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NOTULEN BITOC VERGADERING
Datum:
Locatie:
Tijd:

Dinsdag 29 maart 2016
Ravelijn 3411
12.30 uur – 13.45 uur

Aanwezig:

Jos van Hillegersberg (voorzitter), Luís Ferreira Pires, Céline Heijnen, Remco van der Veen,
Niek Khasuntsev, Christian Versloot, Josje van ’t Padje, Marloes van Grinsven, David Lamers,
Leon de Vries, Berend Roorda (vanaf 13:00 uur) en Paul Verhoeven (notulist).

Afwezig:

Marten van Sinderen (mk), Thea de Kluijver (mk), Roel Wieringa (zk) en Claudia van Dijken
(mk)

1. Opening en vaststellen agenda

Jos van Hillegersberg opent de vergadering om 12:38 uur. Remco geeft aan het kort te willen hebben over de
onvoldoendes die de Master kreeg in de Keuzegids. Luís antwoordt dat dit al eerder, onder een ander punt,
aan bod is gekomen. De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen



Er is een brief binnengekomen van de Onderwijscommissie van Inter-Actief. Luís heeft op deze brief
gereageerd. Hij geeft aan dat er maar weinig gecommuniceerd wordt omdat het simpelweg heel goed
gaat met de Engelstaligheid van de studie. Binnenkort wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waar
Inter-Actief wellicht aan deel kan nemen.

3. Notulen 23 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Wel geeft David aan dat hij het fijn zou vinden als de actiepunten iets
uitgebreider worden in het vervolg.
4. Bespreken Module 5

De OEC is bezig met het inplannen van een extra vergadering, die gepland staat voor maandag 4 april. Echter,
wanneer Christian vraagt naar het moment waarop deze datum definitief kan worden vastgesteld, wordt hierop
geantwoord dat dat nog niet bekend is.
Berend heeft zelf ook nog geen nieuws over de geplande meeting. Céline vraagt Berend of hij bij beide
jaarlagen zelf studenten zal vragen voor de evaluatie. Berend zal het in zijn agenda zetten, om er ‘morgen’
(woensdag 30 maart) naar te kijken.
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5. Bespreken Evaluatie Cybersecurity (Roel)

Doordat Roel helaas niet aanwezig is, heeft dit agendapuntje op dit moment nog geen zin.
6. Commissie Rationalisering MSc Programma’s EWI (Luís)

Luís geeft aan dat deze commissie een actie is vanuit de faculteit, mede omdat meerdere mensen met pensioen
zullen gaan de komende tijd. Deze commissie zal een kritische blik werpen op de bijdrage van de mastervakken
en op de verhouding ervan met de thema’s van het onderzoek binnen de faculteit. Ondanks dat Luís zelf niet
in de kern van de commissie zit, wordt hij wel geïnformeerd over de gang van zaken. Voor nu is het dus nog
even afwachten wat er gaat gebeuren, aldus Luís.
Remco vraagt of dit ook te maken heeft met de problemen rondom de werkdruk. Luís antwoordt instemmend
en geeft aan dat de uiteindelijke reden voor deze commissie onder andere de werkdruk is. Op de vraag van
Jos, of Luís ook voorbereidingen van adviezen kan zien, antwoordt Luís ook instemmend. Hij kan immers alles
meekrijgen wat er besproken wordt binnen deze commissie.
Jos wijst tot slot nog op de afspraak van BIT met de faculteit. Zo is daar afgesproken dat de studie 50/50
ondersteund zal worden door beide faculteiten. Ook wordt er af en toe gecontroleerd of deze verhouding nog
klopt. Immers, deze 50/50 split zorgt voor een mooie balans tussen bedrijfskunde en informatica. Leon vraagt
of op dit moment de split ook 50/50 is. Jos antwoordt dat dit in het kader van TOM weer helemaal gecontroleerd
is en de bachelor 100% zeker 50/50 is. Echter, bij de master heeft Jos (en Luís) een lichte twijfel.
(AP) Marloes zal controleren of de TBK/BIT split van de BIT Master nog steeds rond de 50/50 hangt.
7. MISC Study Tour

