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 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 

 Bureau onderwijszaken 
 
 

Kenmerk 
datum 

BOZ-EWI16/4947 
06-06-2016 

  

Verslag van de 112e OLC- IT vergadering d.d. 17 mei 2016 
 
Aanwezig:  Havinga (vz), Hiemstra, Huisman, Molenkamp, Heerlien, Boschma, Kortstra, van de Zande 
Alsmede:           Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), Van Grinsven (M-coördinator), Padberg (notulist) 
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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.48 uur. 
De agenda wordt vastgesteld. 10 
 

2. Mededelingen van de old:  
-Vooraanmeldingen  
Er zijn nu 145 aanmeldingen. 98 studenten hebben de studiekeuze check ingevuld.  
In juni zal er een goede inschatting voor het aantal studenten gemaakt kunnen worden. 15 
-Koppelen nieuwe studenten  
Het plan om nieuwe buitenlandse studenten te koppelen aan huidige studenten (die uit hetzelfde land of regio 
komen) voor vragen over allerlei zaken is opnieuw bekeken en wordt niet op deze wijze ingevoerd. 
Er komt een Facebook pagina (per cohort) waar alle studenten, die toegelaten zijn, aangekoppeld worden. 
ATLAS heeft dit ook en het bevalt de studenten goed. Een student-assistent gaat de pagina maken en de 20 
studenten toevoegen.  
Mededelingen werkgroepen: 
-De werkgroepen geven mededelingen/opmerkingenbij de agendapunten. 
 

3. Ingekomen/Uitgaande Post  25 
-Er is geen post. 
  

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 111 d.d. 19 april 2016  
De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd. 
N.A.V. 30 
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 35 
        studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.  
228: Heijnen neemt contact op met Meratnia om de opmerkingen van de OLC te bespreken. Blijft op actielijst. 
229: Wettelijke eisen –in welke taal de OER moet. 
        Voor de bachelor is Nederlands de officiële taal. Het mag vertaalt worden in het Engels. 
        De B-OER zal vertaalt worden. (actiepunt). De master OER mag in het Engels. Afgehandeld. 40 
230: Zijn stage verslagen openbaar.  
        Ja, ze zijn openbaar tenzij anders aangegeven. Ze worden niet ergens algemeen opgeslagen. Ze kunnen 
        bij het stagebureau opgevraagd worden. Afgehandeld. 
        De OLD gaat het bespreken in de faculteit. (actiepunt) 
231: Vragen/opmerkingen over Requirements Engineering Processes and Methods bepreken met Daneva 45 
        Gemaild maar nog geen reactie van docent. Blijft op actielijst. 
232: vragen/opmerkingen over Data Science bespreken met van Keulen. Het is besproken. Afgehandeld. 
233: Meer info van Data Analysis for Critical Infrastructures en wie is hiervoor verantwoordelijk van de UT 
        Het vak gaat niet gegeven worden, er is te veel overlap met een ander vak. Afgehandeld. 
234: Meer info van Quantum Cryptography over o.a. de beoordeling. Nog geen antwoord blijft op actielijst. 50 
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235: Melden geen ec voor Mentoring by Alumni bij samenvoeging met de Intergrationweek wordt er opnieuw 
        naar gekeken. OLD heeft het gemeld, docent kwam met nieuwe argumenten. Afgehandeld. 
        Hartel uitnodigen voor OLC vergadering bij nieuwe verzoeken. 
236: Bekijken hoeveel overlap er is bij de 2 versies van Network Security van de UT en Delft. Blijft op actielijst. 
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5. Software Security for UT studenten 
-Het wordt een nieuw vak voor de specialisatie Cyber Security. Dit stuk is de eerste opzet. 
De cursus heeft, zoals nu voorgesteld, overlap met een TOM-module deel. De docent gaat dit bespreken en 
komt dan met een vakbeschrijving.  10 
 

6. Dubbelprogramma bachelor TI/TW 
Er is en evaluatie geweest met de studenten die begonnen zijn met deze dubbelstudie. De kenlpunten waren 
vooral Wiskunde.  
Eerste jaar: in blok 1A is Wiskunde lichter geworden, blok 1B is Analyse eruit gehaald. Blok 2a en 2B zijn het 15 
zelfde gebleven. 
Tweede jaar: Computer Systems is naar het 2e jaar geschoven in blok 1a, blok 1B ongewijzigd. Blok 2A is 
Intro Wiskundig Modelleren toegevoegd, blok 2B is ongewijzigd. 
Derde jaar: Is niet gewijzigd. 
Huisman meldt dat de studenten op het eind van blok 1B twee projecten erg zwaar vonden. Heijnen gaat dit 20 
bespreken met Geveling. 
De OLC geeft een positief advies voor de wijzigingen van het programma. 

