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1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 08
8.45 uur.
De functionaris Onderwijs
O
va
an Inter-actieff Janssen is bij de vergadering aanw
wezig.
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2. Nieu
uw Bachelorr onderwijs
Dhr. Kamphuis heeft
h
de inforrmatie voor d
de eerste mo
odules naar de
d OLC gestuuurd en hij geeft
g
uitleg
g hierover.
De sstukken gaan
n over:
-de vvergelijking van
v het Informatica curricculum (kernm
modules) mett ACM Ironm
man
-verg
gelijking eind
dtermen met de modules
-leerrdoelen van de
d eerste vie
er modules
-stud
diematriaal (b
boeken en/of dictaten)
-werrkdocumente
en van module 1.1 en 1.2
2 en een kwa
artieloverzicht
(And
dringa voegt zich bij de ve
ergadering)
Er w
wordt gediscu
ussieerd overr de eindterm
men en de leerdoelen.
(Hiemstra voegt zich bij de ve
ergadering)
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De ccurriculum co
ommissie gaa
at naar vak sspecifieke ein
ndtermen kijken. (actiepuunt curriculum
m
commissie)
Ze zzullen ook kijkken naar hett voorstel van
n de afdeling
gsvoorzitter dhr.
d Hartel (dde ACM eindtermen)
en e
een het voorsstel van de OLD
O
en de AC
CM. De Heus en Janssen gaan sameen ook naar de
voorrstellen kijken
n en hun mening geven.
De O
OLD en dhr. Kamphuis ga
aan studente
en benaderen om mee te
e praten overr de invulling
g van
module 1.1.
Op 2
28 februari a.s. is er een presentatie vvan de modu
ules.
Op 1
19 maart a.s is er een onderwijslunch
h over module onderwijs.
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3. Med
dedelingen
Med
dedelingen van
v de old: De
D OLD hee
eft geen mededelingen.
Med
dedelingen werkgroepen
w
n: De werkg roepen hebb
ben geen me
ededelingen.
ekomen/Uitg
gaande Postt
4. Inge
-Mail ~printen va
an de OLC sttukken door sstudenten.
-Mail ~wijzigen bereikbaarhe
b
id tot interne
e onderwijssites.
-Mail ~Evaluatie overlap TI en BIT
Dhrr. Rensink en
n de OLD heb
bben hierove
er contact op
pgenomen met dhr. Romkkema.

