Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau onderwijszaken

Kenmerk
CES/BOZ14/2837
datum
14-05-2014
Verslag van de 92e OLC- IT vergadering d.d. 29 april 2014
Aanwezig:
Alsmede:
Afwezig:
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Janssen (vz), Remke, Smid, van Winsen, van de Zande
Langerak (OLD), Padberg (notulist)
Karagiannis, Havinga, Huisman

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.55 uur.
De voorzitter verwelkomt het nieuwe lid Remke. Zij stelt zich voor en andere leden stellen zich
voor aan haar.
2. Mededelingen van de old:
-Profileringsruimte TOM
In de 3e jaars module zitten aan het begin twee slots waar de student keuzes moet maken
(profileringsruimte).
Voor 28 april 2014 moeten de voorstellen voor de profileringsruimte naar het CvB gestuurd
worden. TI heeft twee/drie voorstellen ingediend (er zijn op de hele UT 26 voorstellen ingediend).
-Moocs (Massive Open Online Courses)
Het CvB heeft een brief gestuurd naar alle decanen en opleidingsdirecteuren om voorstellen aan
te leveren voor Moocs. Het is voor velen niet duidelijk wat Moocs is en wat je ermee kunt.
De OLD weet dat er twee voorstellen zijn.
-Bachelorcoördinator
C. Heijnen is de nieuwe bachelorcoördinator van TI, ze begint per 1 mei 2014. Ze is ook
bachelorcoördinator van BIT. Wat precies haar verantwoordelijkheden worden is nog niet
afgesproken. Ze gaat wel matching gesprekken doen voor TI en BIT.
-UT-evaluatie van module 2
De UT-evaluatie van alle modules 2 zijn geweest. De evaluatie van module 3 van TI is ook
bekend, het is goed gewaardeerd. De stukken worden nog per mail naar de leden gestuurd.
-Vooraanmeldingscijfers
Er zijn tot nu toe meer aanmeldingen dan vorig jaar, ongeveer 10%.
Landelijk is er een stijging voor alle Technische studies.
-Uitfasering
Er is een Blackboard pagina voor de bezemcursussen. Ook is er een bezem-coördinator
aangesteld die overlegd met de docent en de student. Voor dit blok is het Langerak.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
Er is geen post.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 91 d.d. 18 maart 2014
Tekstueel:
pag.2reg.13: Dependale Networking moet worden Dependable Networking
pag.2reg.14: “De OLC …module onderwijs” moet worden
“De OLC vraagt zich af wat de eventuele overlap zou zijn met de nieuw te
ontwikkelen module over cyber physical systems”
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N.A.V.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Actiepunten:.
129: Goedgekeurd stuk minor in het buitenland. Is verstuurd naar Schut en de Examencommissie.
En wachten op antwoord.
137: Vragen/opmerkingen voor DACS over ingediende onderwijswijzigingen. Afgehandeld.
138: Opmerkingen van studenten over stuk contact tussen studenten en bedrijven. Afgehandeld.
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139: Korte checklist voor contact tussen studenten en bedrijven. Afgehandeld.
Wordt ingebracht in het volgende overleg van het moduleboard.
140: Aanpassen tekst Final Project with Honours. Afgehandeld.
141: Bespreken onduidelijkheden v.d. specialisatie Software Technology. Afgehandeld.
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5. Onderwijs wijzigingen
*Voorstel wijzigigingen leerstoel DACS:
Over de nieuwe cursussen zijn nog veel onduidelijkheden. Huisman heeft de vragen voorgelegd
aan Haverkort en aan de programme mentor van Telematica. Haverkort en de Boer hebben een
mail gestuurd met antwoorden op de vragen van de OLC. De leden zijn tevreden met de
antwoorden. De OLC adviseert positief.
*Nieuwe specialisatie Software Technology en nieuwe cursussen:
De aanvullende informatie voor deze nieuwe specialisatie en cursussen zijn erg laat aangeleverd
voor de vergadering. De werkgroep curriculum heeft hierdoor niet naar de nieuwe aanvullende
informatie kunnen kijken. De OLC leden kunnen vragen/opmerkingen sturen naar de werkgroep
en deze gaan op korte termijn alle informatie bekijken. (actiepunt)
De OLD gaat dit melden aan Rensink.
*Program Verification:
Er wordt toestemming gevraagd om de inhoud van de cursus te wijzigen omdat in het nieuwe
studiejaar de cursus nog maar door één docent wordt aangeboden.
De OLC adviseert positief over deze wijziging.
*Module 2 Softwaresystemen:
De module coördinator van module 2 (Softwaresystemen) doet een voorstel om de
vakbeschrijving te wijzigen. De studentleden hebben enkele vragen hierover en zullen deze
voorleggen aan de coödinator. (actiepunt)
*Vervangende cursus voor User Experience design:
Wegens ziekte van de docent van User Experience design kan erin blok 2B geen project cursus
