waren de begroting voor 2018; risico 
inventarisatie en evaluatie; vooruitblik hooglerarenplan; en wijziging faculteitsreglement. 

Als proef heeft de FR de laatste vergaderingen van het jaar openbaar gemaakt, in aanloop op de 
geplande vergaderstructuur voor 2018. Deze vergaderingen waren: 

o FR 382, op 3 oktober 2017. De hoofdpunten waren advies decentrale selectie; contact 
afstudeeropdrachten; en aanloop verkiezingen. 

o FR 383, op 7 november 2017. De hoofdpunten waren de begroting; voortgang totstandkoming 
strategie; en data science. 

o FR 385, op 5 december 2017. Hoofdpunt was de stopzetting van de BIS Masteropleiding. 

 

Vergaderstructuur 
Twee punten zijn opgevallen aan de overleggen binnen de FR: (i) de vaste structuur van maandelijkse 
vergaderingen bevalt erg goed, en (ii) de overleggen met het FB zijn vaak lang, terwijl voor veel 
aanwezigen slechts een klein deel van het overleg interessant was. Om deze reden heeft de FR de 
laatste drie vergaderingen van 2017 openbaar gemaakt. Deze proef is geslaagd, en daarom raad de 
geleding van 2017 aan om de volgende structuur in te voeren: 

o de FR plant maandelijks openbare vergaderingen in; 
o bestuursleden en andere gasten kunnen aansluiten bij vergaderingen wanneer er onderwerpen 

besproken worden die voor hen relevant zijn; 
o de commissies binnen de FR krijgen meer verantwoordelijkheid, door regelmatiger te 

overleggen in een kleine groep van relevante partijen, en vervolgens hun bevindingen te 
rapporteren per mail en/of tijdens de openbare vergaderingen. 



Verkiezingen December 
Aan het eind van dit raadsjaar vonden opnieuw de verkiezingen plaats, deze keer op 4 en 5 december 
2017. Het bleek dit jaar onder het personeel erg moeilijk om kandidaten te vinden. Slechts twee 
personeelsleden zullen hun inspanningen voortzetten volgend jaar, namelijk Harold Weffers en Kees 
Huizing. Daarnaast zijn Martijn Klabbers, Erik Bekkers en Rik Timmerman (pro forma) verkozen. Binnen 
de studentgeleding zijn Laura Kuntze en Marcin van de Ven herkozen, en Ruward Karper, Bas Gieling en 
Nicky van den Berg verkozen.  

Dit betekent dat we dit jaar afscheid nemen van een groot deel van de huidige raad. Rik Schepens, Thom 
Castermans, Leroy Visser, Andrea Fuster, Patricia Vossen en Fiona Sloothaak, de FR dankt jullie voor 
jullie inzet. 

 

Uitgaven 2017 
De uitgaven van de Faculteitsraad in 2017 betreffen de volgende: 

Training TAQT:     € 938,96 
Promotie Verkiezingen:    € 52,71 
Overdracht 17/18:    € 318,45 
Domeinnaam faculteitsraad.nl 

Daarnaast ontvangen de raadsleden de “Vergoeding Bestuursactiviteiten”, beschreven op de pagina: 
https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-personeel-en-organisatie/arbeidsvoorwaarden/cao-
en-tue-regelingen/declaratierichtlijnen-medewerkers-technische-universiteit-eindhoven-
tue/vergoeding-bestuursactiviteiten/  

 
  

https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-personeel-en-organisatie/arbeidsvoorwaarden/cao-en-tue-regelingen/declaratierichtlijnen-medewerkers-technische-universiteit-eindhoven-tue/vergoeding-bestuursactiviteiten/
https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-personeel-en-organisatie/arbeidsvoorwaarden/cao-en-tue-regelingen/declaratierichtlijnen-medewerkers-technische-universiteit-eindhoven-tue/vergoeding-bestuursactiviteiten/
https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-personeel-en-organisatie/arbeidsvoorwaarden/cao-en-tue-regelingen/declaratierichtlijnen-medewerkers-technische-universiteit-eindhoven-tue/vergoeding-bestuursactiviteiten/


