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 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 

 Bureau onderwijszaken 
 
 

Kenmerk 
datum 

BOZ-EWI16/4820 
08-04-2016 

  

Verslag van de 109e OLC- IT vergadering d.d. 15 maart 2016 
 
Aanwezig:  Heerlien (vvz), Hiemstra, Huisman, Kortstra, v.d. Zande, Boschma 
Alsmede:           Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), van ’t Padje (functionaris onderwijs, Inter-Actief), 

Padberg (notulist) 5 
 
 

   
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.48 uur. 10 
Er zijn nog 2 stukken binnengekomen: 
update Research Project komt bij agendapunt 8 –W.V.T.T.K. 
Concept Romp-OER is gestuurd – wordt in de volgende vergadering besproken 
 

2. Mededeling voorzitter: 15 
-Nieuw OLC-studentenlid 
Boschma neemt zitting in de OLC-IT. Hij is tweede jaars student TOM-onderwijs. 
Mededelingen van de old:  
-Schema vaststellen OERen  
De centrale romp-OER zal op 30 maart 2016 behandeld worden in de UR. De complete OER (centrale en 20 
opleidingsspecifieke bijlage) zal op 23 mei 2016 aan de FR aangeboden worden. 
De OLC moet in de vergadering van april en mei de opleidingsspecifieke bijlage bespreken en een advies 
geven aan de decaan. Voor de master wordt aan een faculteitsbrede OER gewerkt (romp-OER) met 
opleidingsspecifieke bijlagen. De OLD probeert een concept versie te krijgen voor de vergadering van april. 
De decaan stelt de OERen vast en legt ze voor aan de FR. 25 
 
        Heijnen komt om 11.00 uur bij vergadering 
 
-Link vooraanmeldingen  
Hier kun je de vooraanmeldingen van alle opleidingen zien. Voor TI zijn er veel aanmeldingen van buiten 30 
Europa, de vraag is hoeveel van deze ook werkelijk komen. 
De vraag voor de opleiding is kan het zoveel studenten aan. 
-Update internationalisering In de volgende vergadering zal de OLD de stand van zaken mededelen. 
-Uniformering toetsing De OLD en Heijnen hebben bijna alle module coördinatoren gesproken. Ze komen met 
een voorstel voor de volgende vergadering. 35 
Mededelingen werkgroepen: 
-De werkgroepen hebben geen mededelingen. 
Mededeling griffier: Voor de cursus Digital Forensics is in februari 2016 per mail een positief advies 
gegeven. Het is een keuze cursus voor de specilisatie Cyber Security. 
 40 

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

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 109 d.d. 19 januari 2016  
pag.1 reg18: “Universiteit van Xián”   moet worden    “Universiteit NPU in Xián”  45 
pag.2 reg17: “voor het nieuwe studie gereed”   moet worden   “voor het nieuwe studiejaar gereed” 
pag.2 reg44: “wordt voor alle modules 2 mogelijkheden aangeboden”  moet worden 
                     “wordt voor alle modules een aantal mogelijkheden aangeboden” 
N.A.V. 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 50 
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Actiepunten: 
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd. 
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en 
        studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.  5 
203: Contact met stagebureau voor mogelijkheid15 ec stage. Nog overleggen met de programme mentoren.  
         Bedrijven vinden de periode te kort. Afgehandeld. 
215: Contact opnemen met Stoelinga omtrent studentenbloemetje Spel. Blijft op actielijst. 
217: Navraag omtrent telecolleges en leesbaarheid slides. Huisman heeft contact gehad met Diepeveen om 
        inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn. Ze gaat een mail opstellen waarin de mogelijkheden staan 10 
        en deze naar docenten van mastercursussen sturen. 
218: Contact opnemen met Meratnia over de module Smart Spaces. Heijnen heeft vandaag (15 maart) een 
        afspraak met haar. 
219: Module Design Project –colleges in de eerste 4 weken ook voor TI of alleen voor BIT. De tekst was een 
        vergissing. De colleges zijn ook voor TI. Afgehandeld. 15 
220: Met modulecoördinator van Design Project de opzet bespreken. Hiemstra heeft Feedback gegeven. 
        Afgehandeld. 
221: Module Research Project –tekst in dezelfde taal. De OLD heeft het doorgegeven. De griffier gaat het nog 
        een keer doorgeven en ook vragen wat de updates zijn en of het stuk van Søraker (reflectie onderdeel) 
        toegevoegd kan worden. 20 
 

5. Onderwijswijziging 
-Advanced Database Systems 
De cursus wordt dit studiejaar voor het laatst aangeboden, dit i.v.m. personeel te kort. Een deel van de inhoud 
van de cursus wordt in module 4 en in Managing Big Data opgenomen. In het studiejaar 2016-2017 worden er 25 
nog tentamens aangeboden. De OLC geeft een positief advies. 
De griffier stuurt een melding naar alle programme mentoren. (actiepunt) 
-Mobile Wireless Networking 1 
De cursus heeft kleine aanpassingen en er gaat een nieuw boek gebruikt worden. 
De OLC geeft een positief advies. 30 
Van Grinsven vragen of ze een mail naar alle docenten van mastercursussen heeft gestuurd of er wijzigingen 
zijn aan de cursus die ze geven. (actiepunt) 
Een commissie gaat het aanbod van mastervakken in kaart brengen en dan wordt bekeken of alle huidige 
vakken en specialisaties nog aangeboden zullen worden. 
 35 

