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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur. 
Nagekomen stuk over wijzigingen in module 6 wordt bij agendapunt 9 W.V.T.T.K. behandeld. 10 
 

2. Mededelingen van de old:  
-Engelstaligheid: De OLD brengt de OLC op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
*De faculteitsbrede commissie heeft een laag tempo.  
*Bijna al het bachelor studiematriaal is in het Engels.  15 
*Het toegeleverd/afnemend onderwijs en Internationel Office zijn op de hoogte gebracht.  
*De Engelse naam zal Technical Computer Science worden maar de naam bij de Croho, in studielink en op 
 het diploma is Computer Science & Engineering. Wanneer en waar studenten de naam van de Croho 
 moeten gebruiken zal naar hen gecommuniceerd worden. De OLD wil graag dat de naam die de Croho 
 hanteerd wordt gewijzigd en zal dit met de OLD’s van andere universiteiten bespreken. 20 
*De instelling van de werkgroep voor Duitsland loopt vertraging op omdat de communicatie mederwerkster 
 een nieuwe functie heeft en haar opvolgster ingewerkt moet worden. 
*TCP –de taalvaardigheid van docent moet nog bekeken worden 
-China: De OLD is naar de Northwestern Polytechnical University in Xi’an geweest. Hij heeft een positieve 
indruk over het niveau en de voorzieningen. Er wordt gekeken naar een samenwerking voor studenten en 25 
staff medewerkers. Een denkbare constructie zou kunnen zijn dat een student na drie jaar BSc in China 
(China heeft ze een vier jarige Bachelor) na de UT komt en hier aan een Master studie begint.  
-Roemenië: De OLD is naar een beurs geweest in Roemenië. Hier waren ongeveer 600 studenten die 
belangstelling hebben voor een studie in ons land. Een kwart heeft belangstelling voor Informatica. 
Hopelijk krijgt een deel hiervan een beurs en komt naar de UT. 30 
- Mededelingen werkgroepen: 
  De werkgroepen hebben geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen/Uitgaande Post  
-Er is geen Post 35 
  

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 105 d.d. 15 september 2015  
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd. 
 
N.A.V. 40 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
Actiepunten: 
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd. 
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en 45 
         studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.  
192: Inconsistentie master OER aanpassen. Blijft op actielijst. 
        Schut gaat zijn oude en nieuwe werkzaamheden combineren tot er een opvolger is. 
195: Brief Hartel met antwoord op zijn verzoek transferrable skills. Afgehandeld. 
196: MACS 2 -Positief advies voor wijziging melden aan docent. Afgehandeld. 50 
 



197: SIS melden aan docent : goede herkansingen aanbieden en in Osiris opnemen laatste studiejaar is. 
        Afgehandeld 
198: Data Science –Positief advies  voor wijziging melden aan docent. Afgehandeld. 
199: Module coördinator Smart Spaces melden dat OLC meer gegevens nodig heeft. Afgehandeld. 
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5. Toetsschema module 6 –Intelligent Interaction Design 
Deze module is kritisch beoordeeld door de studenten, vooral de werkdruk en de planning. 
De leerdoelen en de toetsing zijn aangepast in dit nieuwe stuk. 
Een student mag één module onderdeel, met een cijfer tussen de 5 en 5,5, compenseren mits het 
gemiddelde van alle toetsen een 6 is. Alleen het project moet een 6 hebben en mag niet gecompenseerd 10 
worden. De OLC zou graag willen dat alle modules dezelfde eisen hanteren en dat is nu niet het geval. 
Dit is moeilijk te realiseren omdat modules gedeeld worden met andere opleidingen. 
De OLC geeft een positief advies voor de wijzigingen met de vraag of deze aangeleverde tekst ook naar de 
studenten gestuurd wordt. (actiepunt)  
 15 

6. Compensatieregelingen en kwaliteit van de opleiding 
Wiskunde docent dhr. Meijer heeft een mail gestuurd naar de OLC waarin hij meld dat hij zich zorgen maakt 
over het niveau van de opleiding, het minimum cijfer van een module onderdeel en het compenseren hiervan. 
De OLC heeft gezien dat het minimum cijfer van een module onderdeel in het tweede studie jaar hoger is dan 
in het eerste jaar. 20 
De bachelor coördinator heeft een overzicht gemaakt van studenten van pre-Tom cohort 2012, Tom-
onderwijs 2013 en 2014. In dit overzicht staan het aantal studenten, stakers, BSA-advies, positief BSA-advies 
en positief advies i.c.m. een onvoldoende voor het gemiddelde wiskunde cijfer. 
Uit het overzicht blijkt dat bij cohort 2013 er geen duidelijk verband is dat studenten die in het 1e jaar 
kansrekening slecht maken ook statistiek in het 2e jaar slecht maken.  25 
Van studenten met een positief bsa-advies (cohort 2013) hebben 20% een onvoldoende voor Wiskunde (het 
gemiddelde cijfer van alle wiskunde cijfers van behaalde modules). Bij cohort 2014 is dit 10%. 
De OLC en de OLD vragen zich af wat het percentage zal zijn als het minimum cijfer hoger dan 4,5 is. 
Er vindt een discussie plaats over:  
*het minimum cijfer, moet dit 4,5 blijven of hoger worden. In het pre-TOM onderwijs mag je 1 vijf in de P-fase 30 
en 1 vijf in de B-fase hebben mits deze gecompenseerd worden. 
*het wel of niet compenseren binnen een module of over de modules heen. Je kunt nu in elke module 
compenseren. Wil de opleiding dit ? en wat is de rol van Wiskunde hierin 
*herkansen in een module of ook na de module 
Er is geen duidelijke uitkomst gekomen uit de discussie. Het komt in volgende vergaderingen weer op de 35 
agenda. De OLD gaat het minimum cijfer bespreken met de OLD van BIT dit voor modules die samen worden 
gedeeld. Ook gaat de OLD kijken of er een norm is voor compensatie in de Bachelor, dit in verband met de 
accreditatie. (actiepunt) 
 