Besproken onderwerpen 
 

SAM (Strategisch Allocatie Model) 
Binnen TU/e wordt sinds enige tijd gewerkt aan een herziening van de systematiek (het Strategisch 
Allocatiemodel, SAM) voor de generieke verdeling van de financiële middelen vanuit het OCW deel van 
de Rijksbegroting (de zogenaamde 1ste geldstroom) over de faculteiten ten behoeve van de (verdere 
ontwikkeling van) onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. In 2017 is ook de Faculteit Wiskunde & 
Informatica gevraagd om haar mening over het huidige SAM en om haar mening over mogelijke 
verbeteringen. De Financiële Commissie van de Faculteitsraad is door het bestuur uitgenodigd om 
hieraan ook een bijdrage te leveren. Uiteindelijk heeft deze commissie in een aantal sessies met de 
directeur bedrijfsvoering en de financial controller haar input gegeven. Een conceptversie van de nieuwe 
systematiek zal begin 2018 worden gepresenteerd. 

 

Vertrouwenscommissie 
In het begin van dit raadsjaar werd de faculteitsraad geïnformeerd over ingrijpend nieuws voor de 
faculteit. Tijdens de bijeenkomst op 23 januari brachten het CvB en het toenmalig faculteitsbestuur de 
aanwezigen op de hoogte van het feit dat Jakob de Vlieg per direct geen decaan meer is van de faculteit 
Wiskunde en Informatica. 

Hierna is gekozen om een profiel schets te maken en op basis van dit profiel op zoek te gaan naar een 
nieuwe decaan. Het profiel is voorgelegd aan de faculteitsraad en van commentaar voorzien. Met 
medewerking van alle hoogleraren van de faculteit, was er al snel een kandidaat op oog. De 
faculteitsraad heeft een vertrouwenscommissie opgesteld en is tewerk gegaan conform Reglement 
Commissie Benoeming Bestuursleden. In een formeel advies richting het College van Bestuur hierin is 
zijn alle aspecten van de procedure uitgelicht: samenstelling, uitgangspunten, bevindingen en de 
uitkomst. De uitkomst was een positief advies waarna Johan Lukkien benoemt is tot decaan.  

Dit jaar verliepen tevens de termijnen van de twee vice-decanen Barry Koren en Mark van den Brand. 
Door de faculteit niet zonder bestuur te laten functioneren voor de nieuwe decaan zou worden 
aangesteld, hebben zij hun functie verlengd, waarbij Barry Koren de functie als interim decaan innam.  

Gedurende het proces, is er ook besloten de samenstelling van het bestuur te wijzigen naar één decaan 
(0.6 FTE), één vice-decaan (0.6 FTE) en een directeur bedrijfsvoering (1 FTE). Op het moment dat de 
huidige decaan was aangesteld, is er daarom meteen op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat om 
de functie van vice-decaan in te vullen. In mei is er een kandidaat naar voren gestapt en de 
faculteitsraad heeft dezelfde stappen doorlopen als bij de decaan. De uitkomst van de vertrouwens 
commissie was positief, en heeft ertoe geleid  dat Edwin van den Heuvel  onze huidige vice-decaan is 
geworden. 



In december hebben de leden van de vertrouwenscommissie van 2016 die in 2017 nog steeds in de 
faculteitsraad zaten een gesprek gehad met Robert van der Drift om terug te blikken op zijn eerste 
bestuursjaar. Het is afgesproken om dit ook te doen voor de huidige decaan en vice-decaan in 2018. 

 

Reglementen 
Dit jaar heeft de faculteitsraad een commissie opgericht die onderzoek heeft gedaan naar verschillende 
reglementen met als doel enkele reglementen te herzien. Harold Weffers en Leroy Visser maakte deel 
uit van deze commissie en zijn begonnen met het inlezen op verschillende gebieden. Er is besloten om 
als eerste document het faculteitsraad reglement te herzien, en later andere documenten op te pakken. 
De hoofdreden hiervoor was dat het faculteitsraad reglement erg verouderd is (11 mei 1998). Tijdens 
het jaar is er een eerste draft versie gemaakt van het faculteitsraad reglement. Tegelijkertijd is er gestart 
met een pilot om de vergaderstructuur te verbeteren. Deze vorm van structuur zou enorme impact 
hebben op het faculteitsraad reglement, wanneer de pilot als succesvol werd ervaren. 

