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5. Halfjaarlijkse rapportage kwaliteitszorg 
De heer Romkema verteld hoe de procedure is van kwaliteitszorg en dat er problemen zijn geweest 
met de software, de lijst met cursusnamen, en nieuwe studentassistenten die ingewerkt moesten 
worden. De rapportage was ook te laat omdat het rapportagesysteem niet goed werkte. 
De resultaten van kwaliteitszorg zijn besproken met de werkgroep Operationele zaken en de 
werkgroep heeft een kort verslag gemaakt hiervan. Cursussen die minder zijn gewaardeerd: 
~Gegevensbanken – de docent is om een reactie gevraagd. 
~Software Engineering Modellen– studenten zijn negatief over de hoorcolleges maar positief over het 
practicum. Er worden oude programma’s/tools en opdrachten gebruikt. De cursus heeft drie jaar 
geleden een nieuwe docent gekregen die het ook op de oude wijze geeft. De OLC vraagt of de OLD 10 
met de leerstoel van SEM wil gaan praten, hoe de colleges van SEM verbeterd kunnen worden. Ook 
wordt gevraagd of de 
docent van SEM contact op wil nemen met kwaliteitszorg. 
~Design of Software Architectures, er zijn signalen opgevangen dat studenten niet positief zijn over 
deze cursus. Er wordt extra aandacht gevraagd van de OEC voor deze cursus. 
~Graph & Virtuality, hiervan is evaluatie niet gelukt. Het was wel noodzakelijk omdat het dit jaar niet 
meer als master cursus is aangeboden maar als keuze cursus voor de bachelor. 
Kwaliteitszorg stelt het op prijs om de rapportage te blijven bespreken met de werkgroep operationele 
zaken voor de vergadering van de OLC plaats vindt. 
 20 

6. Academic and Organisational Skills 
Op verzoek van de OLD heeft de werkgroep curriculum een voorstel 3e O voor de 
masterprogramma’s gemaakt. Het voorstel bestaat uit 6 cursussen (35 ec) hieruit kan 0-10 EC 
gekozen worden. Computer Ethics blijft verplicht dus in totaal kan er 15 EC gekozen worden. Wil de 
student andere cursussen volgen kan dit na overleg met de programme mentor.  
De cursussen die in het voorstel staan hebben te maken met de volgende onderwerpen: leiding 
geven, regelgeving of hoe draag je kennis over. De werkgroep heeft de cursussen gekozen na 
overleg met de OLD’s van desbetreffende opleidingen. 
De OLD van TI vindt het een goed voorstel en wil het nog opnemen in de OER. 
De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht worden. 30 
 

7. Wise voor Create 
De studenten van Bachelor Create hebben te kennen gegeven graag uit meer master opleidingen te 
willen kiezen dan nu mogelijk is. Het voorstel is om de track WiSe iets te wijzigingen zodat Create 
studenten ook deze opleiding kunnen kiezen. Er vindt een discussie plaats om de wijziging voor de 
track WiSe te laten gelden voor alle studenten en niet alleen voor Create. De OLC stelt voor om één 
programma voor alle studenten te maken en Havinga stemt hiermee in. Het programma van WiSe 
bestaat nu uit vijf verplichte cursussen en dit worden er nu vier, zodat het iets minder technisch wordt. 
De OLC adviseert om de cursussen die nu in de profileringsruimte staan op te laten nemen in de 
Bachelor Create. Havinga neemt hierover contact op met de OLD van Create.  40 
De wijziging wordt in de OER opgenomen en ook moet in de paragraaf toelating in de OER worden 
opgenomen dat een toelatingscommissie beslist over de toelating.  
 

8. Kwaliteitszorg en cursusdossier 
B. Stottelaar heeft een brief gestuurd waarin hij artikel 8a lid 4 van de OER onder de aandacht wil 
brengen. Hierin staat dat de student recht heeft om kennis te nemen van modeltentamenvragen of 
proeftentamens of representatieve oude tentamens en de bijbehorende uitwerkingen. 
Het blijkt dat een aantal studenten graag van één van deze mogelijkheden gebruik willen maken en 
dat enkele docenten niet aan de wens van studenten te gemoed willen komen. 
Stottelaar vraagt om dit punt ter discussie te brengen in de OLC. 50 
De OLC heeft hierover gesproken en stuurt Stottelaar een antwoord. 
Kwaliteitszorg is bezig met het opzetten van cursusdossiers, hierin wordt ook aandacht besteed aan 
dit probleem. Het onderwerp komt later nog een keer op de agenda. 
 

9. Nieuwe Bachelor 
De OLD heeft de vraag gekregen om uit een aantal voorstellen een thema te kiezen die gaat gelden 
voor alle eerste jaars studenten (UT-breed) in het nieuwe module onderwijs. Hij vraagt de OLC om 
advies, de OLC kiest voor het thema ITC. De OLD neemt dit advies over en zal het doorgeven. 
 
 60 
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10. OER 
De werkgroep OER heeft naar de concept OER’s gekeken en opmerkingen/aanpassen (bijvoorbeeld 
de harde knip, wijziging cursussen etc.) gemeld bij de OLD. Deze zijn besproken en aangepast. De 
wijzigingen van WiSe en de 3e O cursussen worden ook nog opgenomen in de OER. 
De OLC adviseert positief over de concept OER’s (met de wijzingen die tijdens de vergadering zijn 
besproken). 
 

11. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen vragen/opmerkingen. 
 10 

12. Rondvraag en sluiting 
-Gevraagd wordt of in de volgende vergadering besproken kan worden welke OLC-leden er in de 
werkgroepen van de OLC zitten.  
 

 
 
 
Om 10.35  uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 

20 
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