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5. Klachten over dhr. Aksit 
Inter-Actief heeft een mail gestuurd met een aantal klachten over de werkwijze van dhr. Aksit. 
De OLC kan niet veel met deze klachten doen. Ze kunnen alleen de OEC vragen om het vak te 
blijven evalueren. De OLD meld dat de klachten ook naar de Examencommissie zijn gestuurd. 
De OLC vraagt aan de OLD om namens de OLC contact opnemen met dhr. Aksit. 
De voorzitter van de OLC stuurt een mail met de vragen/opmerkingen naar de OLD.  
(actiepunt vice-vz) 
 10 

6. Eindtermen voor Domein Technische Informatica 
De werkgroep curriculum heeft gekeken naar het voorstel van de OLD en het ACM. 
Ze willen een kleine wijziging aan het voorstel van de OLD. 
Er wordt gediscussieerd over de voorgestelde wijzigingen vooral over het punt Sociale en 
academische vaardigheden. 
Conclusie: Het punt sociale en academische vaardigheden komt niet bij de domein specifieke 
eindtermen maar komt in het stuk waarin de drie O’s worden vastgelegd. 
 

7. Onderwijswijzigingen 2013-2014 
-Modeling & Analysis of Concurrent Systems 1 20 
De inhoud van dit vak wordt gewijzigd. Hierdoor komt het vak Quantitative Modeling and Analysis 
in het nieuwe studiejaar te vervallen. Dit wordt gemeld aan de roosteraar en de programme 
mentoren (actiepunt griffier). 
-Computability and Computational Complexity 
Dit vak wordt in het nieuwe studiejaar niet meer aangeboden. De leerstoel FMT en Wiskunde 
gaan samen het vak in gewijzigde vorm voort zetten. 
De nieuwe naam wordt: Limits to Computing. Het wordt een vak voor master studenten van 
Computer Science en Wiskunde. 
-Inleiding Logica 
Het is niet zeker of dit vak nog wordt aangeboden in het nieuwe studiejaar. Er wordt gekeken naar 30 
het aantal studenten die dit jaar deelnemen aan het vak. Zijn er meer dan tien studenten dan gaat 
de leerstoel FMT op zoek naar een nieuwe docent voor dit vak. 
Mocht Inleiding Logica niet meer aangeboden worden dan moet er een overgangsregeling in de 
OER komen en nog tentamens gepland worden. (actiepunt OLD) 
 

8. Nederlandse Taalvaardigheden 
De OLD vraagt aan de OLC-leden of zij vinden dat er aandacht moet worden besteed aan de 
Nederlandse schrijfvaardigheden (b.v. de opzet van een stuk) van de Bachelor studenten, zoals nu 
met Technical Writing gebeurt in het Engels. 
Conclusie na de discussie: OLC vraagt de OLD om de leerlijn coördinator academische vaardigheden 40 
te vragen hier aandacht  aan te besteden in één van de modules. (actiepunt OLD) Die aandacht 
bestaat eruit dat feedback gegeven zal worden over de Nederlandse taalbeheersing, waarna de 
student op cursusmogelijkheden gewezen kan worden. 
Melden aan alle bachelor docenten: heeft een student moeite heeft met de Nederlandse taal wijst 
deze student op cursus mogelijkheden. 
 

9. W.v.t.t.k. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
-De OLD heeft een brief ontvangen voor een uitnodiging voor een brainstormsessie op 4 april 50 
aanstaande. Het gaat om excellente studenten in de drie O’s. 
Van Zande en Andringa gaan namens de OLC. 
-Van de Zande vraagt wie is het aanspreekpunt voor commentaar/vragen over T.O.M. 
Studenten kunnen contact opnemen met de OLD. 
-Hiemstra vraagt hoe het verder gaat de Chaellenges. 
Er moet ruchtbaarheid aangegeven worden via Inter-Actief, UT-nieuws, mededelingen enzovoort. 
Het idee is om het te gaan invoegen in het tweede jaars TOM-onderwijs. 
 
 
 60 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur. 
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