De pilot is in november begonnen en is tot aan de laatste faculteitsraad vergadering van kracht geweest. 
Er zijn een aantal positieve punten en een aantal negatieve punten naar boven gekomen tijdens de 
evaluatie. Doordat de faculteitsraad van 2017 niet wil beslissen over de structuur van de faculteitsraad 
in 2018 is er dan ook gekozen om geen nieuwe faculteitsraad reglement op te leveren. Het is nu aan de 
nieuwe faculteitsraad om een structuur te kiezen en deze op te nemen in het reglement. Gezien Harold 
Weffers ook plaats neemt in de faculteitsraad van 2018, zien wij geen problemen in de overdracht van 
kennis op dit punt. 

Tijdens dit project is er wel een nieuwe faculteitsraad reglement goedgekeurd, dit kwam door de 
invoering van de nieuwe wet versterking bestuurskracht. Hierdoor moesten de reglementen voldoen 
aan de nieuwe wet. Rik Schepens heeft ervoor gezorgd dat dit onderdeel is opgenomen in het 
faculteitsraad reglement. 

 

Data science 
Aan het begin van dit kalenderjaar heeft het belangrijkste punt rondom Data Science plaatsgevonden: 
de opleidingscommissie is gevormd. De eerste pijnpunten waren al gesignaleerd en ze konden daar 
direct mee aan de slag. 

Een van de grote pijnpunten was de studeerbaarheid van het programma op dat moment. Er waren 
meerdere vakken die niet zo goed op elkaar aansloten, welke in het curriculum voor de volgende 
generatie dan ook op andere plekken zijn gekomen. De invloed die dit echter op de huidige generatie 
had, was dat de studeerbaarheid niet goed was, in het bijzonder een van de vakken werd vanuit zowel 
opleidingsdirectie als studenten aangekaart als onhaalbaar. Op aandringen van de faculteitsraad is er 
toen door de examencommissie naar gekeken en geconcludeerd dat er wat coulanter met het BSA zou 
worden omgegaan. De raad was zeer verheugd met dit besluit, en ziet in het aantal studenten dat hier 
gebruik van heeft gemaakt ook terug dat dit een goede keuze was. 



De belangrijkste pijnpunten zijn daarmee wel uit het programma gehaald. De faculteitsraad blijft echter 
wel van mening dat er nog steeds veel werk aan de winkel is om duidelijkheid te creëren in de 
zeggenschapsstructuur rondom Data Science. Bij de Bachelor is, mede door een proactieve rol van de 
faculteitsraad, een redelijke status quo bereikt, waarbij onze faculteit de leiding neemt, dit blijft echter 
een aandachtspunt. En bij de Master in Den Bosch is het zelfs nog meer een aandachtspunt. Door de 
fysieke afstand lijkt het verantwoordelijkheidsgevoel af en toe te ontbreken, waardoor momenteel 
iedereen er maar vanuit gaat dat de mensen in Den Bosch het zelf wel regelen. Deze status quo is 
gevaarlijk, mochten twee van de betrokken spelers een onenigheid hebben, en er terug moet worden 
gegrepen op de afgesproken zeggenschapsstructuur. Afgelopen jaar is hierbij onder andere al de 
gemeenschappelijke regeling genoemd, en dit zou waarschijnlijk een mooie plek zijn om te beginnen.  

In conclusie is de raad tevreden over de gemaakte stappen dit jaar in het Bachelor programma. Wel zien 
we nog werk in de organisatie, maar we hebben er vertrouwen in dat het bestuur hier met onze 
opvolgers nog de juiste stappen in kunnen zetten. Het zal zeker geen kwaad kunnen dat er volgend jaar 
een student Data Science plaats neemt in de raad en hierbij eersterangs zijn ervaringen kan delen. 

 

OER 
Op facultair niveau zijn de OER’en eerst langs de opleidingscommissies gegaan, waar leden samen met 
Judith Soons hebben kunnen overleggen over eventuele wijzigingen. Hierna heeft een delegatie van de 
FR samen gezeten met Judith om de opmerkingen en feedback van de FR te bespreken. Dit is allemaal 
netjes verwerkt en het proces is voor de meeste OER’en vrij soepel verlopen. Er was echter één 
uitzondering. 

