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FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 369–01 

FACULTEITSRAAD 

Notulen van de 369e vergadering d.d. 24-09-2015 

Aanwezig: 
Leden: Martijn Klabbers (vz), Jos Mangnus, Rik Schepens, Tim Meeles, Emma van de Vreugde, 
Kees Huizing,  
Bestuur en beleidsmedewerkers: Jakob de Vlieg (decaan), Patrick Groothuis (directeur 
bedrijfsvoering), Nicolien Hermens (bestuurssecretaris), Sako Arts (student-adviseur) 
Notulist: Valérie Goorts 
Gasten: Marloes van Lierop, Jolanda Oomen 
 
Afwezig: Barry Koren (vicedecaan), Mark van den Brand (vicedecaan), Maggy de Wert, Sarah 
Gaaf, Sjoerd Rienstra, Kit Smeets 
 

1. Opening 
Martijn Klabbers opent de vergadering. 
 

2. Korte kennismaking Jakob de Vlieg 
De aanwezige FR leden stellen zich kort voor. Welke opleiding volgen zij, op welke afdeling zijn 
zij werkzaam en het aantal jaren dat zij lid zijn van de FR. Ook Jakob stelt zich kort voor, tot nu 
toe bevalt het hem erg goed. Hij ziet veel kansen en uitdagingen.  
 

3. Notulen en actiepunten 
Zie actielijst voor de update van de actiepunten.  
Notulen: Stuk met betrekking tot het onderwijsmanagement had duidelijker mogen zijn.  

 
4. Mededelingen 

FR: OER EsOE is nog niet goedgekeurd, dit is ook besproken bij het actiepunt 43. 
 
Bestuur: er is een principe-overeenkomst tussen TU/e, TiU, de provincie en de gemeente Den 
Bosch. We kunnen nu meters gaan maken. Provinciale Staten moeten 6 oktober nog 
instemmen, dan is het bindend. 
De accreditatie moet daarna wel akkoord zijn anders vervalt de steun van de Provinciale 
Staten. Volgende week is er een afspraak met de NVAO voor de accreditatie. De tijdslijnen zijn 
kort, bij de open dagen wordt er een start gemaakt met de werving van studenten.  
FR vraagt documentatie van het programma, wat gaan de studenten aan onderwijs ontvangen? 
Patrick geeft aan dat er in de loop van oktober het marktonderzoek van Dialogic/ de extract van 
Deloitte en de NVAO aanvraag onder embargo aan de FR wordt toegestuurd (actie Nicolien) 
 
Bestuur: er komen Quookers in de keukens op vloer 4-7 
Bestuur: aan de zuidzijde worden er andere zonneschermen opgehangen ivm laagstaande zon 
ook hier vanaf vloer 4.  
 

5. Jaarverslag 
We bespreken kort de highlights van het jaarverslag. De bijdrage in de meerjarenplannen leidt 
tot nieuwe inzichten en ideeën zoals: 
• Oprichting PhD Council 
• OERen 
• Online educatie 
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6. Begroting 2016 
We hebben een negatieve begroting afgegeven. Jolanda Oomen geeft een presentatie, die is 
meegestuurd met deze notulen.  
Aan het CvB zijn twee vragen gesteld aangaande deze begroting:  

• Kunnen we de groei van 2015 gebruiken voor het negatief resultaat 2016? 
• Is er budget voor compensatie ‘investeren’ in beheersing werkdruk en balans 

onderwijs & onderzoek. 
 
De financiële commissie FR gaat in kleine comité verder in overleg met Jolanda om de 
begroting verder in detail door te lopen. Het advies over de facultaire begroting moet uiterlijk 6 
november binnen zijn bij het CvB (actie FR). 
 

7. Evaluatie Bachelor College 
Marloes van Lierop geeft een toelichting op het evaluatierapport Bachelor College van Ruth 
Graham, de samenvatting van het rapport en de presentatie wordt met deze notulen 
meegestuurd. Highlights: 

• TU/e: Lex Lemmens geeft aan dat we in grote lijnen de Bachelor College blijven 
handhaven, er zullen vier punten zijn waarop wij ons gaan focussen.  

• Opleidingsdirecteuren komen op 8 okt bij elkaar op de hei om het rapport te bespreken 
en plannen hoe alles aan te willen pakken, uiteindelijk komt hier een visie uit.  

• Faculteit: werklast /werkdruk  verminderen door inzet van studentassistenten.  
• Blended learning 
• Voorkennis per vak testen is aanslag op werkdruk 
• Keuzepakketten nader bekijken, wat kan evt geschrapt worden.  

 
Ook verdienen de docenten een compliment, we staan wederom op 1 in de Elsevier.  
 

8. Engelstalige bachelor Wiskunde 
Waarom gaat Wiskunde ook naar het Engels? De TU/e is aan het internationaliseren door groei 
van studenten van buiten de grenzen. Maar ook de Master is in het Engels, dit zorgt voor 
betere aansluiting.  
 
Waarom niet? Het is een moeilijke opleiding, 1e jaar is al lastig en moeten alle zeilen worden 
bijgezet.  
 
Toen de bachelor informatica overging maakten we gebruik van een overgangsfase waarin we 
zaken aanboden, daar is ook nu weer naar gekeken. Denk aan:  

• Nederlands instructiegroepen (had weinig impact bij Master) 
• Engelse les (is uiteindelijk door 1 student gevolgd) 
• Tentamens mocht je in het Nederlands antwoorden (bleek niet handig en gebeurde 

niet) 
 Alle maatregelen die toen bij de Master waren ingevoerd waren binnen het jaar afgeschaft.  
 
