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MINUTES MEETING PROGRAMME COMMITTEE- CreaTe/ITech
MEETING NR. 84
Date:
Tuesday 13 November 2018
Time:
15.00 – 17.00 hr
Location: ZI2126

MINUTES

PROGRAMME

COMMITTEE

1. Opening and announcements
Aanwezig: Poel, Schaafstal, Englebienne, De Kruiff, Lammers, Zalewska
Opening om 15:01 door Poel.
Er zijn geen mededelingen.
2. Fixing the agenda
Agendapunt 5 over module 12 is verplaatst naar december, in plaats daarvan wil Schaafstal graag een
update geven.
Bij agendapunt 7 moet worden nagedacht welke vakken geevalueerd worden. Dit zouden sowieso alle
vakken van I-Tech zijn. Dit wordt niet standaard met een panel gedaan maar wel met een enquete. Dit
betreft nu Storytelling through Oral Presentation, Basics of Impact, Innovation and Entrepeneurship en
Multi-sensory design.
Verder moet er over het afstudeersemester nog wel geevalueerd worden. Dit zou bijvoorbeeld rond de
tijd van de presentaties gedaan kunnen worden. Dit wordt volgende keer bij het OLC besproken.
3. Minutes programme committee of 9 October 2018
Paginanummers missen.
Inhoudelijk: Er wordt op pagina 2 genoemd dat het vertrek van Boudewijn Haverkort weinig impact zal
hebben. Dit is niet correct, Boudewijn was modulecoordinator van module 8 dus dit heeft zeker impact
op het onderwijs.
Op pagina 3 moet er een scheiding gemaakt worden tussen het gesprek over module 8 en module 11.
Dit is nu nog niet duidelijk.
Op pagina 4 wordt er volgens de tekst iets meegegeven aan security. Dit gaat over EIT en specifiek de
studie cybersecurity. Zij laten geen aanvulling toe bij een onvoldoende voor het afstuderen. De zin mag
uit de notulen gelaten worden.
N.A.V.:
Er is een opvolger gevonden voor Erik: Zalewska. Zij was al modulecoordinator van module 7 en heeft
een grote passie voor CreaTe. Na sollicitatiegesprekken is uiteindelijk hiervoor gekozen. Binnen EWI
werd er ook al naar een coordinator voor BIT gezocht. Ook wordt er nog gezocht naar een
mastercoordinator.
1

