Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
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Verslag van de 113e OLC- IT vergadering d.d. 14 juni 2016
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Havinga (vz), Huisman, Heerlien (vvz), Boschma, Kortstra, van de Zande
Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), Van Grinsven (M-coördinator), Padberg (notulist)
Van ’t Padje (functionaris onderwijs Inter-Actief)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.48 uur.
Brief faculteitsraad bij ingekomen post.
Verzoek voor MWN-1 komt bij agendapunt 8 -W.V.T.T.K.
2. Mededelingen van de old:
-Master CSC
Voor de rationalisatie van het masteronderwijs is er een onderzoek geweest onder studenten. Op dinsdag 7
juli is de presentatie van het onderzoek, de OLC wordt hiervoor uitgenodigd.
De OLD wil graag een extra vergadering waar de nieuwe programma’s worden besproken en dan hierover
een advies geven, dit moet voor 15 juli a.s. Er wordt een vergadering gepland op dinsdag 12 juli 2016.
(actiepunt)
-Vooraanmeldingen
De schatting is dat er 115 studenten (± 25) zullen komen. Wat betekend dit voor de modules en welke acties
moeten er genomen worden. Eind juni zal er meer duidelijkheid zijn.
-Naamswijziging Telematics
De nieuwe naam voor deze opleiding is goegekeurd, vanaf het studiejaar 2016-2017 wordt het Internet
Science and Technology.
-Keuze module tweede jaar TI
De module Smart Spaces wordt het komend studiejaar niet aangeboden, er zijn te weinig aanmeldingen.
Mededelingen werkgroepen:
-De werkgroepen geven mededelingen/opmerkingenbij de agendapunten.

30
3. Ingekomen/Uitgaande Post
-Er is geen post.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 112 d.d. 17 mei 2016
De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd.
N.A.V.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
Actiepunten:
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd.
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en
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studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.