Wel zou het kunnen dat er tijdens het 1e jaar een aantal struikelvakken in het Nederlands 
worden aangeboden. Ook zal er als back up video opnamen worden gemaakt van de vakken in 
het Nederlands.  
 
FR: waarom in het Engels? De reden is niet overal bekend. Dit moet echt goed 
gecommuniceerd worden. Ook het niveau van de docenten moet goed zijn, spreken vanuit 
‘onderzoek’ geen Engels. Reactie is vooral: ‘het spontane’ gaat er vanaf.  
 
Marloes: de communicatie moet vooraan de poort goed zijn, in de eerste voorlichting moet de 
angst voor het onbekende al weggenomen zijn. Met de komende onderwijsdag zal hier extra 
aandacht aan worden gegeven.  
Actie: de FR gaat met Hans Sterk in overleg over by-pass maatregelen om de overgang van 
het Nederlands naar het Engels goed te laten verlopen. Dat zal tijdens de vergadering van 
december worden besproken. 
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9. Strategische agenda obv onderwijsvisie 
De presentatie van Judith Soons was al met de stukken voor de vergadering meegestuurd. 
Naar aanleiding daarvan een aantal vragen: 
 
Emma: wat is de stand van zaken omtrent alumni netwerk W&I? Patrick geeft aan dat we al 1½ 
jaar bezig zijn in de community om draagvlak te creëren voor het alumninetwerk. Er zijn alleen 
geen vrijwilligers, ook binnen de alumni niet ‘aan een dood paard moet je niet trekken’. Het 
bestuur staat echter wel open om iets te ondersteunen, maar dan zal het vanuit de geledingen 
moeten komen. Zelf gaat het bestuur de kar niet trekken.  
 
Emma: hoe staat de faculteit in de studieruimten voor studenten? Patrick: weet dat er een 
overall ruimte tekort bestaat. TU/e breed zijn we bezig met een ruimtereserveringssysteem 
waarbinnen je op het gehele terrein op zoek kunt naar beschikbare ruimte. Er komt dus geen 
ruimte bij, maar er gaat efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimten.  
 
Emma: Hoe houd je als faculteit kleinschaligheid vast binnen groei? Patrick: we zijn druk bezig 
om hier een goede invulling aan te geven, ook centraal is hier aandacht voor. Je zou bv kunnen 
denken aan de vormgeving van vakken? Bv: Weblecture met daarnaast interactieruimte voor 
vragen.  
 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Wegens tijdgebrek stelt de voorzitter voor de rondvraag schriftelijk te doen. Deze kunnen per 
mail gestuurd worden naar Nicolien Badura, zie zorg draagt voor beantwoording vanuit het 
faculteitsbestuur. 
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Actiepuntenlijst 
 

No. Actie* actiehouder vergaderdatum voltooien op 
37 Uitzoeken of nieuwe UR-rechten op het gebied van 

visie en strategie naar FR-niveau vertaald worden. 
Gaat nog niet gebeuren, zitten nog niet op dit 
niveau 

FR 12 feb 2015 11 jun 2015 

40 Mail aan docenten dat zij masterstudenten wijzen op 
beschikbare afstudeerruimtes. Wordt nog steeds niet 
goed gebruikt. Idee is om ook Bachelor Studenten toe 
te laten. Mark zal het meenemen.  Mail is gestuurd, de 
masterruimten op de 5e verdieping gaan weg om 
ingezet te worden als OGOruimten 

Mark van den 
Brand 

12 feb 2015 September 
2015 

41 Zijn er universitaire afspraken over een dinervergoeding 
als docenten avondtentamens afnemen? Wanneer je 
vanwege verroostering niet in de gelegenheid bent 
om thuis te eten, dan kun je de kosten declareren. 
DUS niet wanneer je er zelf voor kiest. 

Patrick 
Groothuis 

12 feb 2015 gereed 

43 Instemming FR over de OERen laten weten aan 
secretaris Nicolien Hermens. OER EsOE is nog niet 
goedgekeurd, goede vakcodes informatica zijn 
lastig te verkrijgen. Opleidingsdirecteur is 
verantwoordelijk, bij hen neerleggen.  

Rick 
Schepens en 
Kit Smeets 

11 juni 2015 22 juni 2015 

44 De financiële commissie FR gaat in kleine comité 
verder in overleg met Jolanda om de begroting verder 
in detail door te lopen.  

FR 24 sept 2015 6 nov 2015 

45 Rondvraag kunnen schriftelijk naar Nicolien Badura 
worden gemaild voor afhandeling 

FR 24 sept 2015 9 nov 2015 

46 De presentaties van Judith Soons en Marloes van 
Lierop worden met de notulen en agenda nagestuurd 

Nicolien 
Badura 

24 sept 2015 13 nov 2015 

     
     

*Acties in grijs zijn voltooid en worden in de actielijst van de volgende notulen verwijderd. Acties in zwart moeten nog voltooid 

worden.  
 

Besluitenlijst 
 

No. Besluit vergaderdatum 
1 FR stemt in met het toetsbeleid 2015  11 juni 2015 
2 De FR maakt geen bezwaar tegen de uitfasering van de PDeng MI.  

Er komt een nieuwe accreditatie voor de PDeng MI in plaats van een 
doorstart.  

11 juni 2015 

   
   

 