Het gaat hier over de OER van SEC, een opleiding die niet door onze faculteit wordt verzorgd, maar waar 
onze faculteitsraad wel officiële medezeggenschap over heeft. Voor deze OER hebben we ook contact 
met Ruurd Taconis in plaats van Judith. Deze OER vormt al jaren een probleem en zo ook dit jaar weer. 
Slechts een week voor de zomervakantie lag de eerst versie van de OER in onze mailbox. In de 
zomervakantie is het gebleken dat het erg lastig is om reactie en feedback te krijgen, dus onze feedback 
en opmerkingen zijn direct na de zomervakantie teruggestuurd. Echter duurde het erg lang voordat dit 
allemaal verwerkt was en hebben we uiteindelijk eind november een definitieve versie ontvangen. 

Over dit proces is dit jaar contact geweest met Maaike Koopman (huidig voorzitter OC) en Marieke 
Thurlings (aankomend voorzitter OC) over hoe we dit proces vloeiender kunnen laten verlopen. 

 

Huisvesting 
Dit jaar is er door het bestuur begonnen met het maken van plannen voor de herindeling van 
Metaforum. Dit komt doordat de derde verdieping van Metaforum in de tweede helft van 2018 weer 
beschikbaar wordt, waar momenteel het CvB en Strategic Areas tijdelijk zijn ondergebracht. Om ervoor 
te zorgen dat deze verdieping terugkomt bij de faculteit W&I is er gevraagd om met een plan te komen. 
Hiervoor wil het bestuur zo veel mogelijk wensen verzamelen vanuit de faculteit. 



In 2017 hebben de eerste twee bijeenkomsten plaats gevonden met verschillende mensen van de 
faculteit. De eerste bijeenkomst is bijgewoond door Emma, de tweede door Marcin. 

Tot nu toe zijn er nog geen concrete besluiten genomen over de nieuwe indeling. Wat wel vast staat is 
dat de derde verdieping terug moet naar W&I. Er zijn wel al verschillende plannen gepresenteerd. Een 
daarvan is om onderdelen te verdelen over meerdere verdiepingen en deze recht boven elkaar te 
zetten. Dit idee werd goed ontvangen, vooral omdat dit meer flexibiliteit brengt. Bijvoorbeeld door een 
aantal secretariaten boven elkaar te hebben, zodat zij onderling ook makkelijk kunnen samenwerken. 
Een ander voorstel is om een meerdere personen samen in een ruimte te zetten. Dit stuitte op lichte 
kritiek, vooral omdat er medewerkers zijn die gevoelige/persoonlijke zaken bespreken (studieadviseurs, 
coaches, etc.). Als hiermee rekening wordt gehouden dan wordt dit ook als een goed idee beschouwd. 

Om de impact zo klein mogelijk te houden blijft het FMT en de ondersteunde onderdelen (HR, PR, 
financiën, etc.) op de vijfde verdieping. Hier is geen kritiek op gekomen. Om daar mogelijk meer 
medewerkers te huisvesten is het idee gekomen om de werkruimtes voor studenten (voornamelijk op 
de vijfde verdieping) te verplaatsen naar de vrijgekomen ruimtes op de derde verdieping. Hierbij is er 
wel duidelijk aangekaart dat de SEP- en OGO-ruimtes moeten blijven op de manier zoals ze nu gebruikt 
worden. SEP-groepen maken namelijk veelvuldig gebruik van de andere faciliteiten in deze momenteel 
worden aangeboden in deze ruimtes, waaronder whiteboards, post-it-muren, en kluisjes. 