Binnen EWI is er nog veel discussie over de afschaffing van de 0/15-regeling uit het TOM-model. Er
wordt steeds meer aan de opleidingen overgelaten. Veel opleidingen weten ook nog niet hoe het verder
moet met het romp-OER dat er in januari wel moet liggen.
Veel modules zijn momenteel goed geintegreerd, hier worden ook nog steeds slagen in gemaakt. We
hebben ook een erg lage uitval naar het tweede jaar. Beslissingen hierover kunnen het best gemaakt
worden met de andere OLC’s van EWI. Poel gaat hier achteraan.
Salm komt om 15:25 binnen.
Naar aanleiding van pagina 2 wordt genoemd dat er evaluaties van vakken van module 1 van I-Tech
besproken moeten worden. Dit moet op de agenda van januari komen. Het betreft de vakken
Foundations of Interaction Technology, Concepts, Measures and Methods en Documentary Practice.
Actiepunten:
347. Module improvement plan opsturen naar de OLC: Dit staat op de agenda en mag van de lijst af.
349 Stuk uit Elsevier-keuzegids over CreaTe en I-Tech doorsturen: Dit is doorgestuurd en staat op de
agenda, mag van de lijst af.
350. “Which modules/courses to evaluate” op de agenda voor November: Dit is besproken en mag van
de lijst af.
351. Mail sturen over Year Plan OLC: Dit is nog niet gebeurd.
352. Richard Bults uitnodigen voor een OLC om zijn visie over beoordeling van theses m.b.t. repairs te
geven: Bults komt in december langs.
4. Incoming/outgoing mail
Outgoing:
- Poel email to Reidsma - request to submit evaluations, studyresults, improvementplan after
finishing the module We CreaTe identity
- Poel email to Schraagen – request to submit evalutions, studyresults, improvementplan after
finishing the course Concepts, Measures and Methods
- Poel email to Truong - request to submit evaluations, studyresults, improvementplan afer
finishing the course Foundations of ITech
Dit betreft de evaluaties en resultaten van modules. Er was nog onduidelijkheid over het format van de
evaluaties vanuit de docenten, Poel gaat hier nog achteraan. Er mist nog een uitgaande mail van Poel
van eerder vandaag naar de docent van Documentary Practice.
- Poel email to members OLC - request to check manual module 6 and submit feedback
Er zijn geen opmerkingen.
Incoming:
- Van Delden email to OLC - Naamswijziging New Media
Een verzoek vanuit Van Delden om de naam van New Media te veranderen naar Interactive Media. Dit
kwam naar voren na een overleg tussen Schaafstal, Zalewska, Van Delden en Job Zwiers. Niemand is
tegen dus is het voorstel bij deze goedgekeurd.
- Schaafstal email to Poel - Verlaging EC’s Storytelling I-Tech
Er was voor de studenten niet genoeg flexibiliteit over het invullen van de pijlers om de specialisatie die
ze zelf graag wilden waar te maken. De pijlers Design en Entrepeneurship zijn beiden al van 10 naar 5
EC’s veranderd, eigenlijk had dit voor Storytelling ook moeten gebeuren, vandaar dit voorstel.
Er is een vraag of er voor de februari-instroom ook interessante vakken te kiezen zijn. Dit is wel het
geval, en het basisvak Foundations of Interaction Technology wordt bijvoorbeeld ook halfjaarlijks
gegeven.
Niemand is tegen dus is het voorstel bij deze goedgekeurd.
5. Update Schaafstal
Het eerste kwartiel van I-Tech is voorbij. Er is een goede instroom. Er is een belangrijke behoefte aan
community-building binnen de studie. Er wordt actief gekeken naar hoe dit in werking gezet kan worden,
bijvoorbeeld in combinatie met Proto. In het kader van kwaliteit wordt er naar een technicus gezocht
voor lab support voor het I-Tech lab. Dit is al bijna rond. Verder worden de studeerwerkplekken
aangepakt met behulp van de community. Afgelopen vrijdag was de afsluiting van Foundations, dit was
een succes met mooie resultaten.
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Basic Machine Learning moet in de toekomst waarschijnlijk Machine Learning gaan heten omdat het nu
vaak onderschat wordt. Over een paar dagen zijn de Open Dagen weer. Voor I-Tech komt de helft van
de aanmeldingen van binnen de UT en de helft van buiten dus een goede balans. Meerdere studenten
gaan hier spreken waaronder ook een HCID-student.
Voor de bachelor stijgt nog steeds de hoeveelheid aanmeldingen voor de open dagen.
De eindexhibitie van module 1 is positief verlopen, net als de rest van de module.
Module 5 is ook net afgerond. De demomarkt viel wat tegen, er was veel onduidelijkheid over de opzet
en er was niemand aangesteld als hoofd van de demomarkt dus dat was zonde.
Bij Informatica worden nu veel mensen aangenomen vanwege de harde groei, ook docenten die voor
CreaTe en I-Tech interessant zijn.
Angelika staat in U-Today als gepassioneerd leraar, dat is hardstikke goed. Ansgar is even uitgevallen
vanwege een operatie maar dit is ondertussen goed opgevangen.
Er wordt gekeken waar we staan ten opzichte van de accreditatie, dit lijkt vooralsnog positief. Er zijn nog
geen updates over het eventuele honours-programma.
Frank Kresin van het DesignLab vertrekt binnenkort naar de HvA, het is nog niet helemaal duidelijk wat
wij hiervan vinden en wat wij in de toekomst met het DesignLab willen doen.
De UT wil dingen gaan doen met learning analytics, misschien komt er een pilot hiervan bij CreaTe. Het
is een interessant idee aangezien we een diverse populatie hebben. Er zou ook al een soortgelijk project
bezig zijn, Salm stuurt hiervan de gegevens door naar Schaafstal. Het schijnt dat LISA hier ook mee
bezig is.
6. Module Improvement Plan
De template ziet er goed uit. Zalewska gaat dit voortaan naar de modulecoordinatoren sturen. Zij stuurt
ook een digitale versie naar Poel en Salm voor eventuele wijzigingen.
8. Elsevier
Dit overzicht komt vanuit Marketing en Communicatie. Het belangrijkste dat hier nog mist is het verschil
met de andere universiteiten, dat staat in de Elsevier zelf wel maar hier niet. I-Tech is nog te weinig over
te zeggen maar CreaTe is goed gestegen. We hopen dat dit voortzet, het is en blijft een
momentopname.
9. OLC meeting schedule for Q2
Omdat er veel mensen afwezig zijn wordt dit door Poel via email geregeld.
10. Questions
Er zijn geen vragen.
11. End
Poel sluit de vergadering om 16:16.
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Actiepunten
Actiepunt

Status

Actie ondernemer

353. Contact opnemen OLC’s
i.v.m. gewijzigde koers TOM

Open

Poel

353. Gegevens project learning
analytics doorsturen naar
Schaafstal

Open

Salm

354. Doorsturen Module
Improvement Plan naar Poel en
Salm

Open

Zalewska

355. Email naar OLC sturen over
Open
aanwezigheid meetings kwartaal 2

Poel

Spearheads
1

Nieuwe vormgeving OLC en commissies

13-03-2018

2

Jaarplanning en doelstelling

13-03-2018

3

Evaluatie

13-03-2018
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