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Notulen BITOC 
Van dinsdag 27 oktober 2015 
 
 
 

Aanwezig:  Jos van Hillegersberg (Vz), Marten van Sinderen, Luís Ferreira Pires, Roel Wieringa, Efthymios 
  Constantinides, Céline Heijnen, David Lamers, Josje van ’t Padje, Claudia van Dijken (notulen) 

Afwezig :  Maarten Korsten (mk), Christian Versloot (mk), Leon de Vries (mk), Remco van der Veen (mk), 
 Cornelis ten Napel 

 
 

1. Opening 
Jos van Hillegersberg opent de vergadering 
 

2. Mededelingen 
Efthymios Constantinides geeft aan te gaan stoppen als lid van de BITOC. Jos bedankt hem voor 
zijn bijdrage de afgelopen tijd en geeft tevens aan dat er een nieuw lid zal moeten worden 
aangetrokken.  
Jos zal een aantal docenten benaderen die Efthymios zouden kunnen vervangen. (AP JvH) 
 
Josje van ’t Padje heeft i.p.v. Meike Nauta de rol van adviseur Inter-Actief overgenomen en is 
voortaan aanwezig bij de BITOC vergaderingen. Céline wordt gevraagd om de ledenlijst van de 
opleidingscommissie op de website bij te werken zodat deze up-to-date is. (AP CH)  
 
De procedure voor de selectie van studentleden voor het BITOC is niet helemaal duidelijk. Jos 
vraagt of deze procedure op papier kan worden gezet zodat het voor iedereen duidelijk is. 
(AP CvD - Op agenda voor volgend overleg) 
 
Luís vertelt dat er n.a.v. de uitslag van Nationale Studenten Enquête een bespreking is geweest met 
de docenten over met name de Master opleiding. N.a.v. deze bespreking worden er de volgende 
acties ondernomen: 
- Op 17 november 2015 wordt er een workshop georganiseerd (van 15.45 – 17.30) met na afloop 

een borrel. Dit is een workshop die samen met de studenten wordt gedaan. 
Deze workshop is bedoeld om het contact met de studenten te verbeteren en met hen te praten 
over hun visie op het studeren. 

- Er wordt een exercitie gedaan met het curriculum van de Masteropleiding n.a.v. klachten over 
wijzigingen en doublures. Er zal worden gekeken naar de eindtermen en einddoelen en er zal 
een voorstel worden gemaakt voor aanpassingen. Dit zal gedaan worden door docenten samen 
met de leden van het BITOC en eventuele studenten die zich hiervoor beschikbaar stellen. 
Dit zal op 21 januari 2016 van ca. 14.00 – 17.30 uur plaatsvinden. 

 
De opleiding is bezig met een samenwerkingsverband met de ‘Islamic University of Indonesia’ 
 voor een Master Double Degree. Zodra hierover meer bekend is/wordt dan zal Luís dit laten weten. 
 
Verder is de opleiding bezig met maken van twee Blackboard organisatie sites voor de BIT Bachelor 
en de BIT Master, respectievelijk, waarop informatie komt te staan voor de betreffende opleiding en 
studenten.  
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3. Notulen 29 september 2015 

Ad2 Goedkeuring OER 
Er is ook gesproken over de goedkeuring van de M-OER BIT. Hierbij is aangegeven dat de volgorde 
van de vakken niet juist staan.  
Céline zal dit overleggen met Maarten en de vakken evt. in een andere volgorde plaatsen (AP CH) 

 
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 
 

4. Workshop presentaties 
Er is een workshop geweest n.a.v. de discussie in de Faculteitsraad-EWI over het TOM-onderwijs. 
Er zijn diverse presentaties geweest. Sommige uitingen in de inleidende presentatie van de FR-EWI 
werden meteen tegengesproken, maar er kwamen ook goede ideeën uit naar voren. 
Er waren presentaties van o.a.  
- André de Boer  

Schuift basisprincipes aan de kant (negatief) maar geeft aan dat er rust moet worden gecreëerd 
rust binnen de modules (positief). 