 

Groei 
De commissie groei zou zich focussen op alle zaken die bij dit onderwerp kwamen kijken: ruimtes voor 
studenten en medewerkers, de groeiende studentenaantallen en gerelateerde werkdruk. Het bleek al 
snel dat het stuk over ruimte beter viel onder huisvesting. Het onderwerp groeiende studentenaantallen 
kwam in het bijzonder terug bij het bespreken van de decentrale selectie voor computer science and 
engineering, meer hierover kan gevonden worden bij het stuk over de decentrale selectie, maar ook bij 
de instroom bij de andere opleidingen aangeboden door de faculteit. Hierover hebben we 
gedurende het jaar contact gehad met Marloes van Lierop, director B.Sc. Applied Mathematics, Software 
Science, Web Science. Tot slot is de werkdruk van medewerkers als gevolg van de groeiende 
studentenaantallen regelmatig besproken. Onze zorgen wat dit betreft hebben we ook uitgesproken 
richting het faculteitsbestuur. De commissie is halverwege het jaar opgeheven, doordat er destijds te 
weinig concrete onderwerpen leken te vallen onder deze commissie. 

 

Begroting 
De Financiële Commissie van de Faculteitsraad had graag gezien dat de begroting 2018 zou zijn 
gebaseerd op een gedegen meerjarig strategisch faculteitsplan en duidelijke beleidsrijke keuzes op basis 
van een eerder goedgekeurde Bestuurlijke Agenda 2018. Helaas was er door begrijpelijke 
omstandigheden nog geen geactualiseerd strategisch faculteitsplan en ook geen Bestuurlijke Agenda 
2018. Het faculteitsbestuur heeft daarom de begroting 2018 moeten vormgeven op basis van andere 
informatie alsmede op basis van enkele ambities ten aanzien van de ontwikkelingen van (1) de groei van 



het aantal studenten (PhD TA’s) en (2) de positionering t.a.v. Artificial Intelligence waarbij men – in lijn 
met het advies van de Financiële Commissie bij de begroting 2017 – ook gebruik maakt van de financiële 
reserves voor een deel van de benodigde investeringen. De Financiële Commissie heeft uiteindelijk ten 
aanzien van de Begroting 2018 een uitgebreid advies aan de Faculteitsraad overhandigd dat deze 
vervolgens aan het Faculteitsbestuur heeft overhandigd. Een aantal van de concrete aanbevelingen zijn 
het beter inrichten van een begrotingsproces en het baseren van toekomstige begrotingen op een 
strategische faculteitsplan e.d. Het Faculteitsbestuur was het feitelijk eens met de (meeste) 
aanbevelingen, en de faculteitsraad is verheugd te horen over het voornemen de twee hoofdadviezen te 
implementeren voor de Begroting 2019. 

 

Curriculum bachelor technische informatie 
Dit jaar heeft de faculteit Wiskunde en Informatica een deel van haar bachelor programma herzien. De 
bachelor Software Science en de bachelor Web Science zijn samengevoegd tot Computer Science. 
Tevens is het totale curriculum herzien. De faculteitsraad is betrokken geweest in het proces doordat 
één van de studenten van de raad, Emma van der Vreugde, bij de werkgroep betrokken is geweest. 

Nadat de werkgroep een resultaat had geboekt is dit door middel van verslag en presentatie voorgelegd 
aan de Faculteitsraad. De Faculteitsraad was bijzonder te spreken over de resultaten die geboekt zijn in 
de herziening van de Bachelor, met name over de verschuiving van de wiskundige basisvakken naar het 
eerste jaar. Deze vakken worden als moeilijk beschouwd en zijn de basis van de informatica. Door deze 
verschuiving vermoed de Faculteitsraad dat studenten die het eerste jaar doorkomen de studie ook 
zeker kunnen afronden. Verder is er meer vrijheid gekomen binnen het programma, met name de keuze 
in de Design Based Learning projecten. 

Door deze redenen en ook andere positieve punten van de herziening heeft de Faculteitsraad een 
positief advies uitgesproken. Tevens zijn er complimenten uitgesproken over de herziening en de 
onderbouwing van de gemaakte keuzes. 

 

WVB (Wet Versterking Bestuurskracht) 
2017 is ook een jaar waarbij de politiek zich veel heeft bemoeit met de medezeggenschap op 
universiteiten. In fases werd er nieuwe wetgeving in de praktijk gebracht. En hoewel er geen nieuwe 
afspraken nodig waren tussen bestuur en raad, waren de wijzigingen voor de opleidingscommissies, die 
onze faculteit naar verhouding veel kent, des te groter. 

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de opleidingscommissies voortaan ook trainingen kunnen volgen; ze 
instemmingsrecht krijgen op delen van de OER; en ze recht hebben om met het faculteitsbestuur te 
spreken. 

