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Haviinga (vz),Huisman, Hiem
mstra, Karagia
annis, Sijpes
steijn, Andrinnga, Boersma
a, Ugen
Padb
berg (notulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
-Sijp
pesteijn vraag
gt of het onderwerp lapto
op-plicht besp
proken kan worden.
w
Er iss kort hierove
er
gesp
proken en be
esloten: voordat de nieuw
we Bachelor van
v start gaa
at wordt er geekeken of de
e laptopplich
ht ingesteld gaat
g
worden en of het kan
n in verband met de hard
dware die noodig is.
dedelingen
2. Med
-Cijfe
fers Wiskund
de cursussen: De uitslag iis treurig. Wa
aar het precies aanligt is niet duidelijk
k (geen
bonu
us meer, stud
denten werken niet hard genoeg, mo
oeilijk tentamen zouden reedenen kunn
nen zijn).
De O
OLC wil de evaluatie van Discrete Wi skunde 1 (alls deze beke
end is) opvraggen en vraag
gt of de
OLD
D contact op wil
w nemen met
m de docen
nt met de volg
gende vragen:
~wat is het plan
n van aanpak
k
~wat kan de do
ocent verbete
eren
~is er iets gewijjzigd ten opz
zichte van vo
oorgaande ja
aren
-Voo
orlichting: He
et aantal bezo
oekers van d
de voorlichtin
ngsdata (30 +31
+ maart) iss bekend. Vo
oor
Inforrmatica zijn er
e 61 studentten geweest met 37 bege
eleiders. Ook
k de andere opleidingen van EWI
zijn g
goed bezoch
ht.
-1 Ap
pril grap: Er is een mail gestuurd
g
naa
ar de studentten met de mededeling
m
ddat TI en BIT een
trackk worden van
n Create mett ingang van 1 septembe
er a.s. Een aa
antal studentten zijn gesc
chrokken
en hebben gerea
ageerd op de
e mail.
-Klaccht over de cursus
c
Introd
duction to Info
formation Security: Deze cursus is eeen keuze curs
sus voor
derd
de jaars bach
helor studentten. De klach
ht gaat over de
d docent en
n de klacht iss al eerder in
ngediend
bij de
e examencommissie. De
e examencom
mmissie heefft de klacht al
a behandeld en er is al actie
a
onde
ernomen. De
e betreffende
e docent is niiet meer werrkzaam bij de
e UT.
Med
dedelingen werkgroepen
w
n
-Werrkgroepen werkwijze
w
/ OER
O
/ curricu
ulum/ operatio
onele zaken hebben geeen mededelin
ngen.
ekomen/Uitg
gaande Postt
3. Inge
-gee
en post

40

50

ulen en actie
epuntenlijstt van OLC. 7
70 d.d. 14 fe
ebruari 2012
4. Notu
Teksstueel:
N.a.vv.
Agen
ndapunt 5: Huisman
H
heeft de mail nie
et gezien die
e gestuurd zo
ou worden naaar de progra
amme
mentoren in verb
band met de onderwijswijjzigingen. De
e mail is wel verstuurd m
maar zal opnie
euw
gesttuurd worden
n.
Actiepunten:
69 E
Etentje met de OLC-leden
n: Er komt e
een nieuw voorstel wat be
etreft de datuum en de loc
catie.
72 V
Voorstellen projecten Inte
eractie studen
nt-docent: Err zijn een aantal namen vvan projecten
genoemd, de studentleden gaan onde
erzoek doen en komen da
an met conccrete voorstellen.
73 A
Advanced Sie
ence Commu
unication in m
master curric
culum past: Er
E wordt niet alleen gekek
ken of
de
eze cursus past
p
in het curriculum maa
ar naar meerdere cursus
ssen die passsen bij de de
erde O
(O
Organiseren/Ondernemen
n). De naam van het actiepunt moet aangepast
a
w
worden.
5. Curs
sus evaluatiie OEC (blok
k 2B)
De O
OLC gaat akkkoord met de
e evaluaties maar heeft één
é verzoek aan de OEC
C: de OLC wil graag de
cursus Vertalerbouw laten ve
ervangen doo
or Artificial In
ntelligence. Vertalerbouw
V
w wordt dit jaar voor het
laatsst op deze wijze gegeven
n. Evaluatie vvan Vertalerb
bouw zou volgend wel weenselijk zijn. Dit wordt
gem
meld aan de OEC.
O
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6. Onderwijswijzigingen
-Nieuwe cursus naam en code voor Distributed Data Processing Using MapReduce, en de
cursusbeschrijving is ook aangepast. De nieuwe naam is: Managing Big Data.
De OLC keurt de wijzigingen goed.
-Study Tour: Het eerste deel van de beschrijvingen van de Studiereis zijn al eerder goedgekeurd door
de OLC. In de nieuwe beschrijving staat aanvullende informatie voor de commissieleden van de reis.
Hierin staan de leerdoelen geformuleerd voor de commissieleden en hoe de beoordeling moet zijn.
De vraag is: waarom krijgen de commissieleden credits en afstudeermaanden voor het organiseren?
Het is namelijk geen cursus, het is begeleiding/organiseren van de reis. Het organiseren kan ook als
een deel van een Minor gezien worden en deze commissieleden krijgen hun credits voor de Minor.
De OLC keurt het voorstel voor dit jaar goed maar wil dat de leerdoelen voor de commissieleden
aangevuld worden. De Commissieleden moeten kennis nemen van de onderzoeken van de
deelnemers en aanwezig zijn bij de presentaties hiervan. De OLD wordt hiervan op de hoogte
gebracht. Volgend jaar zal er gekeken worden of het op een andere manier ingevuld kan worden met
betrekking tot studiepunten/afstudeermaanden, hoeveel tijd de organisatie kost, en of de
commissieleden studievertraging oplopen.
7. OER
De specifieke opleidings-OER moet in de vergadering van 22 mei a.s. besproken worden. Eind mei
moet de OER definitief zijn. De werkgroep OER van de OLC bestaat uit Havinga, Sijpesteijn en
Karagiannis. Als de andere leden van de OLC nog wijzigingen/opmerkingen hebben kunnen ze die
sturen naar de werkgroep OER.
8. W.v.t.t.k.
Er zijn geen vragen/opmerkingen.

30

9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
Dit was de laatste vergadering van Mattijs Ugen. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet.
Naar een opvolger wordt nog gezocht

Om 10.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 20 maart 2012

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

72

Maart 2012

Voorstellen projecten voor interactie
student-docent

Studentleden

April/Mei

73

Maart 2012

Kijken of 3e O cursussen in master
curriculum past

Werkgroep Curriculum

Mei

74

April 2012

Contact docent DiWi-1

OLD

Mei

75
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