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Afwezig: Karagiannis, Langerak (OLD) 
 

   
1. Opening en vaststellen agend 

De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.  
 

2. Mededelingen van de old:  
Er zijn geen mededelingen. 
 - Mededelingen werkgroepen: 
 De werkgroepen hebben geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen/Uitgaande Post  
Er is geen post. 
  

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 93 d.d. 20 mei 2014  
Tekstueel:   
Pag.2 agendapunt 9: “Er zijn vragen”     moet zijn       “Er zijn geen vragen” 
 
N.A.V. 
vorige vergadering: Studentenbloemetje is uitgereikt aan Christian Versloot. 
                       
Actiepunten:. 
129: Goedgekeurd stuk minor in het buitenland. Schut heeft een andere versie naar van Winsen 
         gestuurd, met deze versie is beter te werken. De inhoud is hetzelfde. Afgehandeld. 
144: Toetsschema module 6 opvragen bij Theune. Wordt naar alle leden gestuurd. 
         Wordt bij agendapunt 11 besproken.  
145: Wijzigingen vakbeschrijvingen in Osiris zonder OLC toestemming. Afgehandeld. 
         Nieuw actiepunt formulier aanpassen door key-user Muller. 
 

5. OER 
*Romp-OER is ter kennis geving aangeboden. 
 -Artikel 4.3 -Wat betekend: “Indien een student niet verschijnt bij een tentamen en zich niet heeft 
  afgemeld, geldt dit als een onvoldoende”. Wordt het als een O (onvoldoende) genoteerd of als een 
  cijfer en welk cijfer. Wij kennen nu hiervoor een N.V. (niet verschenen). 
*Bachelor OER: De werkgroep heeft  de OER bekeken en heeft enkele tekstuele opmerkingen.  
 -Verwijzigingen/links zijn niet goed (verwijzen naar artikelen die er niet meer bestaan of een ander 
  nummer hebben gekregen) 
 -Keuzevakken voor niet TOM-onderwijs controleren. 
 -Controleren of cursussen van andere opleidingen nog wel aangeboden worden. 
  De opmerkingen van de werkgroep worden naar de Bachelor coördinator gestuurd.    
*Master OER: Deze OER is door de werkgroep bekeken en ze hebben de volgende opmerkingen: 
 -De tekst van het CvB (richtlijn) over de premaster lijkt niet volledig verwerkt. 
 -Controleren of cursussen van andere opleidingen nog wel aangeboden worden, vooral cursussen 
  die bij hun eigen opleiding een ander examendoel hebben. 



  Bv. Wiskunde cursus (Introduction to Mathematical Systems Theory), die voor wiskunde studenten 
  examendoel bachelor heeft en voor onze studenten examendoel master. 
 -De aangapaste tekst over de Minor in het buitenland buitenland wordt doorgestuurd. 
 Alle opmerkingen worden naar Heijnen gestuurd, zij zal het door sturen naar de juiste personen. 
 

6. Ontwerp document Module 5 - Computersystemen 
De werkgroep heeft het stuk doorgenomen en heeft de volgende vragen/opmerkingen: 
-Uit het stuk blijkt dat er een boek aangeschaft moet worden voor een onderdeel van 1 EC. 
 Ze hebben er moeite mee om studenten te verplichten een boek te moeten kopen voor maar 1 ec. 
 In deze module moeten er drie boeken aangeschaft worden en met deze erbij dus vier. 
 Remke neemt hierover contact op met de docent en koppeld het dan terug aan de leden. 
-In de verroostering van de colleges/opdrachten zit weinig overlap tussen EE en TI, terwijl het een 
 gezamenlijke module is. 
-Het onderdeel Operating Systems roept vragen op bij de leden. Vooral over het tentamen via 
 Blackboard (fraude gevoelig), de interviews en beoordeling van student assistenten.  
 De OLC wil graag uitleg hierover. Heijnen neemt contact op met de OLD aan wie de OLC deze 
 vragen moet stellen, de modulecoördinator of de docent.  
De OLC vindt module 5 inhoudelijk interessant. 
 

7. Notebook 2014-2015 
Er is een bijeenkomst geweest voor het notebookproject 2014-2015. 
Hier is gekozen voor twee modellen van Lenovo (ultrabook en high-end). 
Het advies voor de Informatica studenten zal het ultrabook Lenovo Thinkpad T440 zijn.  
 

8. Studentenbloemetje 
Docent Sikkel heeft voorgesteld om roosteraar Heuvelink een bloemetje te geven voor al zijn inzet bij 
het module onderwijs. Huisman vraagt wat de OLC ervan vindt, omdat hij geen student is. 
De OLC vindt dat hij een bloemetje verdiend maar niet uit naam van de OLC. 
Het voorstel is om Langerak het bloemetje te laten geven namens de moduleboard. 
 

9. OLC leden 
Voor het nieuwe studiejaar zal een nieuw docent- en studentlid gezocht moeten worden. 
De voorzitter zal een docent vragen om zitting te nemen in de OLC, er een enkele mogelijkheden 
besproken. De studenten zullen een nieuw studentlid zoeken. 
 

10. W.v.t.t.k. 
Het vergaderschema voor het nieuwe studiejaar is in WebDav gezet en rond gestuurd naar de leden. 
 

11. Rondvraag en sluiting  
-Janssen meldt dat hij aanvullende informatie over het toetsschema van module 6 heeft ontvangen. 
Er zijn vijf deelcijfers, waarvan er twee een 4,5 mogen zijn maar daar moeten wel twee 7’s of hoger 
tegenover staan.  Het wiskunde deel is niet goed afgestemd met deze module. 
Er vindt een discussie plaats over het niveau van Wiskunde in alle modules, compenseren en 
hoeveel je mag compenseren in een module en over het minimum cijfer van een 4,5. 
De leden vinden een minimum cijfer van 4,5 wel erg laag. In het oude onderwijs mag je één 5 in de 
propedeuse en één 5 in de bachelor fase hebben. Nu mag je in elke module een 4,5 hebben en deze 
compenseren. Dit zou in elke module wiskunde kunnen zijn. 
Conclusie: 
Er wordt nog geen positief advies gegeven over module 6. Er zijn nog enkele vragen. 
De OLC wil overleg met de OLD over het toetsschema in het algemeen, het minimum cijfer en over 
compenseren en hoeveel mag je compenseren. 

Janssen zal zorgen dat het toetsschema op WebDav komt te staan bij de maand juni. 
-Smid gaat de OLC verlaten, dit was zijn laatste vergadering. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
- De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur. 
  



 
Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 17 juni 2014 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

     
129 Dec2014 Stuk minor in het buitenland 

voorleggen aan Schut en Ex.cie 
Schut heeft andere versie gestuurd, 
deze versie is beter mee te werken.  
 

VanWinsen/ 
Karagiannis 

Mrt2014 

144 April2014 Toetsschema module 6 opvragen bij 
Theune 
 

Vice-voorzitter Mei2014 

145 Mei2014 Key-user vragen over wijziging 
vakbeschrijving in Osiris zonder OLC 

Griffier Juni2014 

 
146 
 
147 
 
 
148 

 
Juni2014 
 
Juni2014 
 
 
Juni2014 

 
Formulier vakbeschrijving aanpassen 
 
Aan wie vragen stellen over toetsing 
van OS van module 5  
 
Nieuwe OLC leden zoeken 

 
Griffier 
 
Heijnen 
 
 
Voorzitter/ 
studentleden 

 
Sept2014 
 
Sept2014 
 
 
Sept2014 
 

 