Om deze nieuwe rechten in goede banen te leiden heeft de raad een aantal zaken gedaan. Betreffende 
de trainingen hebben we de voorzitters van de OC's uitgenodigd om aan te sluiten, en ze erop gewezen 



dat ze hier ook recht op hebben om dit met de hele OC te doen. Tot onze vreugd is dit universitair en 
facultair ook opgepakt en zijn er in oktober en november ook trainingen georganiseerd voor de OC's. 
Wat betreft het recht om met het faculteitsbestuur te spreken, dat staat natuurlijk. De raad heeft wel 
geprobeerd om de noodzaak hiervoor iets weg te nemen door ook de communicatie tussen FR en OC te 
verbeteren. Hiervoor zijn er dit jaar twee lunchbijeenkomsten gepland geweest, waarbij verscheidene 
zaken zijn besproken. We raden onze opvolgers van harte aan dit door te zetten. 

Tot slot is er het instemmingsrecht op de OER'en. Hier is de meeste discussie over geweest. Door de 
opzet binnen onze universiteit, waar met een vrij strakke model-OER wordt gewerkt. De raad heeft 
hiervoor meerdere keren met vertegenwoordiging van de UR gesproken, alsmede met 
vertegenwoordigers van ESA. Hierbij heeft Rik ook plaatsgenomen in de werkgroep voor de 
implementatie van de WVB op onze universiteit. Niet alle OC's van onze faculteit kunnen zich 
momenteel vinden in het plan wat er ligt, maar als raad denken we dat dit de meest werkbare oplossing 
is die ook recht doet aan de nieuwe instemmingsrechten van de OC's. Evengoed blijft dit iets wat in de 
gaten moet worden gehouden, hierbij kan onze faculteit net door het hebben van veel OC's een 
belangrijke rol spelen, omdat wij snel kunnen zien wanneer iets algemeen speelt of meer specifiek. 

 

BIS opleiding 
Na het aangekondigde vertrek van Will van der Aalst en Paul de Bra, is door het bestuur geëvalueerd of 
de opleiding BIS nog doorgang moest vinden. Hoewel dit voor de raad nogal uit de lucht kwam , kon de 
raad zich uiteindelijk wel scharen achter de beredenering achter het besluit. Bij de bespreking kwamen 
wat van de communicatie uitdagingen die het bestuur en de raad in voornamelijk de tweede helft van 
het jaar hebben gehad naar voren. Het positieve wat ook naar voren kwam is dat als er met haast moet 
worden gesproken, dat zowel bestuur als raad de mogelijkheid heeft om even wat gas erbij te doen en 
snel zaken duidelijk te krijgen. 

Hoewel de uitfasering van de opleiding nu in gang kan worden gezet, is het werk daarmee nog niet 
gedaan. Volgend jaar zullen er wat documenten die hiervoor gewijzigd moeten worden de revue 
passeren, en zal er ook nog met zorg moeten worden gekeken naar de door de raad gegeven 
adviespunten. 

 

Strategie 
Voor een organisatie met de omvang van de Faculteit Wiskunde & Informatica die leidend wil zijn in 
excellent en waardevol onderzoek en onderwijs op het gebied van Wiskunde en Informatica en 
relevante betekenisvolle toepassingen daarvan is het noodzakelijk om een duidelijke strategie te 
hebben. Dit betekent echter niet alleen een bestuurlijke agenda, maar een gedegen strategisch 
faculteitsplan met duidelijke strategische doelstellingen ten aanzien van (de randvoorwaarden voor) 
excellent en waardevol onderzoek en onderwijs voor de langere termijn en met een daarvan afgeleid 
strategisch capaciteitsplan. Deze meer strategische plannen vormen dan een stevige basis voor de 
bestuurlijke agenda’s voor de komende jaren. De Faculteitsraad heeft in voorgaande jaren 



vaker een meer strategische benadering geadviseerd en heeft dan ook verheugd kennis genomen van 
het feit dat het faculteitsbestuur bezig is met een dergelijk strategisch faculteitsplan met het 
bijbehorende capaciteitsplan dat 2018Q1 verwacht wordt. 