228: Heijnen neemt contact op met Meratnia om de opmerkingen van de OLC te bespreken. Afgehandeld.
231: Vragen/opmerkingen over Requirements Engineering Processes and Methods bepreken met Daneva
Gemaild maar nog geen reactie van docent. Afgehandeld.
234: Meer info van Quantum Cryptography over o.a. de beoordeling. Blijft op actielijst.
236: Bekijken hoeveel overlap er is bij de 2 versies van Network Security van de UT en Delft. Blijft op actielijst.
237: BSc OER vertalen in het Engels.
238: Faculteit breed bespreken hoe en waar opslaan van stageverslagen en zijn ze openbaar voor iedereen.
Blijft op actielijst.
239: Uitzoeken of de nieuwe en oude naam van Telematics komend studiejaar nog gebruikt mogen worden.
OLD heeft hiervoor een afspraak met Wichman. Afgehandeld.
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240: Brief positief advies voor MSc en BSc OER voor decaan. Afgehandeld.
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5. OER BSc richtlijn en opleidingsspecifieke
*De FR heeft de MSc richtlijn OER tot in detail bekeken. Ze willen dat er kleine aanpassingen worden gedaan,
Van Grinsven en Polderman gaan dit samen doen.
*De BSC OER was gemaakt op basis van de oude richtlijn OER. De regels voor de geldigheidsduur van toets
cijfers en het BSA zijn gewijzigd in de nieuwe richtlijn OER. De opleidingen mogen zelf beslissen of ze de
geldigheid van cijfers willen verlengen. Elke opleiding kan dit per module beslissen, alleen moeten modules
die gedeeld worden met een andere opleiding dezelfde regels hebben. De opleidingen mogen ook zelf
beslissen of behaalde EC’s voor een positief BSA advies gebaseerd is op hele modules of op
toetsonderdelen.
De OLD en de bachelor coördinator hebben alle modules bekeken en besproken in de moduleboard.
-Conclusie was dat Wiskunde in het eerste studiejaar redelijk op zichzelf staat. Daarom het voorstel voor
studenten die in het eerste jaar een module niet hebben behaald:
het behaalde deelresultaat van Wiskunde of van het opleidingsdeel van de module mag met één jaar
verlengd worden.
Voorwaarde voor verlenging van de geldigheid van een deelcijfers is:
~”serieuze poging” ondernomen hebben voor het niet behaalde module deel. Criteria voor een serieuze
poging zijn een resultaat van een 4,0 of hoger voor het betreffende moduledeel en/of actief deel hebben
genomen aan alle werkcolleges. Een “niet verschenen” wordt als een niet-serieuze poging gezien.
~voor verlenging geldigheid van deelcijfers van een ondeelbare combinatie van moduledelen dienen voor alle
deelresultaten een 5,5 of hoger te zijn gehaald, ongeacht of de module een compensatieregeling kent.
De OLC vraagt zich af wat als een serieuze poging wordt gezien. Ze vinden dat je moeilijk kunt vast stellen
wat als een serieuze poging gezien wordt en vindt dat dit geschrapt moet worden uit de tekst. (actiepunt)
Ook wordt besproken waarom niet bij een cijfer lager dan 4,0 of een NV de geldigheid van de deelresultaten
worden verlengd, er kan een goede redenen zijn waarom de student een afwijkend resultaat heeft behaald.
Een student kan het behouden van resultaat/resultaten die niet onder de standaardregeling valt aanvragen
bij de examencommissie.
Studenten die Wiskunde overdoen moeten in de herkansing minimaal een 5,0 halen, mits het gemiddelde
van de module hoger is dan een 5,5 en er compensatie binnen de module is.
Binnen een module mag je compenseren mits de module het in hetzelfde jaar wordt afgerond en voor
Wiskunde een voldoende is gehaald. De student leden vinden dat de tekst en de voorwaarden voor
compensatie en de extra Wiskunde herkansing in de toetstabellen van modules onduidelijk is. Ze gaan
samen met Heijnen kijken hoe het duidelijker gemaakt kan worden. (actiepunt)
-Elke TI student mag deelnemen aan één extra Wiskundeherkansing in de zomervakantie, de student
hoeft dit niet meer aan te vragen bij de examencommissie. Dit roept bij de OLC de volgende vragen op:
~hoe dit gaat i.v.m. de voorbereidingstijd
~kunnen studenten het tentamen van b.v. module 2 maken met alleen zelfstudie
~wat vinden de studenten hiervan
~studenten kunnen hier misbruik van maken en het wiskunde deel in de module niet serieus nemen als je
geen eisen stelt aan de herkansing
De extra Wiskunde herkansing is alleen voor de eerste jaars modules, niet voor het geïntegreerde Wiskunde.
Er zijn nu ook studenten die deelnemen aan een tentamen in de vakantie, alleen doen ze hiervoor een
verzoek bij de examencommissie. De nieuwe regeling voor de Wiskunde herkansing in de zomervakantie
wordt opgenomen in de OER. Na één jaar wordt gekeken hoe het is gegaan en hoeveel studenten hebben
deelgenomen aan de herkansing.
-BSA, blijft het behalen van drie volledige modules. Er wordt niet gekeken of de student 45 ec in alle eerste
jaars modules heeft behaald. In de OER moet vermeld worden dat een student drie modules moet halen voor
een positief BSA advies. (actiepunt)
-Voor de modules uit het tweede en derde studiejaar blijft voor de deelcijfers een geldigheidsduur van één
jaar. Er wordt gediscussieerd over de integratie van Wiskunde in module 5 en 6.
Het lijkt dat ICTS en Recht uit module 5 op zichzelf staat en niet goed geïntegreerd is in de module. Maar uit
de nieuwe module beschrijving blijkt dat het wel zo is. De OLD gaat met de module coördinator contact
opnemen over een goede integratie van Wiskunde in de module. (actiepunt)
Module 5 blijft als één gezien voor het komende studiejaar.
Bij Module 6 wordt gesproken over de integratie van Statistiek. Hoe de studenten de eenheid van de module
hebben ervaren en hoe het gebruikt wordt in het project. Besloten wordt dat de module als één gezien blijft.
-De OLD gaat in het module team bespreken hoe Wiskunde beter in de module geïntegreerd kan worden.
(actiepunt)
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-De OLC gaat bij de evaluatie van de modules goed kijken naar de éénheid van de modules. (actiepunt)
-De OLC wil een aanpassing van art. 4.8 van de richtlijn OER opnemen in de opleidingsspecifieke OER TI.
Art.4.8.2 en 3: “nabespreking is uiterlijk minimaal 5 werkdagen voor de volgende gelegenheid van deze toets”
Voor de opleiding Technische Informatica wordt dit minimaal 3 werkdagen. (actiepunt)
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Havinga verlaat de vergadering en Heerlien neemt het voorzitterschap over.
Onderwijswijzigingen
-Industrial Software Engineering Project: De docent wil het vak in het studiejaar 2016-2017 twee keer
aanbieden. Omdat dit bestudeerbaarheid voor studenten verbeterd. De OLC geeft een positief advies.
De griffier gaat het melden aan de docent. (actiepunt)
-Network Security: De docent wil de onderwijsvorm aanpassen. Het vak wordt dan als MOOC (Massive
Online Open Courseware) aangeboden, de leerdoelen blijven hetzelfde.
In het eerste kwartiel wordt het vak aangeboden met colleges en feedback, het wordt beoordeelt op basis
van MOOC opdrachten. Het wordt aangeboden voor UT en TUD studenten. Er is geen hertentamen.
In het derde kwartiel wordt het vak weer aangeboden voor UT, TUD studenten en de buitenwereld. Het wordt
beoordelt op basis van MOOC opdrachten maar er worden geen colleges meer aangeboden.
Er staan enkele onduidelijkheden in de beschrijving over schriftelijke tentamens, aantal tentamen
gelegenheden en wanneer het aangeboden wordt. De OLD zal dit besperken met de docent. (actiepunt)
De OLC is benieuwd hoe het gaat lopen, ze geven een positief advies. De griffier zal het docent melden.
(actiepunt)
-Requirements Engineering Processes and Methods: De beschrijving van het nieuwe vak is door de OLC
bekeken. De docent meld dat 20% van het cijfer bepaalt wordt door het bijhouden van een dagboek.
De OLC vraagt zich af wat de docent hiermee precies bedoelt. Huisman gaat dit namens de OLC vragen aan
de docent. (actiepunt)
-Module 5 Computer Systems: Aanpassing van het toetsschema en andere kleine aanpassingen.
Het toetsschema is aangepast op verzoek van de opleiding om eenheid te hebben in alle modules.
De OLC geeft een positief advies. De griffier zal het de coördinator melden. (actiepunt)
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6. Rationalisatie Masteronderwijs
De OLD geeft een presentatie over de wijzigingen voor het masteronderwijs.
De volgende onderwerpen kwamen aanbod:
-Bij de reorganisatie van EWI is afgesproken dat enkele docenten die afvloeien niet worden vervangen.
Daardoor kunnen er minder mastervakken aangeboden worden.
-Nu worden er 85 vakken aangeboden, willen dit terug brengen tot 52.
-De Informatica masters terug brengen tot 5/6 programma (Systems, Humans, Security, Software en Data)
-Voorstel invulling van programma’s (aantal ec’s)
-Onderzoek bureau (Newcom) ingeschakeld om te kijken wat studenten van de specialisaties vinden .
De presentatie van het onderzoek vindt op 7 juli 2016 plaats, de OLC is uitgenodigd voor deze presentatie.
De OLD vraagt de OLC voor een extra vergadering op 12 juli 2016 om hem te adviseren over de nieuwe
opzet van het master onderwijs.
7. W.V.T.T.K.
Mobile Wireless Networking 1: De docent doet het verzoek om het vak MWN-1 op te nemen in de
specialisatie Cyber Security. De OLC geeft een positief advies. De griffier zal het docent melden. (actiepunt)
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
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- De voorzitter sluit de vergadering om 12.35 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 14 juni 2016
Nr.
179

