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FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 371–01 
FACULTEITSRAAD 
Notulen van de 371e vergadering d.d. 18-02-2016 
Aanwezig: 
Leden: Rik Schepens (vz), Kees Huizing, Andrea Fuster, Tim Meeles, Thom Castermans, Marcin 
vd Ven, Bor de Kock 
Bestuur en beleidsmedewerkers: Jakob de Vlieg (decaan), Barry Koren (vicedecaan), Mark van 
den Brand (vicedecaan), Patrick Groothuis (directeur bedrijfsvoering), Nicolien Badura 
(bestuurssecretaris), Sako Arts (student-adviseur) 
Notulist: Valérie Goorts 
Gasten: Jolanda Oomen 
 
Afwezig: Harold Weffers, Emma van de Vreugde, Fiona Sloothaak 
 

1. Opening 
Rik Schepens opent de vergadering. 
 

2. Voorstellen 
De nieuwe leden stellen zich kort voor.  
 

3. Notulen en actiepunten 
Notulen: Tim Meeles was wel aanwezig. Op blz 2 moet bij punt 5b moet de actie FR verwijderd 
worden.   
 
Actielijst  
punt 47; is gestuurd 
punt 48; dit punt loopt 
punt 49; wordt verwijderd 

 
4. Mededelingen 

a. Jolanda Oomen is te gast om het resultaat van 2015 en de prognose toe te lichten. 
Voorlopig resultaat  2015 is nagenoeg gelijk aan de prognose in Q3. Het reservebeleid is 
opgevuld en wordt ingezet om de groei de komende periode op te vangen.  

 
5. Jaarverslag FR 

Het jaarverslag van de FR is met de stukken van deze vergadering meegestuurd en wordt in de 
vergadering kort doorgenomen.  
 
FB: we vinden het fijn te horen dat jullie de samenwerking constructief vinden en ook zo 
ervaren. De vertrokken leden nogmaals bedankt voor jullie inzet. Samen met Nicolien Badura 
wordt gekeken hoe we ze gaan bedanken.  
 

6. Strategische agenda 2016 
De strategische agenda 2016  zal voortborduren op de agenda van 2015. Hieronder een aantal 
punten per slides die besproken zijn:  
• Basic Assumptions:  

o de basisdisciplines/kern moet goed zijn. De pijlers om je thema’s goed uit te 
voeren.  

o Uitkomsten van de visitatie moeten nog goed worden verwerkt in de strategische 
agenda 
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o Tim /Emma: We missen de ‘faciliteiten’ in de agenda. FB: dit punt treft niet alleen 
onderwijs, maar overstijgt zelfs de faculteit. De pilot ruimtereservering 
’BookmySpace’ is gestart. De ruimte is wel een punt van aandacht zowel in het 
BO, het DO en de UR. De TU/e blijft groeien, het CvB investeert op dit moment 
liever in mensen dan in stenen.  

 
1. Strengthen and sustain research and valorization 

Increase parttime prof: Andrea Fuster vraagt wat de voorkeur heeft, deeltijd prof (deels 
TU/e en deels bedrijf) of fulltime prof elders en deeltijd hier? Het FB reageert en-en, 
alleen er moet wel een goede balans zijn 
 

2. Invest in sustainability of excellent education 
2.1 Allereerst vraagt de FR naar het ruimtetekort door de groei van de studenten. Het 

FB geeft aan dat dit een probleem is wat de faculteit overstijgt. Het College van 
Bestuur investeert liever in mensen dan in stenen, dus qua ruimte wordt het 
komende tijd niet beter. Echter, er is een tweewekelijks decanenoverleg waarin dit 
ook hoog op de agenda staat. Het FB nodigt de FR uit om hier actief in mee te 
denken. 
Daarna vraagt de FR naar de caps op vakken voor niet M&CS-studenten, vooral 
naar hoe de faculteit ertegenover staat als andere faculteiten ook zo zouden 
handelen, omdat dit de keuzevrijheid van onze studenten sterk zou beperken. Hoe 
wordt op deze manier de keuzevrijheid gewaarborgd? Het FB vindt dit goede 
punten en gaat hierover nadenken. 
 

2.2 De FR vraagt waarom de researchvakken in de bachelor die ingevoerd worden 
alleen voor excellente studenten zijn. Er is immers weinig onderzoek binnen de 
bachelor van bijvoorbeeld informatica. Het FB antwoordt dat dit vak bedoeld is als 
voorbereiding op een PhD, maar dat het geen exclusief vak is; iedereen mag zich 
ervoor inschrijven. 
Ook wil de FR weten of we een USE-keuzepakket aan gaan bieden als faculteit. 
Het FB geeft als antwoord dat er een keuzepakket komt in de richting van Data 
Science. Dit wordt in samenwerking gedaan met IE&IS en Tilburg. Dit keuzepakket 
zal ook Data Challenges bevatten. 