 

 

 

 

 

 

  



Overdracht 
 

Er zijn zaken die de faculteit geacht wordt elk jaar te regelen. Hieronder worden enkele onderwerpen 
opgenoemd, en momenten in het jaar voorgesteld wanneer deze onderwerpen behandeld kunnen (of 
moeten) worden.  

Planning, agendering en formele stukken 
• Bestuurlijke agenda. 
• Model-Faculteitsreglement. 
• Faculteitsreglement (WHW eis). 
• Strategisch faculteitsplan (BBR eis, jaarlijkse actualisering). 
• Strategisch capaciteitsplan (BBR eis, jaarlijkse actualisering). Ook wel HGL/UHD plan genoemd. 
• Jaarlijks onderzoeksprogramma (WHW eis). 
• Richtlijnen wetenschappelijk onderzoek (WHW eis). 
• Begroting (zie ook aanbevelingen FR 2017). 

De bovenstaande zaken dienen zo vroeg mogelijk in het jaar behandeld te worden. 

Andere punten 
• OER’s. Deze worden jaarlijks gewijzigd en dienen dan goedgekeurd te worden door de FR. 

Zomer, uiterlijk augustus. 
• Benoeming studentadviseur FB. 

Ongeveer twee maanden voordat de huidige studentadviseur zijn functie neerlegt. Meestal dus 
oktober/november in de praktijk. 

• Voordracht studentgeleding OC’s (hoewel OC’s meestal zelf kandidaten voordragen, en dit wellicht 
anders geregeld gaat worden in de toekomst). 
Wanneer van toepassing. 

• FROC, tweemaal is waarschijnlijk voldoende. De FROC is een overleg tussen FR en OC’s. Op deze 
momenten kan informatie vanuit de FR met de OC’s worden gedeeld, terwijl OC’s op hun beurt  
hun zorgen/meningen kunnen delen met de FR. Wellicht minder hard nodig door de nieuwe WHW en 
vergrote invloed van OC’s, maar nog steeds nuttig. 
Wanneer uitkomt, verspreiden over het jaar lijkt logisch. 

• pFRUR en sFRUR. 
Te bepalen. 

• Jaarverslag. Bij het eerste FR-FB overleg van het jaar presenteren we het jaarverslag van het afgelopen 
jaar. Verslagen van vorige jaren zijn op de site te vinden. 
Taken verdelen en aan verslag beginnen: december. Verslag aanbieden: januari. 

• Verkiezingen. Begin december vinden verkiezingen plaats. Hiervoor moeten kandidaten worden 
gezocht, en de site moet geüpdatet worden. 
Oktober. 

• Overdracht. Dit document is deel van de overdracht, maar hiernaast wordt meestal ook een 
bijeenkomst van oude en nieuwe FR georganiseerd. 
Plannen bijeenkomst: november. Overdracht: december/januari. 



 

Voorstel jaarplan 2018 
De volgende onderwerpen moeten wat ons betreft komend jaar een plek krijgen in het jaarplan, naast 
de jaarlijkse onderwerpen die hierboven worden vermeld. Dit zijn meer concrete onderwerpen, die 
deels als gevolg van eerdere discussies/besluiten op de agenda moeten komen. 

Een punt dat het verdient apart genoemd te worden is de vergaderstructuur. De FR heeft in 2017 na een 
succesvolle proef in 2016 maandelijkse overleggen ingepland aan het begin van het jaar. Eind 2017 is er 
besloten om als proef deze overleggen openbaar te maken, en relevante gasten uit te nodigen wanneer 
van toepassing. Ook (relevante leden van) het FB worden uitgenodigd. Het achterliggende doel is 
efficiënter overleggen, en gasten alleen aanwezig laten zijn wanneer er voor hen relevante punten op de 
agenda staan. Vraag is of de FR deze structuur door wil zetten in 2018. 

• Analyse interne/externe ontwikkelingen. 
• Personeelsbeleid (Werving, Ontwikkeling, Bevordering, Behoud, Doorstroming). 
• Werkverdelingssystematiek. 
• Huisvestingsbeleid en –investeringen. 
• Proces met betrekking tot begroting (planning & tracking). 
• Gesprek met decaan en vice-decaan, over functioneren en hoe het werk bevalt. 