aangeboden worden. De OLD heeft zonder overleg met de OLC een vervangende cursus gezocht
omdat het op erg korte termijn geregeld moest worden. De nieuwe cursus is Data Visualisation.
Het is een cursus van CreaTe en samen met de docent is er een variant van 5 ec gemaakt voor
Informatica. Hij vraagt achteraf toestemming van de OLC.
De OLC adviseert positief over deze nieuwe cursus.
*Capita Selecta MTV:
Veel leerstoelen hebben een Capita Selecta. De leerstoel MTV heeft dit nog niet en hier is wel
behoefte aan. De beschrijving voor deze cursus is gemaakt en wordt ter goed keuring voorgelegd
aan de OLC. In de vorige OLC vergadering is gesproken over een Capita Selecta beschrijving die
door alle leerstoelen gebruikt kan worden. De leerstoelen willen graag een eigen Capita Selecta
en daarom is nu het voorstel alleen voor MTV.
De OLC adviseert positief.
6. Tom onderwijs - Module 5 en 6
De ontwerpdocumenten voor module 5 (Computer Systems) en module 6 (Interactie) worden
voorgelegd aan de OLC.
-Module 5: In elke module wordt iets van academische vaardigheden aangeboden, in deze
module is dat ICT en Recht en dit sluit aan bij het onderwerp uit module 4.
Enkele leden vinden willen graag weten wat er precies bedoeld wordt met een verslag inleveren
en een video van de resultaten maken. Remke is bij een aantal module bijeenkomsten geweest en
verteld dat ze de projecten open willen houden. De studenten nemen op video op wat ze maken
en in het verslag zetten ze hoe het project is gegaan.
-Module 6: Deze module wordt samen met CreaTe gedaan. De vraag is in welke taal wordt het
aangeboden omdat CreaTe een engelstalige opleiding is. Volgens de studentleden staat in de
OER dat het onderwijs van TI in het Nederlands aangeboden moet worden. De OLD gaat hier
naar kijken om problemen te voorkomen. De voorzitter gaat de modulecoördinator Theune vragen
om het toetsschema van deze module (actiepunt).
7. Final Project
-Honours Extension
In de vergadering van maart is een verzoek ingediend voor Final Project with Honours.
De OLC wilde graag de beschrijving aangepast hebben. De wensen van de OLC zijn verwerkt en
de nieuwe beschrijving wordt nu ter goed keuring voorgelegd aan de OLC.
De OLC adviseert positief.
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8. Notebook
Zoals elk jaar zal binnenkort de presentatie van de nieuwe notebooks plaatsvinden.
Janssen gaat voor Informatica naar deze bijeenkomst. Hij zal in juni melden wat hij de beste keus
vindt voor de studenten van TI.
9. W.v.t.t.k.
Er zijn vragen of meldingen.
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10. Rondvraag en sluiting
-Studentenbloemetje
Huisman heeft geen nominaties gekregen voor het bloemetje. Ze stelt zelf C. Versloot voor, een
eerste jaars BIT student. Hij nam uit eigen initiatief contact op met de modulecoördinator om te
overleggen over de studeerbaarheid van module 2, terwijl hij zelf één van de beste studenten was.
Ze vraagt de OLC of een BIT-student voor het bloemetje in aanmerking kan komen.
De OLC is van mening dat elke student die les heeft van een Informatica docent in aanmerking
kan komen voor een bloemetje.
De griffier gaat Huisman melden dat het bloemetje aan deze student aangeboden mag worden.
-In een vorige vergadering heeft de OLD gemeld dat een student na de eerste module van BIT
kan overstappen naar TI. Hoe kan zo’n student vrijstelling krijgen voor de eerste module van TI?
De OLD meld dat de student een verzoek kan indienen bij de examencommissie.
-Remke meld dat zij met de OLC-voorzitter Havinga heeft afgesproken dat ze tot en met augustus
niet veel tijd kan besteden aan de OLC. Ze is volgende vergadering niet aanwezig.
-De nieuwe romp-OER en de opleiding specifieke OER zijn nog niet voorgelegd aan de OLC
omdat ze nog niet af zijn. De OLD vraagt of de werkgroep OER al voorbereidingen kunnen doen
omdat op kort termijn goed keuring van de OLC gevraagd zal worden.

- De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 29 april 2014

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

129

Dec2013

Stuk minor in het buitenland
voorleggen aan Schut en Ex.cie
Wachten op antwoord.

VanWinsen/
Karagiannis

Mrt2014

142

April2014

Vragen/opmerkingen over nieuwe
specialisatie ST en cursussen sturen
naar v.d. Zande

Alle OLC-leden

Mei2014

143

April2014

Vragen over aanpassingen
beschrijving van module 2

Student-leden

Mei/Juni
2014

144

April201

Toetsschema module 6 opvragen bij
Theune

Vice-voorzitter

Mei2014

145
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