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krijgen. Hij zal per vak een vakdossier moeten maken, dit wordt in Bb gedaan. Er komen 7 mappen in 
Bb waarin de verschillende gegevens van een vak opgeslagen worden, waaronder 
slagingspercentages, toetsen, peer review. Deze mappen zijn niet toegankelijk voor studenten, de 
examencommissie moet hier wel toegang voor krijgen. 
Verder geeft Romkema aan dat er binnenkort een voorstel komt over de evaluatie van de master 
vakken. 
Kwaliteitszorg kan wel in december op de agenda. De werkgroep operationele zaken zal dit 
voorbespreken met Romkema, Hiemstra neemt hierin het initiatief. 
 
 10 

6. Stand van zaken: Nieuwe Bachelor Onderwijs 
Er wordt nu vooral gebrainstormd over de 1e module, hierbij zijn alle modulecoördinatoren van de 
modules 2-5 betrokken. Het is nog niet helemaal duidelijk welke onderwerpen hierin aan de orde 
moeten komen. Het moet in ieder geval basis informatica bevatten.  
Verder zijn er nog geen themacoördinatoren voor de 3 thema’s benoemd. 
 
 

7. Nominatie studentenbloemetje 
Er zijn 2 nominaties binnen gekomen. De studentenbloemetjes worden dit keer aan beide studenten 
uitgereikt. Zowel Henk Mulder als Marije de Heus zullen een bloemetje ontvangen. Er is nog 20 
discussie over de wijze waarop hier aandacht aan besteedt moet worden, EWI nieuwsbrief en 
website worden voorgesteld. 
 

8. W.v.t.t.k. 
Jaarverslag 
De werkgroep operationele zaken heeft het jaarverslag opgesteld. Er worden een paar wijzigingen 
voorgesteld. De werkgroep zal deze wijzigingen verwerken waarna het jaarverslag definitief 
vastgesteld kan worden. 
 
 30 

9. Rondvraag en sluiting 
Hiemstra vraagt naar het beheer van de OLC website. Huiskes geeft aan dat dit sinds kort bij BOZ 
ligt.  
Huisman vraagt hoe om te gaan met studenten die zich niet hebben ingeschreven voor tentamens, is 
het juist dat de docent aangeeft dat het tentamen niet nagekeken wordt? Dit is volgens de procedure. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur. 
 



Verslag 77e OLC-IT d.d. 13 november 2012 3

 
                                       
Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 november 2012 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

81 
 
 

Okt 2012 Reactie aan examencommissie op 
verzoek formulering research topics 

Havinga Nov 2012 

83 Nov 2012 PvA accreditatie gereed Langerak Dec 2012 

     

84 Nov 2012 Kwaliteitszorg, voorbespreken met 
Romkema 

Werkgroep operationele 
zaken 

Dec 2012 

     

85 Nov 2012 Laatste wijzigingen jaarverslag 
verwerken 

Werkgroep operationele 
zaken 

Dec 2012 

     

86     

 


