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FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 370–01 

FACULTEITSRAAD 

Notulen van de 370e vergadering d.d. 19-11-2015 

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

1. Opening 
Martijn Klabbers opent de vergadering. 
 

2. Notulen en actiepunten 
Zie actielijst voor de update van de actiepunten. Het merendeel van de actiepunten is afgerond. 
In de toekomst wel kijken naar het proces vermeld onder punt 43. 
Notulen: op blz 2 moet bij punt 8 vermeld worden dat het gaat om de master Informatica 

 
3. Mededelingen 

a. OGO-ruimten 
De OGO ruimten gaan in februari 2016 meedraaien in de pilot van het 
ruimtereserveringssysteem. ‘Bijna’  alle ruimten zitten in het systeem, alleen ze kunnen niet 
allemaal door iedereen worden geboekt (aan elke ruimte is een doelgroep gekoppeld). 
Hopelijk behoort de strooptocht door MF straks tot het verleden, als alle techniek doet wat 
men zegt dat het doet.  
De ruimten zijn nu vaak per faculteit georganiseerd, met het nieuwe systeem krijgen we in 
de pilot ook zicht op ruimten in Matrix en Vertigo. We hopen de bestaande ruimten beter / 
efficiënter te gaan gebruiken.  
Patrick geeft aan Rik Scheepens de lijst door met de labelling van de ruimten (doelgroep 
bepaling). Actie Patrick 
Kit vraagt zich af of er een meldpunt komt voor eventuele klachten? Dat is zeker de 
bedoeling, vooral in het begin voor klachten of het gebruik (gamen of functioneel etc) 

b. Strategische agenda 2016 
Het bestuur is nog niet zover om een strategische agenda voor 2016 te presenteren. Maar 
we vragen de FR wel om na te denken wat meegenomen kan worden. De bijdrage kunnen 
we dan wellicht meenemen in de agenda. Graag voor 1december, want dan gaan we met 
het bestuur de ‘hei’ op. Actie FR 

c. Dienst ICT 
Zoals jullie weten is de dienst ICT bezig met een centralisatieslag. Vanuit TOP W&I is een 
werkgroep opgestart om het gesprek aan te gaan met Dienst ICT. Op 13 november jl is 
Liesbeth Pot langs geweest, dit was een goed overleg. Dienst ICT omarmt al onze 
voorstellen. De helpdesk en studentassistenten blijven binnen de faculteit behouden om 
ons ‘lab’ goed te kunnen ondersteunen. Daarnaast worden de expertises gebundeld (zoals  
Linux), dit betekent dat er vanuit andere faculteiten experts naar MF komen. Roger Beckers 
zal als back-office medewerker wel naar centraal gaan.  
Het plan moet nog wel verder uitgekristalliseerd worden. Dus discussies over bv hardware, 
maatwerk, standaardisatie zullen nog gevoerd gaan worden.  

d. Prognose 2016 
Voor 2016 zijn er extra middelen (3 ton) gehonoreerd. Ook de competenties van DSC zijn 
gehonoreerd. Op korte termijn zal er vanuit het FMT een proces worden opgestart om extra 
functies in te kunnen vullen. 
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e. Verkiezing FR-UR-MR 

De verkiezingen komen eraan, dit betekent een nieuwe samenstelling van de FR na de 
verkiezingen. Marcin en Fiona zitten vandaag op de publieke tribune om te kijken hoe het 
gaat tijdens een FR vergadering.  
Sako Arts zal nog een jaar als studentadviseur binnen het bestuur optreden. Een positief 
advies ligt op 20 november bij het FMT. 

 
4. Werkverdeling, proces 

De presentatie die Mark geeft, over het proces van de werkverdeling, staat op sharepoint.  
Grote verschil tussen Wiskunde en Informatica zit in de inzet van PhD-studenten bij het 
onderwijs.  
Er is op dit moment een impasse bij Informatica, waarbij onderwijs en managementbelasting op 
60% zit, terwijl Wiskunde expliciet de PhD’s inzet bij onderwijs en dus ook bij de werkverdeling.  
 

