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Alsmede:           Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), Schut (M-coördinator), Padberg (notulist) 
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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur. 
 10 

2. Mededelingen van de old:  
De old heeft geen mededelingen 
- Mededelingen werkgroepen: 
  De werkgroepen hebben geen mededelingen. 
 15 

3. Ingekomen/Uitgaande Post  
Adviesbrief aan OLD over Engelstalige opleiding TI. 
  

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 102 d.d. 21 april 2015  
Tekstueel: 20 
pag2:reg20   aan het einde van deze zin actiepunt toevoegen 
 
N.A.V. 
Het studentenbloemetje is uitgereikt aan Djurre van der Wal. 
  25 
Actiepunten: 
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd. 
182: Adviesbrief Engelstalige opleiding TI voor OLD. Afgehandeld. 
183: Extra vergadering 1 mei 10.45 uur plannen. Niet nodig. Afgehandeld. 
184: Extra info over modules (evaluatie en verbeterpunten). Blijft op actielijst. 30 
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en 
         studenten. Blijft op actielijst.  
 

5. OER 
Bachelor 35 
-Romp OER: Hier zijn geen opmerkingen over. OLC vindt alleen jammer dat de wijzigingen niet 
zichtbaar zijn. Van Winsen dat hij een versie heeft waar dat wel zichtbaar is. Mocht hij deze versie 
nog hebben dan zal hij het rondsturen. (actiepunt) 
-Opleidingsspecifieke deel: hierover zijn een aantal opmerkingen: 
*Art. 1.3.1 is er niet 40 
*de onderdelen van de keuzemodules zijn niet vermeldt 
*vakken van de studiereis worden niet meer aangeboden, er is geen overgangsregeling 
*bij nieuwe TOM opleiding staat niets over een studiereis 
*omschrijving van de eisen waaraan een laptop volgens de opleiding moet voldoen 
*deelnemen aan Bachelorreferaat van per-Tom studenten na het eerste semester, past dit in planning 45 
 van studenten (actiepunt) 
*dubbel studie TW en TI, graag duidelijk verdeling van de ec aangeven voor TI en TW per module,  
 BSA eisen waaraan voldaan moet worden, overstap naar 2e jaar TI mogelijk is (mits 1e jaar volledig 
 is afgerond) 
-stuk vertrouwelijkheid voor de eindopdracht is opgenomen in de OER (art. 3.6) 50 
De OLC geeft een positief advies voor de Bachelor OER TI mits adviezen/wijzigingen worde 
verwerkt. (actiepunt) 



 
-Overgangregeling:  
*Tekstuele aanpassingen 
*checken of keuzevakken nog op oude wijze (5ec) aangeboden worden 
Master  5 
-Tekstuele aanpassingen en een aantal opmerkingen: 
*specialisatie ST en CS staan geen vrije keuze vakken toe 
*specialisatie ST staat geen stage toe binnen het programma, het heeft een projectvak 
*graag meer eenheid tussen de specialisaties, consistent maken van de regels 
*regel over punt aftrek bij overschrijden tijdsduur afstuderen wordt uit de OER verwijderd 10 
-stuk vertrouwelijkheid voor de eindopdracht is opgenomen in de OER 
De OLC geeft een positief advies voor de Master OER CSC en TEL mits adviezen/wijzigingen 
worden verwerkt. (actiepunt) 
 

6. Stage en externe afstudeeropdrachten 15 
Uit de overzichten die aangeleverd zijn blijkt dat weinig studenten van CSC en MTE op stage gaan. 
Studenten gaan vaker extern afstuderen dan op stage. 
De OLC en OLD willen graag weten hoeveel studenten er elk jaar sinds 2004 actief waren. De 
aantallen voor stage en externe afstudeerders zeggen weinig als je niet weet hoeveel studenten er in 
dat jaar ingeschreven waren. De griffier zal de OLD de aantallen sturen .(actiepunt) 20 
 

7. Onderwijswijziging 
Mobile Wireless Networking 1 wordt in het huidige studiejaar in blok 1A aangeboden. 
De docent wil dit graag wijzigen in blok 2A, dit was voor 2013 ook. Voor de planning van studenten 
die ook MWN-2 willen gaan volgen is dit veel beter. 25 
De wijziging wordt op de portal geplaatst en aan de programme mentoren gemeld. (actiepunt) 
De OLC geeft een positief advies voor de wijziging. 
 

8. W.V.T.T.K. 
Het vergaderschema voor het studiejaar 2015-2016 is op webdav gezet.   30 
     

9. Rondvraag en sluiting 
Van Zande meld dat het etentje van de OLC a.s. donderdag is bij het Atruim om 18.00 uur. 
 

 35 
 
 
 
       - De voorzitter sluit de vergadering om 12.40 uur. 
 40 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 19 mei 2015 

 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

     
     

179 Mrt2015 Halfjaarlijks overzicht studieresultaten Heijnen Sept/Mrt 

184 Apr2015 Extra info over modules 
(evaluatie en verbeterpunten) 

Heijnen Juni2015 

 
185 

 
Apr2015 

 
Stuurgroep polsen 
toegang tot evaluatie info in 
Blackboard voor docenten en 
studenten 

 
Heijenk 

 
Juni2015 

 
186 

 
Mei2015 

 
Mits in bezit 
rondsturen Romp-OER met zichtbare 
wijzigingen 

 
Van Winsen 

 
Juni2015 

     

187 Mei2015 Aantal studenten van CSC en MTE 
per studiejaar van 2004-2014 
 

Griffier Juni2015 

188 Mei2015 Melden wijziging aanbieden MWN-1 Griffier Juni2015 

189 Mei2015 Positief adviesbrieven voor decaan 
voor OERen BSc en MSc 
 

Griffier/voorzitter Juni2015 

190 
 
 
191 

Mei2015 Bachelorreferaat pre-TOM studenten 
planning 

Heijenk Juni2015 

 5 
 


