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De master OER wordt herschreven. Deze bestond uit twee delen (3 TU en opleiding specifieke) 
en wordt nu één geheel. Bij het schrijven van de nieuwe OER wordt gekeken wat volgens de wet 
in de OER moet staan. Aan het vakdossier wordt nog gewerkt. Er is een pilot geweest met vier 
docenten, het wordt voortgezet met zestien docenten. Het vakdossier komt in Blackboard en 
zichtbaar voor de docenten. Er is beoordelingsformulier ontwikkeld voor de master 
afstudeeropdracht. 
 

6. Onderwijswijzigingen 2013-2014 
-Economics & Security (master keuzevak) 
Het vak wordt niet meer aangeboden. Het contract van de docent wordt niet verlengd en er is 10 
geen andere docent die het over kan nemen.  
De OLC stemt in met het verzoek. (actiepunt OLD) 
-Introduction to Information Security (bachelor 3e jaars keuzevak) 
De docent wil het vak nog één keer aanbieden (2013-2014). Hij wil het dan voor twee generaties 
tegelijkertijd geven. De docent meld dat hij geen tijd meer heeft, dit i.v.m. de reorganisatie van zijn 
leerstoel en de extra inspanningen voor TOM. 
Dit betekend dat de studenten die in 2013-2014 in het tweede jaar zitten, drie verplichte vakken en 
het keuzevak uit het derde jaar moeten volgen.  De OLC vindt het geen goed voorstel. 
De OLC begrijpt de situatie maar wil graag een andere oplossing zien.  
Bijvoorbeeld:  andere docent 20 
                       op een andere manier aanbieden 
                       meer zelf studie 
                       niet volgend jaar – maar in studiejaar 2014-2015 éénmalig aanbieden 
 De OLD gaat overleggen met de docent. (actiepunt OLD) 
 

7. Tracks in de Master Computer Science 
De leerstoel SE houdt op te bestaan, hierdoor wordt het moeilijk de track SE te handhaven. Als 
gevolg hiervan verdwijnen ook een aantal mastervakken. Daarom stelt de OLD voor om de track 
SE op te heffen en extra keuze vakken toe te voegen aan de tracks ISE en MTV. Dit voorstel is 
besproken met de programme mentoren. Er komen overgangsregelingen in de OER.  30 
De programme mentor van ISE gaat mogelijk de UT verlaten; voor ISE wordt een nieuwe mentor 
gezocht. 
Er zullen vier tracks (MTV, ISE, WiSe en Security) blijven bestaan in de master CSC (naast de 
Master TEL). 
Er wordt een gesprek gepland met de OLD, Huisman en leerstoel SE over de begeleiding van 
studenten die nu in de track SE zitten. (actiepunt) 
Hoe de programma’s eruit gaan is nog niet helemaal duidelijk omdat door de reorganisatie een 
aantal vakken niet meer aangeboden worden. De leerstoel DB moet nog aangeven welke vakken 
er niet meer aangeboden worden. (actiepunt Hiemstra) 
De OLC keurt het opheffen van de track SE en programma wijzigingen goed. 40 
 

8. Uitfasering oud onderwijs 
Er wordt een regeling m.b.t. het uitfaseren eerste jaar i.v.m. TOM voor in de nieuwe OER voorgelegd 
aan de OLC. 
-Twee vakken worden het komend studiejaar nog wel aangeboden. Dit zijn vakken die voor andere 
opleidingen een tweede jaars vak zijn.  
- Het gaat om:  vier Wiskunde vakken (waarvoor Wiskunde zelf een oplossing gaat zoeken) 
     zes Informatica vakken die niet meer aangeboden worden    
Wettelijk gezien moeten er nog twee tentamens aangeboden worden. Een student-assistent gaat 
onderzoeken om hoeveel studenten het per vak gaat en op welke wijze de studenten iets 50 
aangeboden kan worden. 
De OLC keurt de tekst goed op één kleine wijziging na. Ze willen de tekst : “in dezelfde kwartielen als 
in 2012-2013.” gewijzigd hebben in “in principe in dezelfde ….2012-2013.” De docent heeft nu de 
mogelijkheid om een tentamen op een ander tijdstip aan te bieden. 
De OLC wijst de OLD erop dat er wel goed naar de studenten gecommuniceerd moet worden.            
  

9. OER – nieuwe versie 
Op 14 mei moet de voorlopige versie van de opleiding specifieke OER naar de FR gestuurd worden. 
De OLD heeft de romp OER nog niet gekregen. Zodra hij deze gekregen heeft, kijkt hij of er delen uit 
het opleiding specifieke deel gehaald kan worden en stuurt hij het door naar de OLC. 60 
In mei komt de OER op de agenda met het commentaar van de FR. 
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10. Laptopplicht 
De werkgroep Operationele zaken heeft gekeken naar de laptopplicht. Ze adviseren om een laptop te 
verplichten vanaf studiejaar 2013-2014 en geen speciale eisen te stellen aan een laptop.  
Ze melden dat de commissie geen zicht heeft welke software erin de TOM modules gebruikt gaan 
worden en of dit consequenties heeft voor de keuze van een laptop. Ook hebben ze geen idee wat de 
kosten voor de studenten zullen zijn voor de aanschaf van programma’s. 
De voorkeur zijn laptoppen die een virtual box kunnen draaien. 
 10 

11. W.v.t.t.k. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013 
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Mail voor dhr. Aksit - 
sturen naar de OLD 
 
Contact opnemen met dhr. Aksit 
namens de OLC 
 
Kijken of Logica nog gegeven zal 
worden. 
 
Economics & Security  
niet meer aangeboden 
 
Introduction to Information Security 
overleg met docent 
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worden door de leerstoel DB 
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