5. Rondvraag 
a. Code of Scientific Conduct 

Barry Koren heeft vanwege zijn afwezigheid vandaag, eerder een schriftelijk een reactie 
gegeven. Het bestuur heeft er verder geen toevoegingen bij. Rik vraagt zich af of het niet 
dubbel is, aangezien master en bachelor studenten bij het afstuderen dit ook 
ondertekenen? FB: uiteindelijk wil de TU/e dat iedere student bij aanmelding aan de TU 
een code of Scientific Conduct ondertekent  

b. Proces keuzevakken andere faculteiten 
Een aantal punten komen hier aan de orde: eventueel een voorinschrijving om 
capaciteitsproblemen van te voren op te vangen. Er zijn vakken waar 50 man verwacht 
worden en er 150 komen (dit levert ruimteproblemen op). Het onderwijsmanagement moet 
bepalen waar een ‘cap’ op moet komen (al lijken docenten zich niet altijd bewust van of op 
de hoogte te zijn van…) Het management moet dit onder de aandacht brengen. 
FR stelt de volgende vraag: we groeien in ons eigen onderwijs. Moet er een max aantal 
studenten voor een aantal vakken worden opgelegd? Het zijn namelijk ook vaak studenten 
van andere faculteiten die de vakken volgen. Willen we bewust caps gaan zetten? Wat zijn 
de consequenties? FR komt met een aantal voorstellen hoe zij dit zien. Actie FR 

c. Voortgang accreditatie DSC-opleidingen 
Het OCW heeft een positief advies gegeven voor de bachelor DSC en de joint master DSC 
volgt (hopelijk) deze week. De volgende stap is de NVAO, daar worden de nieuwe 
opleidingen getoetst. Voor de bachelor is alles ingestuurd en panel is aangesteld.  
Voor de Joint master is alles zo goed als klaar, zodra het positieve advies van de OCW 
binnen is, kunnen we alles naar de NVAO sturen. Wel is er al een start gemaakt met het 
vormen van het panel.  
Zodra we alle positieve adviezen binnen hebben, kunnen de opleidingen bij het CROHO 
worden aangemeld, als het zo voorspoedig gaat dan is alles begin april binnen (net op tijd 
voor de inschrijvingen die in mei moet zijn gebeurd). 
Het concept OER is door beide CvB’s goedgekeurd evenals door Lex Lemmens en Jan 
Fransoo. 
Medezeggenschap moet nog worden vormgegeven. Het penvoerdersschap voor de 
Bachelor is in Eindhoven, voor de Master is Tilburg penvoerder. Ook moeten de 
verschillende gremia (opl comm, toelatingscomm, examencomm etc) verder worden 
uitgewerkt, er is al wel over gesproken.  
Provinciale Staten heeft ingestemd met de investering van 11,7mln.  
 

6. Prognose realisatie 2015 
De presentatie is met de agenda van deze vergadering meegestuurd. De jaarcijfers worden 
begin 2016 gepresenteerd.  
 

7. Sluiting 
Martijn dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 12.00u 
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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 gereed 

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 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 gereed 

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

FR 24 sept 2015 gereed 

45 Rondvraag kunnen schriftelijk naar Nicolien Badura 
worden gemaild voor afhandeling 

FR 24 sept 2015 gereed 

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

Nicolien 
Badura 

24 sept 2015 gereed 

47 Patrick geeft aan Rik Scheepens de lijst door met de 
labelling van de ruimten (doelgroep bepaling) tbv 
ruimtereserveringssysteem.  

Patrick 19 nov 2015 Dec 2015 

48 Voorstellen tot bijdrage voor de strategische agenda 
Graag voor 1december, want dan gaan het bestuur de 
‘hei’ op.  

FR 19 nov 2015 30 nov 2015 

49 Proces keuzevakken. FR komt met een aantal 
voorstellen hoe zij dit proces zien en kunnen 
stroomlijnen  

FR 19 nov 2015 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 

   
   

 


