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Datum:  5 december 2017 

Aanwezig: Rik Schepens (vz), Thom Castermans, Andrea Fuster, Kees Huizing, Fiona Sloothaak, Harold 

Weffers, Laura Kuntze, Leroy Visser, Edwin van den Heuvel (vice-decaan), Tim Meeles 

(studentadviseur), Larisa Camfferman (hoofd ESA), Laurie Baggen 

Afwezig: Johan Lukkien (decaan), Robert van der Drift (directeur bedrijfsvoering), Patricia Vossen, 

Marcin van de Ven 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

 

Rik Schepens opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Stopzetten van BIS opleiding 

 

Het bestuur is voornemens om de opleiding BIS uit te faseren. De faculteitsraad wordt geraadpleegd.  

 

Edwin van den Heuvel is aanwezig namens het bestuur. Hij legt uit dat het programma om een aantal redenen 

wordt stopgezet – zie de brief van Mark van den Brand aan de FR (27 november 2017). Dit voornemen wordt 

nu voorgelegd aan de relevante organen.  

 

Rik Schepens vindt dat het beter zou zijn om de FR eerder te informeren over deze overweging. Edwin legt uit 

dat het bestuur eerst een mening moest vormen en dat het daarna pas buiten het bestuur kon worden 

besproken.  

 

Harold heeft een aantal vragen geformuleerd die tijdens de vergadering aan bod komen. De meeste zaken 

worden al duidelijk uit de begeleidende brief. Edwin en Boudewijn van Dongen verhelderen een aantal zaken.  

 

 

De huidige opleiding wordt uitgefaseerd, zodat studenten de opleiding wel nog kunnen afmaken. Alle vakken 

worden nog 1 keer verzorgd en het jaar erop minstens 2x getentamineerd. Huidige studenten moeten geen 

last hebben van de stopzetting van het programma. Door de Graduate School is het via de keuzeruimte en 

ook via tracks wel nog mogelijk om dichtbij een BIS-programma te komen, dus het vakgebied verdwijnt niet 

volledig. 

 

In 2018-2019 moet de instroom al zijn gestopt: er was volgens het bestuur geen reden om het programma 

langer overeind te houden als de beslissing tot stopzetting al is genomen.  

 

Edwin en Boudewijn voorzien alleen praktische problemen met premasterstudenten die in 2017-2018 zijn 

ingestroomd. Indien zij in februari klaar zijn met de premaster, dan kunnen zij op dat moment nog instromen in 

de master. Maar als zij vertraging oplopen en pas in september klaar zijn, dan moet er een oplossing op maat 

worden gevonden, bijvoorbeeld door een vrij programma binnen CSE aan te bieden. Dit wordt nog besproken 

met de examencommissie van CSE. Het zou gaan om een zeer beperkte groep studenten.  

 

IE&IS is geïnformeerd en dit bestuur staat positief tegenover dit voornemen. Ook de OC van BIS is 

geïnformeerd en om advies gevraagd; dit advies wordt deze week verwacht. Edwin benadrukt dat het bestuur 

alle relevante kanalen af zal gaan (bv. de universiteitsraad en het ministerie).  
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De masteropleiding BIS was in 2001 de eerste interfacultaire masteropleiding. Dit was een voortzetting van de 

afstudeerrichting bedrijfsinformatica, die keuzevakken bij bedrijfskunde aanbood. Om een balans te behouden 

tussen vakken vanuit informatica enerzijds en bedrijfskunde anderzijds, werd de opleiding BIS gestart. Het 

interdisciplinaire karakter van de opleiding is omarmd door de Graduate School. Andere universiteiten 

reageerden hierop met hun eigen BIS-programma’s. Inmiddels zijn een aantal van deze opleidingen 

(bijvoorbeeld in Groningen) al gestopt.   

De opleiding was direct gelieerd aan het onderzoek dat destijds werd gedaan. Nu is het vakgebied business 

process management volwassen geworden. Het BPM-onderzoek is meer naar de achtergrond verdwenen en 

hiermee verdwijnt de aansluiting van de opleiding op het onderzoek.  

 

Rik en Kees vragen in hoeverre de komst van Data Science een effect op BIS heeft gehad. Edwin antwoordt 

dat het moeilijk is hier iets over te zeggen: je weet immers niet of de huidige DS-studenten voor BIS hadden 

gekozen als DS niet had bestaan. De dalende trend bij BIS speelt wel al langer, ook al voor de komst van 

Data Science.  

 

Rik vraagt in hoeverre er de mogelijkheid is om capaciteit uit te breiden zodat de betreffende vakken langer 

zouden kunnen worden gegeven en de opleiding langer kan bestaan. Boudewijn antwoordt dat de faculteit 

geen extra capaciteit kan inhuren, omdat die expertise er simpelweg niet is: vacatures worden nu niet 

ingevuld. Dit is dus geen optie.  

 

Andrea vraagt of de stopzetting van het programma gevolgen heeft voor de bachelor. Edwin en Boudewijn 

zeggen dat dit niet het geval is.  

 

 

 

3. Overdracht 

 

Dit punt wordt in een interne vergadering besproken.  

 

 

4. Sluiting 

 

Rik sluit de vergadering.  

 

 

 


