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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
Dhr. Romkema komt om 9.15 uur.
2. Mededelingen van de old:
-Beperking afstudeerduur: De OLD en Schut zijn bij alle leerstoelen geweest om de nieuwe regels
omtrent de afstudeerduur te bespreken. Uit deze gesprekken is gekomen dat er nog kleine
wijzigingen in de tekst en beschrijvingen moeten komen.
De nieuwe tekst komt in een volgende vergadering op de agenda. (actiepunt)
-Bezemonderwijs: In de vorige vergadering is een stuk over het bezemonderwijs besproken. Het
aantal tentamenpogingen waren niet duidelijk. In het nieuwe stuk is de tekst aangepast zodat het
nu wel duidelijk is (zit bij ingekomen post). Het document wordt ook voorgelegd aan de
examencommissie. De nieuwe regels moeten naar de studenten gecommuniceerd worden.
Studenten met studievertraging zullen zich moeten concentreren op de studie en worden
bestuurfuncties afgeraden voordat de vakken zijn afgerond.
-Module onderwijs: Er is één student die gaat overstappen van BIT naar TI. De overstap is
mogelijk omdat ze de BIT intro-module gehaald heeft. Van studenten die twee bachelor studies
in TOM volgen, is de verwachting dat ze meer vertraging oplopen dan met het oude onderwijs.
-Keuze module: Er zijn drie mogelijkheden gepland: Programmeerparadigma’s, Smart Spaces en
Wireless sensor. De docenten van de keuze Wireless sensor vinden het niet ideaal en er is een
nieuw voorstel gekomen, Cyber Physical System waaraan meerdere leerstoelen deelnemen.
De eerste bijeenkomst voor module 8 moet nog plaats vinden, hier worden de keuze
mogelijkheden besproken .
-Master Cybersecurity: De Kerckhoff master is een master van drie universiteiten: Radboud
(Nijmegen), Eindhoven en Twente. De RU gaat een Bachelor Security opstarten en zal uit de
master Kerckhoff gaan, Universiteit Delft zal de plaats in nemen.
Dit zal ook voordelen hebben voor de EIT ICT Labs Master School waarvan de Ut nu exit point is.
Door de samenwerking met Delft kunnen we ook entry point worden. EIT studenten worden in
de master Computer Science ingeschreven. Er is een tenure tracker (A. Peter) bij Computer
Security aangesteld.
-CvB: Een tijd geleden heeft het CvB gemeld dat elke bacheloropleiding 15 ec aan reflextie
onderwijs moet geven, waarvan 10 ec aan het onderwijs van de groep van Peter Paul Verbeek.
Peter Paul Verbeek heeft een voordrag geven op de OLD-dag die duidelijkheid heeft gegeven.
Informatica heeft hier al rekening meegehouden bij het inrichten van de modules.
-Mededelingen werkgroepen:
Er zijn geen mededelingen van de werkgroepen.
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Janssen (vz), Huisman, Karagiannis, van Winsen, van de Zande
Langerak (OLD), Padberg (notulist), Romkema
Havinga, Smid