De Study Tour zal dit keer naar Maleisië, Singapore en Indonesië gaan. Luís vertelt dat hij eerder een oude
versie van het document over de Study Tour heeft rondgestuurd naar de BITOC. De reden hiervoor is dat Luís
eerst een toezegging van de mensen die de minor ‘Crossing Borders’ aanbieden wilde, voordat hij de nieuwe
versie van het document zou gebruiken. In de nieuwe versie staat nu ook duidelijk beschreven dat de Crossing
Borders minor ook voor de master kan ‘gelden’ als 10 EC.
Luís zal nu met de mensen die de minor organiseren, het onderdeel Grand Challenges vervangen voor de
Theme Course, of eigenlijk Theme Research, zodat het acceptabel is voor Inter-Actief. Remco geeft aan niet
volledig te begrijpen wat het onderdeel ‘Grand Challenges’ is. Luís geeft aan dat dit op de website van de Study
Tour goed uitgelegd staat. Ook geeft hij aan dat de gedachte van Grand Challenges vrij duidelijk is: het gaat
over een ‘grand challenge’ ofwel ‘een grote uitdaging’.
Tot slot wijst Remco de BITOC er nog op dat het in het document in December nog ging over kwartiel 2A en
dat er nu gesproken wordt over kwartiel 1A. Luís geeft aan dat dit te verklaren is met een ‘informele’ en ‘formele’
weergave. Ook vraagt Remco nog even de bevestiging van het feit dat de masterstudenten dus in het komende
studiejaar hun studiepunten van de Study Tour zullen krijgen. Luís geeft hem dit antwoord.
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8. Voorlichtingsdagen

Jos vraagt hoe het ging bij de voorlichtingsdagen. Luís antwoordt dat hij het erg goed vond gaan. Zo heeft hij
zeer positieve reacties ontvangen en waren bij zowel de master als de bachelor meer bezoekers aanwezig dan
bij voorgaande jaren. Ook over de alumni was Luís te spreken.
Leon geeft aan dat door de nieuwe trend, dat alles in het Engels wordt gegeven, ouders een grote drempel
ervaren met het stellen van vragen en deze daardoor ook meer achterwege blijven. Echter, er wordt
aangegeven dat op andere momenten (vaak in het Nederlands) vaak alsnog deze vragen gesteld worden aan
de voorlichters.
Remco vraagt of er een stijging zit in de aanmeldcijfers. Luís geeft aan dat hij verwacht (en ook hoopt) dat er
60 à 70 man instromen. Echter, het is bijzonder moeilijk om een betrouwbare schatting te maken van de
internationale aanmeldcijfers. Verder vindt Luís de voorlichting elk jaar beter gaan, waar ook de
internationalisering in belangrijke rol bij speelt. Berend vraagt of het vakgebied zelf ook interessanter wordt,
waarop Jos antwoord dat het vakgebied inderdaad steeds bekender wordt.
Wanneer Céline naar de feiten en cijfers van de opleiding kijkt, merkt ze een stijging van 280% op, wat neerkomt
op 43 gewogen aanmeldingen. Tot slot is er 8 april ook nog een Proefstudeerdag. Ondanks dat er vorige keer
maar weinig aanmeldingen waren, wordt er nu gehoopt op een groter aantal, aldus Paul. Tot op heden zijn er
ongeveer vijf aanmeldingen voor de Proefstudeerdag.
9. Rondvraag

Christian
Christian vraagt hoe hij toegang kan krijgen tot de P-schijf. Er wordt aangegeven dat Claudia dit voor hem zal
moeten regelen. Christian zal hiervoor contact opnemen met Claudia.
Jos
Vraagt Niek of zijn indruk over de BITOC goed is, waarop Niek instemmend antwoordt. Ook geeft Jos aan dat
Niek de kandidaat-opvolger van Leon is.
Leon
Leon vraagt naar een samenvatting van de Master Curriculum Workshop. Hiervoor zal hij de notulen doorlezen.
Remco
Stelt een vraag over het samenvoegen van IT Management en IT Architecture. Jos geeft aan dat daarover al
gesproken is en dat daar wellicht over twee jaar naar gekeken kan worden.
10. Sluiting

Jos sluit de vergadering om 13.20 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 april 2016.
(Ravelijn 1247, 12.30 – 13.45 uur).
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11. Actiepuntenlijst
Voor het overzicht zijn de afgeronde actiepunten van de vorige vergadering doorgestreept. De niet
doorgestreepte actiepunten zijn nieuw en bedoeld voor de volgende vergadering.
Nr. Datum Onderwerp
13. 23-02 Volgorde M OER verbeteren

Leider
Marloes van
Grinsven

16. 23-02

Marloes van
Grinsven
Céline
Heijnen

14. 23-02
15. 23-02
17. 29-03

Nieuwe datum Curriculum
Workshop rondmailen.
Aan docenten van BIT Inc.
vragen hoe deze module
beoordeeld kan worden.
Besproken stof bij evaluatie
Cybersecurity met BITOC
delen en bespreken.
Controleren of de IEM/TCS
split van de BIT master nog
steeds rond de 50/50%
hangt.

Roel
Wieringa
Marloes van
Grinsven

Status/deadline
De verbeterde volgorde wordt
meegenomen in de volgende OER. Verder
staat het op de website nu ook goed. Dit
punt is afgerond.
De nieuwe datum is rondgemaild en de
workshop heeft plaatsgevonden.
Céline zal de resultaten hiervan doorsturen
naar de BITOC. Het actiepunt blijft staan.
In verband met de afwezigheid van Roel
kan dit punt niet behandeld worden en zal
het blijven staan.
26-04-2016