6. Commissie rationalisering masteronderwijs 
Door de reorganisatie bij EWI vindt de komende jaren nog inkrimping van het personeel plaats door natuurlijk 
verloop. 
Een commissie gaat het aanbod van mastervakken in kaart brengen. 
Nadat alles in kaart is gebracht wordt bekeken of alle huidige vakken en specialisaties nog aangeboden 40 
zullen worden. De OLD houdt de OLC op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

7. Pre-Master programma voor HBO studenten 
Het huidige pre-master programma bestaat uit een centraal Wiskunde en een specifiek Informatica gedeelte. 
Een gedeelte van het aangeboden Wiskunde wordt niet in de master gebruikt en HBO studenten hebben veel 45 
problemen met het Wiskunde deel. 
Er is een nieuw programma gemaakt om de pre-master beter te laten aansluiten. Het pre-master programma 
is in overleg met HBO-opleidingen gemaakt zodat studenten het als minor op kunnen nemen in hun HBO 
programma. 
Griffier gaat aan Langerak en van Grinsven vragen voor wijziging aanbieden ADC. (actiepunt) 50 
 

8. W.V.T.T.K. 
-Update Research Project 
Het is onduidelijk wat er gewijzigd is in het stuk. Het wordt in de volgende vergadering besproken. 
Griffier gaat vragen wat er gewijzigd is of het stuk aangepast kan worden in één taal. Of het deel van Søraker 55 
ook opgenomen kan in het stuk. (actiepunt) 
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9. Rondvraag en sluiting 
-Van ‘t Padje vraagt of een brief van de OC van Inter-Actief over betrokkenheid bij Engelstaligheid van de 
opleiding bij de OLC is binnengekomen? 
De brief was gericht aan de OLD en doorgestuurd naar hem. 
-Van de Zande heeft te horen gekregen dat er veel fout gaat bij de telecolleges van de specialisatie Cyber 5 
Security. Hij vraagt of er samen met de andere universiteiten afspraken gemaakt kunnen worden zodat het 
beter geregeld gaat worden. Huisman zegt dat het bij een aantal docenten bekend is dat er problemen zijn 
maar deze zijn niet zo op te lossen. 
Van de Zande stuurt een mail waarin de problemen staan naar de OLD. (actiepunt)  
De OLD gaat de meldingen over de problemen verzamelen en dan kijken hoe ze opgelost kunnen worden. 10 
-Heijnen meldt dat volgende week donderdag een Minor voorlichting is. 
 
 
 
       - De voorzitter sluit de vergadering om 12.11 uur. 15 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 maart 2016 

Nr. Vergadering Actie Uitvoerder Deadline
      
179 Mrt2015 Halfjaarlijks overzicht studieresultaten Heijnen Sept/Mrt 

185 Apr2015 Stuurgroep polsen: toegang tot evaluatie-info in 
Blackboard voor docenten en studenten 

Heijenk Juni2015 

215 Dec2015 Contact opnemen met Stoelinga omtrent 
studentenbloemetje Jip Spel 

Huisman Mrt2016 

218 Jan2016 Contact opnemen met Meratnia over de leerdoelen, 
Academische vaardigheden, hoogste cijfer i.p.v. laatste, 
tentamen en herkansing te kort op elkaar gepland 
Heijnen heeft op 15 maart een afspraak. 

Heijnen Feb2016 

221 Jan2016 Module Research Project –tekst in dezelfde taal 
OLD gemeld – Padberg nog een keer melden 

Heijenk Feb2016 

222 Mrt2016 Concept OER BSc en EWI romp-OER MSc en MSC OER 
proberen aan te leveren voor de vergadering van april 

Heijnen/Heijenk Apr2016 

223 Mrt2016 Programme mentoren melden dat Advanced Database 
Systems vervalt per 2016-2017 

Padberg Apr2016 

224 Mrt2016 Van Grinsven vragen of er al een mail voor 
onderwijswijzigingen naar de docenten is verstuurd 

Padberg Apr2016 

225 Mrt2016 Melden van de onderwijswijziging en ADC (eerst bij 
Langerak en van Grinsven navragen) 

Padberg Apr2016 

226 Mrt2016 Koppelman vragen over de module Researchproject: 
welke wijzigingen hebben plaats gevonden, toevoegen het 
stuk van reflectiegedeelte en melden stuk in één taal moet 

Padberg Apr2016 

227 Mrt2016 Lijst met problemen (van studenten) ten aanzien van 
organisatie met andere universiteiten naar OLD sturen 

Van de Zande Apr2016 

 