2.3 Hoe wordt de respons verhoogd?  
o  Evaluatieresultaat terugkoppelen aan de student (er wordt wel degelijk iets mee 

gedaan!) 
o  Compactere enquêtes (10-15min is te lang), ze gaan meer modulair opgebouwd 

worden 
2.4 De FR merkt op dat ingoing internationalization volledig van de agenda verdwenen 

is. Het FB noemt dat de FR actief mee mag denken over wat zij vinden dat extra 
aandacht verdient of wat belangrijke ideeën zijn. Ook geeft het FB aan dat de 
faculteit geen dubbel werk gaat doen en dat er voor de outgoing students op het 
STU bouwt. De FR vraagt of de faculteit het zelf oppakt als het STU te weinig blijkt 
te doen. Het FB zegt toe dat ze het STU dan actief zullen pushen om het op te 
lossen of anders zelf op te pakken.  

2.5 Er wordt veel over DSC gesproken; we missen in het totaal de al bestaande 
opleidingen. FB: deze staan bij het EMT zeker hoog op de agenda 

 
3. Realize the Data Science plans on education and research including the 

development of scientific and societal value cases 
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We missen de randvoorwaarden voor de nieuwe opleiding DSC; FB: dit wordt 
ondervangen in punt 3.2. maar bedankt voor de opmerking, het expliciet vermelden van 
de ‘extra lijn’ is zeker de moeite.  
Er is een onderwijscoördinator aangesteld om het een en ander in goede banen te 
leiden.  
 

4. Strengthen the M&CS-community  
Jammer dat hier de studenten niet worden genoemd; FB: dit gaan we proberen in te 
passen. Kees: aandacht voor de onderwijsdruk t.o.v. de community. Komt dit in de knel 
dan brokkelt het ‘community-gevoel’ af 

 
7. Gezamenlijke regeling EsOE (ter instemming) 

Rik stuurt de reactie door naar Connie Cantrijn  
 

8. Stand van zaken Data Science initiatief 
Het document dat met de agenda is meegestuurd, vat goed samen hoe de accreditatie / 
visitatie is gelopen. De commissie is erg tevreden.  
Voor PDEng DSC loopt nu ook een accreditatie voor. De faculteit is hier penvoerder voor. 
Informeel is ons ten gehore gekomen dat de commissie erg enthousiast is en positief zullen 
adviseren. 
Opmerkingen op de samenwerkingsovereenkomst vanuit de werkgroep zal Rik aan Patrick 
toesturen.  Actie: Rik  
 
Andrea vraagt zich af hoe de 10 vacatures die binnen de faculteit openstaan, zijn ingevuld / 
verdeeld? Let wel: er zijn 10 UD-dames die 52jaar zijn, wordt hier rekening mee gehouden met 
de invulling? Nicolien heeft de verdeling doorgestuurd, en licht meteen toe hoe de 
totstandkoming is gekomen.  
 

9. Onderzoeksvisitatie – stand van zaken 
Barry blikt terug naar november waar de visitaties hebben plaatsgevonden. De rapporten zijn 
binnen en zijn met de stukken meegestuurd. De resultaten worden kort samengevat. De 
resultaten van Wiskunde en Informatica liggen uit elkaar, het is een uitdaging voor faculteit om 
dit gelijk te trekken. Aantrekken van nieuw WP zal zeker helpen.  
 

10. Rondvraag 
• FR: hoe zit het met de werkverdeling? PhD nu wel / niet op de werkverdeling? MvdB: Hier 

wordt maandag 22 februari verder afgetikt, maar men staat hier positief tegenover.  Er 
moet geen verschil zijn in werkverdeling tussen Wiskunde en Informatica. 

• Kees vraagt hoe het avondeten is ingeregeld bij avondcolleges? FB: Docenten kunnen hun 
maaltijden declareren.  

• FR vraagt zich af waarom er voor een cursus Nederlands betaald moet worden? PG gaat 
dit uitzoeken actie.  
 

11. Sluiting 
Rik 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 gereed 

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

FR 19 nov 2015 gereed 

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

FR 19 nov 2015 gereed 

50 Waarom moet er voor een Nederlandse cursus betaald 
worden?  

Patrick 18 feb 2016 Mei 2016 

51 Opmerkingen op de samenwerkingsovereenkomst van 
het DataScience Initiatief vanuit de werkgroep zal Rik 
aan Patrick toesturen.   

Rik 18 feb 2016 Mrt 2016 

     
*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 
11 juni 2015 
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doorstart.  
   
   

 