Vergadering
Mrt2015

Actie
Halfjaarlijks overzicht studieresultaten

Uitvoerder
Heijnen

Deadline
Sept/Mrt

185

Apr2015

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

Heijenk

Juni2015

234

Apr2016

Hartel vragen voor meer info van Quantum
Cryptography over o.a. de beoordeling

Van Grinsven

Mei2016

236

Apr2016

Bekijken of er twee versies Network Security (UT
en Delft) voor de track Cyber Security moet
blijven

OLD

Mei2016

237

Mei2016

BSC-OER vertalen in Engels

Heijnen

Juli2016

238

Mei2016

Faculteit breed bespreken hoe en waar opslaan
van stageverslagen en zijn ze openbaar voor
iedereen

OLD

Juni2016

241

Juni2016

Extra vergadering op 12 juli voor nieuwe master
opzet

Griffier

Juli2016

242

Juni2016

Besproken wijzigingen aanbrengen in de B-OER
verwijderen serieuze poging/ BSA/t ekst over
herkansing

Heijnen

Juli2016

243

Juni2016

Integratie van Wiskunde in module 5 bespreken
met coördinator

OLD

Juli2016

244

Juni2016

Bespreken met module team –hoe Wiskunde
beter geïntegreerd kan worden

OLD

Sept2016

245

Juni2016

Bij evaluatie van modules goed kijken naar de
eenheid van de modules

Alle leden

Okt2016

246

Juni2016

Aanpassing richtlijn OER: nabespreking toets
wordt minimaal 3 dagen voor de volgende
gelegenheid van deze toets

Heijnen

Juli2016

247

Juni2016

Adviesbrief B-OER voor de OLD naar de decaan
sturen

Voorzitter

Juli2016

248

Juni2016

Docent mailen positief advies aan OLD gegeven
voor 2x keer aanbieden ISEP in 2016-2017

Griffier

Juli2016

249

Juni2016

Network Security - Melden gegevens in
beschrijving onduidelijk zijn

OLD

Juli2016

250

Juni2016

Docent melden positief advies aan OLD gegeven
voor wijziging onderwijsvorm van Network
Security

Griffier

Juli2016
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Nr

Vergadering

Actie

Uitvoerder

Deadline

251

Juni2016

REPM -Vragen OLC voorleggen aan docent

Huisman

Juli2016

252

Juni2016

Coördinator module 5 mailen positief advies aan
OLD gegeven voor aanpassingen toetsschema en
kleine wijzigingen in beschrijving

Griffier

Juli2016

253

Juni2016

MWN-1 positief advies gegeven aan OLD voor
opnemen vak in de specialisatie Cyber Security

Griffier

Juli2016

254
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