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-Er zijn problemen (onder andere met ICTS, interne post) geweest om de informatie voor de 
kwaliteitszorg op een goede manier te verkrijgen. De stukken voor de OLC waren hierdoor te laat. 
De werkgroep operationele zaken en dhr. Romkema hebben geen tijd gehad om de informatie te 
bespreken. Ze maken een afspraak en komen in de volgende vergadering met de (actiepunt voor 
operationele zaken) 
 

4. Ingekomen/Uitgaande Post 
-Mail over ondersteuning EWI commissies. De vergaderstukken voor de OLC zullen niet meer 10 
gemaild, geprint en verspreid worden door de griffier. De vraag of de studentleden zelf moeten 
printen (zij moeten betalen voor het printen) zal de griffier voor leggen aan mevr. Van 
Laar(actiepunt griffier). 
De OLC leden zijn het niet eens met de mededeling. De voorzitter stuurt een brief naar  
mevr. Van Laar (actiepunt voorzitter). 
- Brief van het LSVb / LOF / SOM voor de OLC. Gevraagd wordt deel te nemen aan een 
onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies. Besluit: elk lid van de OLC-IT besluit 
zelf of hij/zij deelneemt aan het onderzoek. 
 

5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 78 d.d. 11 december 2012  20 
Tekstueel: geen wijzigingen. 
 
N.A.V. pag.1: mededelingen   - De Heus vraagt: 
Hoe staat het met de website voor de voortgang van de module ontwikkeling en waar is deze te 
vinden ? 
Het is geen website, waarschijnlijk wordt het Dropbox. Op dit moment is het nog niet gereed. Het 
wordt toeganglijk voor de OLC en niet voor alle studenten. 
 
Punt 9 van blz.2 : Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 30 
Actiepunten: 
81: Er moet vanuit de OLC een formele reactie komen, Havinga pakt dit op. 
83: Plan van Aanpak voor de accreditatie is nog niet gereed, dit wordt doorgeschoven 
84: Kwaliteitszorg kan op de agenda van februari 
85: Wijziging jaarverslag -blijft als actiepunt staan 
86: Onderzoek uitvoering laptopplicht, dit wordt doorgeschoven 
87: Voorstel nieuw keuzevak BSc is goegekeurd 
    

7. Beperkte afstudeerduur 
De OLD neemt het advies van de OLC over. De tekst komt in de nieuwe OER. 40 
De tekst van punt 2: “voor internationale studenten” wordt verwijderd. 
 

8. Laptopplicht 
De OLC geeft positief advies over de tekst zoals in de OER van Technische Wiskunde.  
De OLD meldt dat hij eerst kijkt of in de nieuwe Bachelor OER laptopplicht is opgenomen. 
Mocht het er niet in staan dan komt de tekst die de OLC adviseert in de OER van Technische 
Informatica. 
 

9. Toekomstige onderwijsorganisatie 
De tekst is ter kennisgeving, per mail gestuurd. 50 
Het stuk gaat over:  dat er een onderwijsdirecteur wordt aangesteld voor het cluster ICT 
                                de opleidingsdirecteuren blijven met  beperkte taken    
De OLC heeft eerder advies hierover gegeven, het mag geen nieuwe bestuurslaag worden. 
In het stuk zijn kleine wijzigingen aangebracht. De OLD meldt één wijziging. 
De oude tekst was alleen voor de Bachelor opleidingen. De nieuwe tekst meldt dat de taken van de 
onderwijs- en opleidingsdirecteur ook gelden voor de masteropleidingen. 
 
 
 
 60 
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10. Bachelor keuzevakken blok 2B 
Door het weg vallen van vakken is er geen keuze mogelijkheid meer voor de student in blok 2B. 
Inleiding Logica of een extra projectvak zijn al eerder toegevoegd als keuzevakken.  
De OLD vraagt advies over het toevoegen van Requirements Engineering als keuzevak in blok 2B. 
De OLC gaat akkoord met het toevoegen van het vak Requirements Engineering als keuzevak.  
Het vak mag in het huidige studiejaar al gekozen worden. 
De OLD gaat dit melden aan de examencommissie en er zal een mail gestuurd worden naar de 
studenten (actiepunt OLD). 10 
 

11. Certificaat voor Challenges 
Het voorstel is om aan het einde van een challenge een certificaat uit te geven aan de deelnemers. 
De OLC vindt dit goed idee. 
In het voorbeeld certificaat staan enkele taalfouten die moeten worden aangepast. 
 

12. W.v.t.t.k. 
Uitfasering oud onderwijs 
Het huidige 1 jaars Bachelor onderwijs wordt het komend studiejaar niet meer aangeboden. 
Voor 1e jaars vakken van Technische Informatica worden nog twee tentamen mogelijkheden gepland. 20 
Voor wiskundevakken worden ook mogelijkheden aangeboden, bijvoorbeeld in de avonduren extra 
begeleiding. Naar Programmeren wordt speciaal gekeken ook in verband met BIT. 
De regelingen moeten in de OER opgenomen worden. 
Technische Wiskunde gaan de colleges van de 1e jaars vakken opnemen.  
De OLD wil dit ook bij Informatica laten doen.  
Studenten gaan de opnames verzorgen. De apparatuur hiervoor wordt door de opleiding geregeld. 
De studentleden van de OLC nemen hiervoor contact op met hun medestudenten. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
-Hiemstra: Oude onderwijssites van Informatica komen als eerste naar boven bij het zoeken op 30 
internet. Kunnen deze sites worden verwijderd ? Hiemstra heeft al eerder contact opgenomen 
hierover. 
Niemand durft de verantwoordelijkheid op zich te nemen om ze uit de lucht te halen. 
Hiemstra en de OLD nemen contact op met mevr. Marinussen (actiepunt Hiemstra/OLD). 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur. 
 

40 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

81 
 
 

Okt 2012 Reactie aan examencommissie op 
verzoek formulering research topics 

voorzitter Nov 2012 

83 Nov 2012 PvA accreditatie gereed OLD Jan 2013 

     

84 Nov 2012 Kwaliteitszorg, voorbespreken met 
Romkema 

Werkgroep operationele 
zaken 

Feb 2013 

     

85 Nov 2012 Laatste wijzigingen jaarverslag 
verwerken 

Werkgroep operationele 
zaken 

Dec 2012 

     

86 Dec 2012 Onderzoek uitvoering laptoppplicht Werkgroep operationele 
zaken 

Jan 2013 

     

88 Jan 2013 Printen agenda stukken voor 
studentleden 

griffier Feb 2013 

     

89 
 
 
90 
 
 
91 
 
92 
 
 
93 
 
94 

Jan 2013 
 
 
Jan 2013 
 
 
Jan 2013 
 
Jan 2013 
 
 
Jan 2013 

Brief Van Laar, printen 
vergaderstukken 
 
Aanpassen tekst voor de OER, 
afstudeerduur 
 
Oude sites Informatica offline 
 
Mail studenten over keuzevak 
Requirements Engineering 
 
Melding overleg B-Telematica 

voorzitter 
 
 
OLD 
 
 
Hiemstra/OLD 
 
OLD 
 
 
OLD 

Feb 2013 
 
 
Feb 2013 
 
 
Feb 2013 
 
Feb 2013 
 
 
Feb 2013 
 
 

 