 
7. OER 

-Master romp-OER: Van Grinsven heeft de opmerkingen uit de vorige vergadering verwerkt. 25 
*Van Grinsven vraagt de OLC wat ze vinden van het dubbelprogramma met SEC. Studenten moeten een 
Final van 45 ec en een educatief deel van 30 ec doen. Bijna alle onderdelen worden dubbel opgevoerd. Heeft 
een student de minor leren lesgeven in bachelor gevolgd dan hoeft deze maar een 15 ec educatief deel te 
doen. De regels voor deze dubbelstudie zullen afwijken van de algemene regels voor dubbelstudie. De OLC 
is het eens met de tekst zoals het nu staat in de OER. 30 
*Overgangsregeling i.v.m naamswijziging van Telematics. Mag na 1 september de oude naam ook nog op het 
diploma vermeldt worden. De OLD gaat dit uitzoeken. (actiepunt) 
-Master opleidingsspecifiek deel: 
*Bij MTV moet het vak Software Security nog bij de basic electives wordeen toegevoegd. De overgangregels 
van MTV moeten anders geformuleerd worden. 35 
*De TGS programma’s worden bekeken door Van de Pol. 
*De OLC geeft een positief advies voor de OER en zal een brief zal naar de decaan sturen. 
-Bachelor OER opleidingsspecifieke:  
Er is nog geen bachelor romp-OER. Er is een meningverschil tussen het CvB en de UR over de geldigheid 
van module deelresultaten. 40 
De huidige opleidingsspecifieke OER is gebaseerd op de oude romp-OER. Mocht er besloten worden dat 
deelcijfers behouden mogen worden dan wordt de compensatie regeling in het opleidingsspecifieke deel 
besproken aangepast.  
*Derde kans regeling: In de OER wordt een regeling opgenomen dat een student een verzoek moet indienen 
bij de examencommissie als hij voor derde keer deel wil nemen aan een module. Student moet met de 45 
studieadviseur een plan maken, die ondertekend moet worden en met het verzoek naar examencommissie 
wordt gestuurd. 
*Het curriculum van pre-TOM wordt uit de OER gehaald. In de OER komt te staan dat pre-TOM studenten bij 
vragen over het curriculum contact moeten opnemen met Heijnen. 
De overgangsregelingen staan op de website van TI. 50 
*De OLC geeft een positief advies voor de OER en zal een brief zal naar de decaan sturen. 
Mocht de romp-OER wijzigen dan wordt de opleidingsspecifieke OER opnieuw besproken in de OLC. 
 

8. W.V.T.T.K. 
Er zijn geen punten.  55 
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9. Rondvraag en sluiting 
-Heerlien 
De werkgroep internationalisering opleiding heeft nog geen feedback gegeven naar Inter-Actief. 
OLD meld dat Van ’t Padje in de werkgroep zit en verwacht dat zij het terug zal koppelen. 
Alles loopt volgens planning en de werkgroep wil de plannen aan meer studenten voorleggen dan tot nu toe is 5 
gedaan. Heerlien zal melden dat de OLC geen feedback aan Inter-Actief zal geven over internationalisering. 
 
 
 
       - De voorzitter sluit de vergadering om 12.12 uur. 10 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 17 mei 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 

228 Apr2016 Heijnen gaat de opmerkingen van de OLC 
bespreken met Meratnia over module 9 

Heijnen Mei2016 

231 Apr2016 Vragen/opmerkingen van de OLC over 
Requirements Engineering Processes and 
Methods bespreken met Daneva 

Huisman Mei2016 

234 Apr2016 Hartel vragen voor meer info van Quantum 
Cryptography over o.a. de beoordeling 

Van Grinsven Mei2016 

236 Apr2016 Bekijken of er twee versies Network Security (UT 
en Delft) voor de track Cyber Security moet 
blijven 

OLD Mei2016 

237 Mei2016 BSC-OER vertalen in Engels Heijnen Juli2016 

238 Mei2016 Faculteit breed bespreken hoe en waar opslaan 
van stageverslagen en zijn ze openbaar voor 
iedereen 

OLD Juni2016 

239 Mei2016 Uitzoeken of de nieuwe en oude naam van 
Telematics beide gebruikt mogen worden in 
nieuwe studiejaar 

OLD Juni2016 

240 Mei2016 Positief advies brief M en B OER voor FR  Padberg/Havinga Juni2016 

241     

 
 
 