- Irene Visscher  
Interessant aspect: opleiding begint schools en wordt naar mate de tijd verstrijkt losser. 

- AIO van de Erasmus Universiteit. 
Interessant stuk over compensaties en herkansingen; studenten vertonen strategisch gedrag als 
er herkansingmogelijkheden zijn. 

 
 Naar aanleiding van deze workshop gaan we o.a. kijken of het mogelijk is wat meer rust te creëren in 

de modules, zoals voorgesteld door André de Boer. 
  
 Wat toetsing betreft is Céline bezig met inventariseren en wil daar op een later tijdstip een toetsplan 

uit voort laten komen. 
  
 Er wordt gevraagd of er een overzicht is met welke minors de BIT studenten doen. Luís geeft aan 

deze te hebben en zal deze doorsturen. (AP LFP) 
 

5. Goedkeuring BITOC aan passingen structuur en toetsschema Module 6 TI 
Christian heeft hierop gereageerd. De studenten zouden graag zien dat deze punten in acht worden 
genomen. Luís heeft hierop gereageerd maar vervolgens geen reactie gekregen van de studenten. 
Omdat deze module ook van Informatica en Create is en de OLC’s van deze opleidingen dit 
toetsschema al hebben goedgekeurd, moeten we kijken of er nu nog iets mee gedaan kan worden. 
Céline zal de mail van Christian door sturen naar Mariët Theune. Een evt. reactie van Mariët zal 
worden doorgestuurd naar alle leden. 

 
6. Vaststellen vergaderdata 

De volgende data worden vastgelegd: 
08-12-2015  Rav 3411    (dit was het overleg dat gepland stond op 24 november) 
26-01-2016  Rav 3411 
23-02-2016  Rav 1247 
29-03-2016  Rav 3411 
26-04-2016  Rav 1247 
31-05-2016  Rav 3411  
 
Claudia zal digitale vergaderverzoeken rondsturen naar alle leden (AP CvD) 
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7. Rondvraag 

David 
Aan de M-OER is Statistiek toegevoegd. Niet alle studenten waren hiervan op de hoogte. Is het 
mogelijk dat dit komend jaar eerder aan de studenten bekend wordt gemaakt? 
Luís reageert dat dit probleem dit jaar waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren want dit vak staat nu in 
de OER en op de site. 
 
Jos 
Studenten zijn moeilijk te bereiken voor bijvoorbeeld het wijzen op bepaalde afstudeeropdrachten. 
De studentportal schijnt niet te werken.  
Luís reageert hierop door aan te geven dat de Blackboard site die in de maak is, hiervoor zou 
kunnen worden gebruikt. 
Jos stelt voor dat er een aantal studenten misschien eens moeten gaan samenzitten om te kijken 
hoe de communicatie hieromtrent beter zou kunnen. 
  

8. Sluiting 
De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid. 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering 
dinsdag 8 december 2015 – 12.30 -13.45 uur - Ravelijn 3411 
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Actiepuntenlijst (APL) 

Nr.  Datum Onderwerp Leider Deadline 
1. 27-10 Contact opnemen met potentiele leden BITOC Jos van Hillegersberg z.s.m. 
2. 27-10 M-OER aanpassen (volgorde vakken) Céline Heijnen z.s.m. 
3. 27-10 Doorsturen keuzelijst minors BIT studenten Luis Ferreira Pires z.s.m. 
4. 27-10 Reactie studenten op toetsschema Module 6 TI 

doorsturen naar Mariët 
Céline Heijnen z.s.m. 

5. 27-10 Actueel maken van site leden Opleidingscommissie Céline Heijnen z.s.m. 
6. 27-10 Digitale vergaderverzoeken versturen naar leden Claudia van Dijken z.s.m. 
7. 27-10 

 
Op de agenda voor volgende overleg: 

- Procedure selectie student-lid BITOC 
Claudia van Dijken  

 