Evaluatie Master onderwijs en vakdossier
Dit agendapunt wordt voor punt 3 en 4 behandeld.
-Dhr. Romkema geeft uitleg hoe de master vakken geëvalueerd gaan worden. Dit zal niet meer
per vak gaan, maar over al het onderwijs dat in één semester gegeven wordt. De studenten
kunnen hun mening geven over het onderwijs van een semester en één vak noemen dat afwijkt,
dit kan positief of negatief zijn.
Docenten die wel hun vak geëvalueerd willen hebben kunnen dit aanvragen, hier zijn wel
voorwaarden aan verbonden. Ook vinden er panelgesprekken plaats door de OEC.
Er komen 4 evaluatie momenten in twee jaar. Door niet zo vaak informatie te vragen van de
studenten hopen ze meer respons te krijgen dan nu. Ze denken dat ze op deze manier een goed
inzicht krijgen van de opleiding en van vakken waar het niet goed bij loopt.
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-Vakdossier: Hierin komen alle gegevens van een vak. Het zal bestaan uit b.v.
* het logboek – hoe het vak gegeven wordt, welk boeken/matrialen er worden gebruikt,
leerdoelen enz.
* reflectie – evaluatie gegevens en wat de docent ermee doet, tentamens en normering enz.
Het is de bedoeling dat de docent deze gegevens erin zet en dat deze gevens te zien zijn voor
derden zoals Examencommissie, OLC of andere docenten.
Er is al een test geweest voor een aantal vakken van Informatica, deze informatie staat op
Blackboard. Romkema zal vragen of de OLC deze gegevens kan inzien. (actiepunt)
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3. Ingekomen/Uitgaande Post
-Nieuwe specialisatie master CSc: Dit stuk over Software Technology is ter informatie gestuurd.
De specialisatie Software Engineering is opgeheven en deze specialisatie zal de oude vervangen.
De opzet is anders en er zullen meerdere leerstoelen bij de trokken zijn. Bockisch en Rensink zijn
bezig met de nieuwe opzet en als deze af is zal het ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
OLC. Vooral bedrijven hebben behoefte aan deze specialisatie.
-Cybersecurity 3 TU: Is besproken bij de mededelingen.
-Plan van aanpak bezemonderwijs: Is besproken bij de mededelingen.
-Bedrijven betrekken bij het onderwijs: De wens is om meer contact te hebben in het onderwijs
tussen studenten en bedrijven. De leden (vooral studentleden) nemen het stuk door en het komt
op de agenda van de vergadering van maart.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 88 d.d. 19 november 2013
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd.
N.A.V. geen opmerkingen.
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Actiepunten:.
118: vervanging OLC-lid. Janssen neemt contact op met Havinga.
127: bedrijven betrekken bij het onderwijs. Volgende vergadering.
128: aantal tentamens voor 2e en 3e jaars bachelor vakken. Afgehandeld.
129: goedgekeurd stuk voor minoren in het buitenland voorleggen aan Schut en
Examencommisie.
130: budget scholingsmogelijkheden OLC-leden. Geen duidelijk antwoord. Afgehandeld.
131: nieuwe methode voor inleveren scripties. Studentleden hebben gekeken en vinden de
aanwijzigingen duidelijk om het te uploaden. Afgehandeld.
6. Onderwijswijzigingen
-Nieuwe beschrijvingen studiereis
De nieuwe beschrijvingen zijn duidelijk en de OLC geeft een positief advies.
Janssen zal dit melden aan Inter-Actief.
-Wijziging leerstoel Databases
Opheffen van de cursussen Data Warehousing and Data Mining en XML & Databases 1.
Deze cursussen worden vervangen door de nieuwe cursus Data Science. De werkgroep
curriculum heeft een aantal vragen/opmerkingen over de aangeleverde informatie. Huisman
neemt contact op met de docent en komt in een volgende vergadering hierop terug. (actiepunt)
-Wijziging toetsing SLP-1
Is ter kennisgeving aangenomen.
-Wijziging leerstoel DACS
De leerstoel vraagt om de wijzigingen aan te leveren voor de vergadering van maart.
De OLC vindt dit prima. Wordt gemeld aan dhr. Haverkort.
7. Minor in buitenland
In het stuk dat in de vergadering van december is besproken wil de OLC graag dat de eisen in
percentages worden vermeld.
De aanpassingen die de OLC wenste zijn verwerkt.
De OLC keurt het stuk goed. Het wordt voorgelegd aan Schut en de examencommissie.
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8. UT video colleges
Het CvB heeft aan de decanen en de OWD’s een brief gestuurd over videocolleges. In de brief
staat wat de huidige situatie en bekostiging is en wat ze willen wijzigingen. De OLC heeft de brief
gelezen en ter kennisgeving aangenomen.
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9. Evaluatie Module
Module 1 en 2 zijn op verschillende manieren geëvalueerd. De kritiek die gegeven is was bekend
bij de betrokkende docenten. De tweede modules van alle 5 EWI-bachelor opleidingen zijn
zwaar/moeilijk geweest. Studenten waarderen de modules goed, ondanks de hoge werkdruk. De
modules waren extra zwaar voor TI-studenten die geen programmeerkennis hadden. Hier moet
volgend jaar extra aandacht aan besteed worden.
Eerste jaars studenten hebben het gevoel dat ze geen rust krijgen doordat de modules elkaar
opvolgen (een module eindigt na 10 weken op vrijdag en de volgende module begint op de eerste
maandag erna). In het oude onderwijs waren er 8 lesweken en 2 weken tentamens. De
tentamenweken waren niet erg vol gepland daardoor hadden de studenten het gevoel dat ze een
beetje rust kregen voordat ze aan de volgende periode begonnen.
10. W.v.t.t.k.
Geen vraag of melding.
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11. Rondvraag en sluiting
-De indeling van WebDav is onduidelijk kan dit aangepast worden.
-Er is een vacature geplaats voor een Bachelor coördinator.
Als er meer bekend is, meld de OLD dit aan de OLC.
-Studieadviseur Vonk heeft een zoon gekregen. De griffier zorgt voor een kaartje. (actiepunt)

De voorzitter sluit de vergadering om 10.50 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 februari 2014

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

118

Sep2013

Vervanging OLC-lid

Voorzitter

Jan2014

127

Dec2013

Meer contact tussen studenten en
bedrijven

OLD

Mrt2014

129

Dec2013

Goedgekeurd stuk minor in het
buitenland voorleggen aan Schut en
examencommissie

VanWinsen/Karagiannis

Mrt2014

132

Feb2014

Gewijzigde tekst afstudeerduur

OLD

133

Feb2014

Toegang Blackboard voor Vakdossier

Romkema

Mrt/April
2014
Mrt 2014

134

Feb2014

Nieuwe specialisatie CSC (software
technology)

OLD

April 2014

135

Feb2014

Vragen over onduidelijkheden Data
Science

Huisman

Mrt2014

136

Feb2014

Geboortekaartje Vonk

Griffier

Mrt2014

137
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