50
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5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 79 d.d. 22 januari 2013
Tekstueel: geen wijzigingen
N.A.V.
pag.3: Oude onderwijssites
De nieuwe onderwijssites zijn niet up to date. Informatie is oud of niet te vinden.
Het verzorgen van de sites door Communicatie werkt niet optimaal.
De directeur bedrijfsvoering van EWI is hiervan op de hoogte gebracht. Hij probeert een
communicatie medewerker voor EWI aan te stellen.
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Actiepunten:
81: Er moet vanuit de OLC een formele reactie komen, Havinga pakt dit op.
83: Plan van Aanpak voor de accreditatie is nog niet gereed, dit wordt doorgeschoven.
84: Kwaliteitszorg, voorbespreken. Afgehandeld.
85: Wijziging jaarverslag -blijft als actiepunt staan.
86: Onderzoek software voor laptopplicht, dit wordt doorgeschoven.
88: Printen agenda stukken voor studenleden. Afgehandeld.
89: Brief naar Van Laar over printen vergaderstukken, wordt doorgeschoven.
90: Aanpassen tekst afstudeerduur voor OER –blijft nog op de agenda staan.
91: Oude sites Informatica offline. Afgehandeld.
92: Mail studenten keuzevak Requirements Enigineering. Afgehandeld.
93: Melding stand van zaken B-Telematica –blijft op de agenda staan.
6. Kwaliteitszorg: semester 2 (2011-2012)
De werkgroep operationele zaken en dhr. Romkema hebben samen de resultaten besproken.
De werkgroep meldt dat men tevreden is met uitslagen van de evaluaties van de Bachelor
cursussen. Er zijn dit jaar geen slechte beoordelingen, alles heeft een zes of hoger. Ze melden dat
Management en Organisatie van MB al drie keer niet is geevalueerd.
De evaluatie van de mastervakken zal op een andere manier gaan plaats vinden. De evaluaties
voor deze vakken gaan moeilijker omdat het aantal studenten erg wisselend is.
Kwaliteitszorg meldt dat, de communicatie over tussentoetsen voor projectvakken is te weinig is
en wil dit graag verbeteren.
7. Onderwijswijzigingen 2013-2014
-Herformulering van de leerdoelen van Speech and language Processing 1.
De werkgroep curriculum adviseert positief over de wijziging. Ze vindt dat de OLC Create/HMI deze
wijziging ook moet beoordelen. Het verzoek is ook naar deze OLC gestuurd.
-Wijziging blok Design of Digital Systems.
Het voorstel is goed gemotiveerd en de werkgroep curriculum adviseert positief. Het voorstel is ook
gestuurd naar de OLC Embedded Systems.
-Opheffen van Computability & Computational Complexity.
De werkgroep curriculum adviseert met dit verzoek in te stemmen. De vakgroep FMT onderzoekt of
zij in samenwerking met Wiskunde het vak kunnen voortzetten.
-Opheffen Inleiding Logica.
Dit studiejaar is het vak toegevoegd als standaardkeuzevak voor blok 2B. De werkgroep adviseert om
de mogelijkheid te onderzoeken om een co-docent voor dit vak te vinden.
De OLC vraagt of Huisman contact op wil nemen met dhr. Rensink hierover. (actiepunt Huisman)
Als er geen nieuwe docent voor het vak gevonden wordt, wordt het opgeheven.
-Brief DB/HMI over onduidelijkheden van het aanbieden van hun vakken i.v.m. reorganisatie.
Dit geldt voor alle leerstoelen van EWI. Er moet 20 fte bezuinigd worden.
De OLD vindt er goed gekeken moet worden naar het master onderwijs. De OLD en dhr. Schut gaan
met de programme mentoren van alle tracks en de afdelingshoogleraren hiernaar kijken.
De uitkomst van deze bijeenkomsten meldt hij aan de OLC. Dit moet voor het vaststellen van de OER
plaats vinden.
8. Uitfasering oud onderwijs
De OLD wil graag overleggen met studenten, op welke wijze de huidige eerste jaars Bachelorvakken
in het nieuwe studie jaar aangeboden kunnen worden. De onderwijscommissie van Inter-actief neemt
contact op met de OLD voor een afspraak. De OLD wil dan ook al kijken naar de tweede jaars
vakken.
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9. UT onderwijssites
Enkele medewerkers van EWI vinden het niet zinnig dat mensen van buiten de UT bij veel informatie
kunnen komen van EWI. Zij vragen om web pagina’s af te schermen voor niet- werknemers van de
UT. Zodat studiezoekers alleen maar informatie zien die ze nodig hebben voor het kiezen van een
studie.
De OLC steunt dit voorstel niet.
De OLD meldt dit aan de stuurgroep. (actiepunt OLD)
10
10. Laptopplicht
De werkgroep operationele zaken gaat kijken naar de mogelijkheden voor software voor de laptop.
Ze nemen de informatie van dhr. Van Eck mee in hun onderzoek.
De laptopplicht geldt voor nieuwe Bachelor studenten.

20

11. Advies over herziening Kick-In
Het stuk gaat over de niet- opleidings Kick-In.
Een aantal opleidingen van UT zijn ontevreden over de huidige Kick-In. Daarom is er een nieuwe
opzet gemaakt en willen ze advies van de opleidingsdirecteuren.
In het voorstel willen ze in de eerste week 15-25 uur opleidingsintroductie opnemen.
De OLC en de OLD geven geen positief advies voor dit voorstel.
De OLD meld dit aan het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen. (actiepunt OLD)
12. Studentenbloemetje
De nominaties zijn: Ronald Meijer (veel werk voor de OEC gedaan)
Marcel Boersma en Bram Leenders (Challenge commissie)
Er wordt opgemerkt dat de Challenge commissie uit meerdere personen bestaat.
Besloten wordt dat Boersma een bloemetje krijgt omdat hij de trekker van de commissie is en Meijer
krijgt ook een bloemetje voor het vele werk dat hij verricht heeft.

30
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

81

Okt 2012

Nieuwe formulering research topics
opsturen voor Osiris

Havinga

Nov 2012

83

Nov 2012

PvA accreditatie gereed

Langerak

Jan 2013

85

Nov 2012

Laatste wijzigingen jaarverslag
verwerken

Werkgroep operationele
zaken

Dec 2012

86

Dec 2012

Onderzoek uitvoering laptopplicht
(i.v.m. software)

Werkgroep operationele
zaken

Jan 2013

89

Jan 2013

Brief Van Laar, printen
vergaderstukken

Havinga

Feb 2013

90

Jan 2013

Aanpassen tekst voor de OER,
afstudeerduur

Langerak

93

Feb 2013

Vak specifieke eindtermen

werkgroep curriculum

Mrt 2013

94

Feb 2013

negatief advies
beschermen onderwijssites UT

OLD

Mrt 2013

95

Feb 2013

negatief advies
herziening Kick-In

OLD

Mrt 2013

96

Feb 2013

Stand van zaken Master Onderwijs

OLD

April 2013

97

Feb 2013

OLC informeren over ondersteuning
en status van de website

OLD

April 2013
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