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6. OER     Studieplan 
De OLC had in de vorige vergadering kritiek op het stuk in de OER over het studieplan. 
De studie adviseur van Informatica heeft aanvullende informatie gestuurd en gemeld dat het stuk wat 
de OLC gekregen heeft niet compleet was. De FR was ook niet tevreden over artikelpunt 5 van de 
OER, vooral over het deel privacy. Dit deel is opnieuw opgesteld.  
Bij de nieuwe opleidingsspecifieke OER wil de OLD goed gaan kijken naar de inhoud en de lay-out, 
zodat het document er beter uit gaat zien en leesbaar wordt.  
 

7. Accreditatie 
De stukken over het ACM curriculum en het Twents curriculum Technische Informatica  zijn als 10 
mededeling ingebracht door de OLD. Deze voorstellen worden a.s. vrijdag besproken in de ICAB. De 
NVAO gaat kijken naar de cluster accreditatie voor alle opleidingen tegelijk. De Informatica kamer 
gaat hierbij een rol spelen, namens Informatica zit A. Rensink hierin. Zij gaan een offerte opstellen 
voor de QANU. Het referentiecurriculum in ACM 2013 is een referentiekader. Deze bevat 18 
Knowledge Areas, die we hebben verdeeld in 8 clusters. Bij het Twentse curriculum is gekeken hoe 
het hierin past. De accreditatievoorbereidingen zullen in oktober a.s. beginnen. De voorbereidingen 
zullen bestaan uit het verzamelen van gegevens door onder andere enquêtes en panelgesprekken. 
 

8. Nieuwe Bachelor Onderwijs 
-Begin juli is bekend geworden dat het nieuwe onderwijs doorgaat. Op 20 september is er een 20 
bijeenkomst met de module coördinatoren, voor de eerste vier modules zijn dit Kokkeler, Rensink, 
Heijenk, Hiemstra. De heer Kamphuis gaat zich bezig houden met de documentatie en met de 
curriculum begeleiding. Binnenkort zal er een gesprek plaats vinden over de invulling van de modules 
met Van der Voort, Kamphuis, de OLD en de ontwerpteams. 
In de vergadering van vandaag gesproken over de zes kernmodules plus een extra kernmodule, 
keuzemodules, welke er verplicht worden of een verplichte keuze worden en over de module 
Wiskunde. 
Het advies van de OLC-IT aan de OLD: De OLC gaat akkoord met de modulecoördinatoren en geeft 
toestemming voor het ontwerpen van de eerste vier modules. 
Het UT-brede thema wordt waarschijnlijk Sport. 30 
-Adviesnota van de Commissie Onderwijsorganisatie. In dit stuk worden de nieuwe clusterindeling 
voor de Bacheloropleidingen, de verdeling van de instroom en het overzicht van de belangrijkste 
veranderingen voor de toekomstige onderwijsorganisatie vermeld. Informatica zat in het cluster 
Engineering  en komt nu in het cluster ICT samen met TW, EE, BIT en Create. 
De OLC-IT geeft een positief advies aan de decaan.  
 

9. Challenges 
Boersma heeft een aantal vakgroepen benaderd en deze hebben gereageerd. 
Binnen Inter-Actief gaat een commissie, die kennis heeft van de challenges, een rol spelen en 
contact hebben met de docenten en de studenten. 40 
Ideeën kunnen opgestuurd worden naar de commissie van Inter-Actief en er zal een website komen 
waarop studenten zich kunnen registreren. 
 

10. W.v.t.t.k. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
  
 50 

Om 10.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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