Dit is een voortvloeisel uit de ervaringen met eerdere benoemingen van bestuursleden. 
• Bespreken voortgang risicoanalyse (zie punt 5 van FR-FB 384 dd. 2017-11-16, 

waarvan de notulen op SharePoint gedeeld zijn). 
• PDEng opleidingen (Kwaliteitsborging). 
• PhD opleidingen. 
• Assessment onderzoek Informatica (Midterm Review). 
• Organisatie en inrichting faculteit (o.a. Governance). 
• Strategische visie op onderzoek. 
• Strategische visie op onderwijs en onderwijsinnovatie. 
• Strategische visie op valorisatie. 

 

Voorstel agendapunten per maand 
De onderstaande tabel bevat de meeste van bovengenoemde zaken. Dit is slechts een eerste voorstel 
voor de FR van 2018, waarop de daadwerkelijke planning gebaseerd kan worden.  

 

Maand Agendapunt 

Januari Vergaderstructuur FR 

 Bestuurlijke agenda 

 Model-Faculteitsreglement 



 Faculteitsreglement (WHW eis) 

 Strategisch faculteitsplan (BBR eis, jaarlijkse actualisering) 

 Strategisch capaciteitsplan (BBR eis, jaarlijkse actualisering)  

 Jaarlijks onderzoeksprogramma (WHW eis) 

 Richtlijnen wetenschappelijk onderzoek (WHW eis) 

 Begroting (zie ook aanbevelingen FR 2017) 

Februari FRUR 

 Proces met betrekking tot begroting (planning & tracking) 

 Strategische visie op onderzoek 

 Strategische visie op onderwijs en onderwijsinnovatie 

 Strategische visie op valorisatie 

 Huisvestingsbeleid en –investeringen 

Maart FROC 

 Bespreken voortgang risicoanalyse 
(zie punt 5 van FR-FB 384 dd. 2017-11-16, notulen op SharePoint) 

April Analyse interne/externe ontwikkelingen 

 Personeelsbeleid (Werving, Ontwikkeling, Bevordering, Behoud, Doorstroming) 

 Werkverdelingssystematiek 

Mei Gesprek met decaan en vice-decaan, over functioneren en hoe het werk bevalt 
(voortvloeisel uit de ervaringen met eerdere benoemingen van bestuursleden) 

Juni Assessment onderzoek Informatica (Midterm Review) 

 Organisatie en inrichting faculteit (o.a. Governance) 

Juli Jaarlijkse wijzigingen OER’s 

Augustus PDEng opleidingen (Kwaliteitsborging) 

 PhD opleidingen 

September FRUR 

Oktober Benoeming studentadviseur FB 

 FROC 

 Verkiezingen (kandidaten zoeken) 

November Overdracht (bijeenkomst plannen) 

December Jaarverslag 

 Overdracht 



Lijst van afkortingen 
 

Hieronder is een lijst van afkortingen die gebruikt zijn in dit document. 

• BBR – Bestuurs- en beheersreglement. 
• CvB – College van Bestuur. 
• ESoE  – Eindhoven Schol of Education. 
• FB – Faculteitsbestuur. 
• FR – Faculteitsraad. 
• FRFB – Overleg tussen de FR en het FB. 
• FROC – Overleg tussen FR en OC’s. 
• FRUR, pFRUR, sFRUR – Overleg tussen FR en UR. Vaak overleggen alleen de personeelsfracties van de 
respectievelijke raden (pFRUR), of alleen de studentenfracties (sFRUR). 
• M&CS – Mathematics & Computer Science, de Engelstalige variant van W&I. 
• OC – Opleidingscommissie. 
• OER – Opleidings- en Examen Reglement, een document dat bijna alle aspecten van een opleiding 
vastlegt. Elke opleiding heeft een OER, opleidingen aangeboden door W&I zijn interessant voor ons. 
• SAM – Strategisch allocatie model. 
• UR – Universiteitsraad. 
• WHW – de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zie 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01. Deze wet legt een aantal rechten en plichten 
rondom medezeggenschap vast. 
• W&I – de faculteit Wiskunde & Informatica. Ook wel M&CS genoemd. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01
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