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Er is een EWI-conferentie geweest, hier was men erg blij met de inbreng van de studenten. De 
opleiding EE gaat zijn curriculum wijzigen voor wat betreft het eerste jaar met ingan van 
september 2012 (dat eerste jaar wordt dan tevens Engelstalig).  
Ook heeft  er clusterbijeenkomt plaats gevonden, daaruit is gekomen: 
~In het eerste jaar in blok 1A komt er een project met een thema dat voor de hele UT hetzelfde zal 
zijn. 
~TI en TW willen een module over diskrete modellen delen. Er is een ontwerpteam die deze 
module vorm gaat geven. Er wordt nog nagedacht over de onderwijsvorm en de toetsing. 
De commissie Nieuwe Bachelor (die opdracht heeft gekregen van de OLC) komt binnenkort met 
plannen voor vijf modules en voor de zesde module komen meerdere voorstellen waaruit gekozen 10 
kan worden. 
Het stuk is hopelijk voor de volgende vergadering uitgewerkt. 
Mededelingen werkgroepen 
-Werkgroepen  werkwijze / OER / operationele zaken hebben geen mededelingen. 
 De werkgroep curriculum heeft een stuk aangeleverd voor agendapunt 6.   
 

4. Ingekomen/Uitgaande Post 
-NWO-aanvraag Graduate school DSS.  Het is een voorstel om geld te krijgen voor de graduate 
school, als de aanvraag is goedgekeurd komt het weer op de agenda.   
 20 

5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 68 d.d. 13 december 2011 
Tekstueel:  
pag.1:regel14:”Ze hebben …..4e poging”                moet worden 
                       “Ze hebben… en als principe zal geeist worden bij een 4e poging” 
N.a.v.   
               
Actiepunten: 
69 Etentje met de OLC-leden:  Er komt een nieuw voorstel wat betreft de datum en de locatie. 
 

6. Onderwijswijzigingen 30 
-Vertalerbouw: De docent wil het verzoek voor wijzigingen later indienen i.v.m. andere docent voor de 
cursus. 
De toets vormen moeten voor de nieuwe OER wel bekend zijn, de rest kan later wel. 
-CDP: nieuwe cursusbeschrijving. De OLC adviseert positief.  
De cursusbeschrijving moet nog in het Nederlands aangeleverd worden voor Osiris. 
-Verkennen van Digitale Toekomsten: De docent heeft gemeld dat deze cursus niet meer 
aangeboden gaat worden in blok 2B. Het is een keuze cursus voor tweede jaars Bachelor studenten, 
er blijven nu drie cursussen over waaruit de student kan kiezen. De OLD vraagt aan de OLC of er 
een andere cursus moet bijkomen zodat de keuze weer vier mogelijkheden heeft. Afgesproken wordt 
dat er wensen/voorstellen naar de curriculum commissie gestuurd kunnen worden, mochten er geen 40 
wensen/voorstellen ingediend worden dan blijft de keuze mogelijkheid uit drie cursussen bestaan. 
De studentleden van de OLC vinden dat de voorlichting naar de studenten beter moet. De OLD geeft 
aan dat de manier van communicatie naar de studenten niet altijd efficiënt werkt en vraagt de 
studenten met voorstellen te komen hoe de communicatie verbeterd kan worden. 
-XML&Technologies: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer aangeboden. 
De OLC vraagt de OLD om contact op te nemen met de hoogleraar van de leerstoel om te melden 
dat de communicatie over het stoppen van de cursus op een andere manier moet gaan. 
De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht worden dat de cursus vervalt. 
-Java Middleware Technologies: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer 
aangeboden. Het is een keuze cursus voor derde jaars Bachelor en Master CSC studenten.  50 
De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht worden dat de cursus vervalt. 
-Knowledge Representation: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer 
aangeboden. Het is een keuze cursus. De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht 
worden dat de cursus vervalt. 
-System Validation: De cursus zal in het nieuwe studiejaar verplaatst worden van blok 2B naar blok 
1A. Het is in overleg gegaan met de andere opleidingen die ook aan deze cursus deelnemen. 
De OLC gaat akkoord met deze wijziging. 
-Program Verification: De cursus zal in het nieuwe studiejaar verplaatst worden van blok 1A naar blok 
2B. De cursus heeft van blok gewisseld met System Validation. De OLC gaat akkoord. 
 60 
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-Performance Analysis: De naam van deze 3TU cursus is gewijzigd in Quantitative Evaluation of 
Embedded Systems. De nieuwe naam sluit beter aan bij inhoud van de cursus. Er zal een nieuwe 
cursuscode komen voor QEES.  
De OLC wil graag dat snel bekend wordt in welk blok het gegeven gaat worden en dat de leerdoelen 
als bulleted list in Osiris wordt opgenomen. 
De OLD neemt contact op met de docent. 
-Codesign: De naam voor het Bachelor project wordt gewijzigd in Networked Smart Systems. Deze 
naam sluit beter aan bij de inhoud van de cursus. Er wordt een nieuwe cursus code aangemaakt. 
De oude pagina in Osiris blijft bestaan met een verwijzing naar de nieuwe. 
-Security & Privacy in Mobile Systems: Er is al een cursus voor de Kerckhoff master. Nu is er een 10 
versie ingediend voor 5 EC voor de andere masters. De OLC adviseert positief over de 
cursusbeschrijving. Huisman neemt contact op met dhr. Kargl met de vraag of er een mondeling of 
schriftelijk tentamen is en met de wens om het laatste leerdoel van de 6 EC variant uit te breiden met 
‘practical research’. 
-Economics & Security: Dit wordt een nieuwe keuze cursus voor de Kerckhoff master. De inhoud lijkt 
de OLC interessant maar ze hebben wel een aantal vragen. Wanneer wordt de cursus gegeven, hoe 
komt de cursus in het programma staan. Komt er een 5 EC variant voor andere masterstudenten (b.v. 
BIT studenten). Is de cursus besproken met de verantwoordelijken van het Kerckhoff programma ? 
De OLC vraagt de OLD of hij contact op wil nemen met de docent en de vragen wil voorleggen. 
-MTV-programma: Er zijn enkele wijzigingen in de keuze cursussen van het programma. Er zijn geen 20 
opmerkingen/vragen hierover en de OLC adviseert positief. 
-DeSC-programma: Er zijn kleine wijzigingen in het programma. Het volgen van de cursus Control 
Engineering is te moeilijk zonder EL achtergrond. De OLC adviseert positief. 
 

7. Advanced Science Communication 
Komt op de agenda van de volgende vergadering. 
 

8. Nieuwe Bachelor 
Dit punt is behandeld als een mededeling. (agendapunt 3) 
 30 

9. W.v.t.t.k. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
-Hoe gaat het verder met de studenten van de Kerckhoff master als de Ov-kaart vervalt voor de 
master studenten ?  In de volgende vergadering wordt besproken of er genoeg ruimte is voor 
telecolleges. 
-Hiemstra vraagt aan de studentleden hoe het staat met de informatie die zij zouden aanleveren over 
hoe de interactie tussen studenten en docenten verbeterd kan worden. 
 

 40 
 
 
Om 10.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 14 februari 2012 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

69 
 
 

Mei 2011 Gezamenlijk uit eten 
 

Operationele zaken Oktober 

71 Februari 
2011 

Vragen over nieuwe cursus Kerckhoff 
master 

OLD Maart 
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