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5. Leden werkgroepen OLC
Sijpesteijn vertrekt uit de OLC en de Heus neemt zitting in de OLC. Zij is het eerste semester voor
haar studie in het buitenland en dan komt namens haar Verbij.
Boersma wordt de nieuwe vicevoorzitter van de OLC.
Werkgroep Curriculum: van de Zande neemt plaats, Sijpesteijn eruit
vz: Huisman
Werkgroep OER/Werkwijze: de Heus neemt plaats, Sijpesteijn eruit
vz: Havinga
Werkgroep Operationele zaken: onveranderd
vz: Hiemstra
6. OER Studieplan
In de romp-OER staat:
“De nadere uitwerking van de manier waarop de studieadviseur adviseert over de door de studenten
ingediende studieplannen, wordt voor het begin van het studiejaar door de opleidingsdirecteur
bekendgemaakt”.
De studieadviseurs hebben hiervoor een stuk gemaakt maar deze kon niet meer op tijd aangeleverd
worden voor de OLC vergadering van Mei. Het stuk is toegevoegd aan de OER.
Het staat nu als mededeling op de agenda.
De OLC vindt dat het stuk slecht is opgesteld en ze gaan studieadviseur van Informatica vragen voor
uitleg, de werkgroep OER/werkwijze zal contact met haar opnemen. Volgend jaar wil de werkgroep
OER/werkwijze op tijd naar dit stuk kijken en aanpassen.
7. Ontwikkeling onderwijs model
De U-raad heeft niet ingestemd met het voorstel voor het nieuwe onderwijs model. Zij willen een
aantal punten gewijzigd hebben. Ze hebben o.a. moeite met het stuk waarin staat als je één deelcijfer
niet haalt dat je dan de hele module over moet doen. Het C.v.B. gaat 20 juni hierop reageren.
De OLD heeft er problemen mee omdat tijdens de voorlichting voor de nieuwe studenten niet duidelijk
is hoe de opleiding eruit gaat zien.
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8. Harde knip
Er is een stuk: “Informatiedocument voor Examencommissie over harde knip en bijbehorende
hardheidsclausule” gemaakt.
Bij punt drie van dit document staat dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden om een aantal
redenen. Eén van die redenen is het nog niet afgerond hebben van “niet kritische vakken”.
De vraag aan de OLC is: Wat zijn niet kritische vakken.
De OLC vindt dat de Informatica geen kritische vakken heeft. Ze vinden dat het bij elke persoon, die
denkt in aanmerking te kunnen komen voor een uitzondering, apart beoordeeld moet worden. De
harde knipcommissie moet dit bepalen.
De voorzitter van de OLC zal dit de examencommissie melden.
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9. Challenges
Hiemstra en Boersma hebben gekeken welke mogelijkheden er zijn. Ze stellen voor om in het nieuwe
onderwijs hiermee te starten. Ook stellen ze voor om de student hiervoor een certificaat te geven.
Ze willen aan de verschillende vakgroepen vragen om welke mogelijkheden er zijn. De OLD geeft
aan dat de werkgroep contact moet opnemen met A. Remke.
Een voorstel van de OLC aan de werkgroep is om het komend studiejaar al te beginnen met een
aantal challenges, om ervaring op te doen en te kijken hoe de interesse is van de studenten.
Inter-Actief zou bijvoorbeeld door een lunch-lezing hier onder de aandacht bij studenten.
De werkgroep gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.
10. W.v.t.t.k.
Huisman wil graag dat er een bloemetje voor studenten komt. Haar voorstel is dat docenten een
naam van een student kunnen doorgeven en motiveren waarom die student het verdiend. De
docenten kiezen welke student het bloemetje verdiend. Er zal dan één bloemetje vanuit de opleiding
per blok wordt gegeven. Huisman gaat dit verder uitwerken en komt in de vergadering van september
met een opzet.
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11. Rondvraag en sluiting
Sijpesteijn wordt bedankt voor zijn inzet.

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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