7. Stage en Afstudeeropdrachten 40 
De OLD heeft gekeken hoeveel studenten tijdens hun studie stage lopen, extern afstuderen en hoeveel in het 
buitenland. 
36% van alle master studenten doen hun afstudeeropdracht buiten de UT, hiervan gaat 4% naar het 
buitenland. Er zijn erg weinig studenten die stage lopen. 
De OLD wil een ervaring voor master studenten in het buitenland, dit kan een stage of een afstudeeropdracht 45 
zijn, stimuleren. Misschien kan er een afspraak worden gemaakt met universiteiten in het buitenland waarin 
de mogelijkheden worden vastgelegd en deze uitgewerkte voorstellen aanbieden aan de studenten. Ook zou 
met de programme mentoren afgesproken kunnen worden dat ze de student melden dat een stage of 
afstudeeropdracht buiten de UT (en het liefst in het buitenland) een verstandige keuze is. 
Een stage is nu 20 ec en dit is meer dan 1 blok. Zou een stage van 15 ec (1 blok) een optie zijn ? 50 
De OLD gaat met het stagebureau overleggen of dit mogelijk is. (actiepunt) 
 

8. Module evaluatie 
Het stuk voor dit agendapunt was niet af door ziekte. Komt op de agenda van de volgende vergadering. 
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9. W.V.T.T.K. 
Wijziging van de leerdoelen van het deel Design in de module Software Systemen. 
De OLC geeft een positief advies over de wijziging. Dit is gemeld aan de module coördinator.  
 

10. Rondvraag en sluiting 5 
-Heerlien meld dat bij het actiepunt 199 (meer informatie voor module Smart Spaces aanleveren) is gezegd 
dat het actiepunt is voltooid maar dat er geen stukken zijn aangeleverd voor deze vergadering. 
Komt deze informatie nog ? Het is/was voor de studenten niet duidelijk wat van ze verwacht wordt en wat ze 
moeten doen voor deze module. 
De OLC zou ,ook al is het laat, toch nog alle informatie willen hebben van deze module. De voorzitter gaat dit 10 
melden aan de module coördinator. (actiepunt) 
-Van de Zande meld dat het traditie is dat een OLD bij het begin van elk studiejaar met het bestuur van de 
studievereniging op de foto gaat. Dat heeft dit jaar nog niet kunnen plaats vinden. 
-Van Winsen is verbaast dat opleiding Informatica Wiskunde aangeleverd krijgt. Hij denkt dat de opleiding zelf 
kan bepalen wat voor Wiskunde ze willen afnemen. Het curriculum vaststellen ligt bij de opleiding. 15 
In  module 1 t/m 3 van het eerste jaar kunnen ze niet bepalen wat ze willen afnemen en moeten de studenten 
volgen wat opleiding Wiskunde aanbied. 
 
 
 20 
       - De voorzitter sluit de vergadering om 12.20 uur. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 13 oktober 2015 

 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

     
     

179 Mrt2015 Halfjaarlijks overzicht studieresultaten Heijnen Sept/Mrt 
 

185 
 
 
 
 
192 

Apr2015 
 
 
 
 
Juni2015 

Stuurgroep polsen 
toegang tot evaluatie info in 
Blackboard voor docenten en 
studenten 
 
Inconsistentie master OER aanpassen 

OLD 
 
 
 
 
Schut 

Juni2015 
 
 
 
 
Jan2016 
 

200 Okt2015 Module 6 wijziging leerdoelen en 
toetsschema -  melden positief advies 
en tekst voor studenten controleren 
 

Griffier Nov2015 

201 Okt2015 Contact opnemen met OLD van BIT 
over het minimum in een module 
 

OLD Nov2015 

202 Okt2015 Normen voor aantal compensatie in 
de bachelor opzoeken dit ook i.v.m. de 
accreditie 

OLD Nov2015 

 
203 

 
Okt2015 

 
Contact met stagebureau over 15 ec 
stage mogelijkheid 
 

 
OLD 

 
Nov2015 

204 Okt2015 Module coördinator Smart Spaces 
melden dat OLC meer informatie wil 
 

Voorzitter Nov2015 

205     
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