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Haviinga (vz),Boe
ersma, Huism
man, Andring
ga, van Wins
sen
Hiem
mstra, de Heus, Karagian
nnis, van de Zande
Z
Lang
gerak (OLD), Padberg (n
notulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 14
4.00 uur.
Verw
welkomt het nieuwe
n
lid va
an Winsen.
Extra
a stuk voor agendapunt
a
3 over M&W
WN-1.
2. Med
dedelingen van
v de old:
Heefft geen mede
edelingen.
- Me
ededelingen werkgroepen:
Hiem
mstra heeft de rapporten van kwaliteittzorg bekeke
en. Hij heeft geen
g
bijzondderheden gez
zien.

20

30

denten inforrmeren wijziigingen
3. Stud
Als e
extra stuk is een mail van
n Heijenk toe
egevoegd. De docent wil graag wijziggingen voor het
h vak
Mob
bile and Wireless Network
king 1. Het n
niet aanbiede
en van het va
ak in 2013-20014 en in 2014-2015
wijziging van blok 2A naar 1A
A. De OLC g
gaat akkoord met de voorrgestelde wijzzigingen.
De d
docent wordtt op de hoogtte gesteld hie
ervan.
helor en mas
Er w
wordt een ma
ail gestuurd naar
n
alle bach
ster studente
en. Hierin woorden alle
vakw
wijzigingen en andere verranderingen gemeld.
Mail voor Bachellor nog toevo
oegen: Conccurrent and Distributed
D
Prrogramming wijzigd van blok
b
1B
naarr blok 2B.
Mail voor Masterr nog toevoegen: M&WN -1 niet gegev
ven wordt in 2013-2014 een in 2014-2
2015 van
blok 2A naar 1A gaat.
De in
nformatie ovver alle wijzigingen wordt ook op de website
w
van In
nter-Actief veermeld en na
aar
doce
enten van de
e master gestuurd.
R
4. OER
De la
aatste versie
e van de bachelor en masster OER wo
ordt voorgele
egd aan de O
OLC.
Opm
merkingen of fouten kunnen gemaild w
worden naar de OLD.
De fa
aculteitsraad
d heeft eral naar
n
gekeken
n.

40

50

5. Plan
nning visitattie
De O
OLD is druk met
m het schrijven van de ZER. De voorlopige vers
sie is bijna aff en wordt op
p Intranet
geze
et. Zodra er een
e nieuwe versie
v
is worrdt deze daarr ook geplaatst. Er wordt gesproken over
o
beoo
ordelingformulieren/cijferbriefjes van het Ontwerp
pproject, Bachelorreferaatt en de Mastter Final.
De O
OLD meld da
at de opleidin
ng (ook de O
OLC) goed vo
oorbereid mo
oet zijn voor dde proefvisita
atie en
de visitatie.
6. Uitfa
asering eers
ste jaars ond
derwijs
Wiskkunde gaat in
n de avonduren cursusse
en aanbieden
n.
Voorr Informatica
a is een stude
entassistent die uitzoekt hoeveel stud
denten nog vvakken moeten
volge
en en welke vakken. In begin
b
septem
mber zijn de aantallen
a
bek
kend.
Huissman wil graa
ag dat er teru
ugkoppeling plaats vindt naar de docenten en infoormatie overr:
is he
et vak ingeroosterd, is er een zaal gerreserveerd. Huisman nee
emt contact sstudenassisttent voor
prog
grammeren.
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7. W.v.t.t.k.
Vooraanmeldingen voor Informatica zien er goed uit, in begin juni waren het er 70.
8. Rondvraag en sluiting
Het voorstel is om in september een datum af te spreken voor een gezamenlijk etentje van de
OLC leden.

10

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 juni 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

109

Mei2013

Inventariseren software TOM

Huisman

Juli2013

114

Juni2013

Inter-Actief besluit rooster vrij
i.v.m.symposium

griffier

Juli2013

115

Juni2013

Wanneer evaluatie TOM onderwijs

OLD

Juli2013

116
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