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6. Accreditatie - voortgang 
De OLD is druk met het schrijven van de ZER. Hij wil graag twee personen van de OLC die naar 
de stukken kijken. Huisman en de Heus zullen dit namens de OLC gaan doen. 
 

7. OER 
-romp OER: 
De OLD dacht dat er een romp OER zou komen waarin één deel voor TOM en één deel voor het 
oude onderwijs zou zijn. Nu blijkt zonder kennisgeving dat er één OER is gekomen. 10 
Delen die niet de nieuwe romp OER voorkomen moeten nu opgenomen worden in de opleiding 
specifieke OER b.v. inschrijving voor tentamens. 
Hierdoor gaat het maken van de opleiding specifieke OER meer tijd kosten. 
 
(Andringa voegt zich bij de vergadering) 
 
-Master OER: 
De master OER voor CSc en MTEL is opnieuw geschreven en de eerste versie zit bij de stukken. 
Het grootste deel is klaar, er moeten nog kleine wijzigingen/aanpassingen in komen. 
In deze OER staan alleen de tracks van CSc (Security, MTV, ISE en WiSe) en MTE. 20 
De Graduate school informatie komt in een bijlage. 
Opmerkingen en vragen kunnen gestuurd worden naar de werkgroep OER. (actiepunt OLC) 
 

8. Derde poging procedure 
Voor de derde tentamen poging moet er toestemming gevraagd worden aan de examencommissie. 
De student legt uit waarom het mis ging bij poging één en twee en maakt een plan om een voldoende 
te halen. Legt dit stuk voor aan de studieadviseur en de docent, zij kijken hierna en zetten een 
handtekening voor akkoord. Dit stuk wordt ingediend bij de examencommissie. 
Gebleken is dat 80% van de TI-studenten voor de derde poging slagen, en  gemiddeld een 7,5 halen. 
Informatica wil dan ook deze procedure met een aanpassing voort zetten. De docent hoeft de 30 
aanvraag niet meer goed te keuren. 
De derde poging is uit de romp OER gehaald. Informatica zal deze regeling in de opleiding specifieke 
OER zetten voor het oude onderwijs. Het is niet voor TOM. 
De OLC vindt het een goed plan en stemt in met dit voorstel. 
 

9. Nieuwe formulering Research Topics 
De nieuwe tekst voor de OER zit bij de stukken. Deze formulering geeft beter aan wat de leerdoelen 
zijn. Er moet nog een beoordelingsformulier ontwikkeld worden voor Research Topics. 
Op de website moet ook duidelijke informatie komen over Research. 
De OLC keurt deze nieuwe formuliering goed. 40 
 

10. Module Onderwijs 
-Module 1.3: Network Systems 
De informatie is al goed uitgewerkt. De informatie is het Engels omdat het gedeeld wordt met de 
Bachelor EE. 
-Module 1.4: Data & Informatie 
De informatie is goed uitgewerkt. De informatie is tot stand gekomen door goed overleg met de BIT-
commissie. Havinga vraagt of de nadruk in deze module op web-applicatie ligt. De OLD gaat dit aan 
het module-team vragen. (actiepunt OLD) 
Dhr. Aarts van Wiskunde is de contact persoon voor de module coördinatoren van Informatica. 50 
-Laptopplicht 
De laptopplicht geldt alleen voor nieuwe studenten. De werkgroep OZ gaat kijken of ze voor de 
huidige studenten die geen laptop voor practica hebben iets kunnen regelen b.v. een leen laptop.  
 

11. Vakwijzigingen 
Er zijn een aantal mastervakken die niet meer aangeboden worden per 2013-2014. Deze lijst zal 
rondgestuurd worden naar de programme mentoren.  
Er is ook een nieuw vak aangeboden. De werkgroep curriculum zal voor de volgende vergadering het 
verzoek bekijken. Zij gaan ook naar de modules 1.1 t/m 1.4 kijken. 
 60 
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12. Onderwijs vrije middag 
EWI-breed gaat voor het tweede jaar module-onderwijs een onderwijs vrije middag plannen. De 
student kan dan werken aan b.v. een project, challenge, of begeleiding bij huiswerk. De vraag is of dit 
ook mogelijk is voor alle studenten van de bachelor en masters van Informatica.  
Of dit voor het komend studiejaar nu nog te regelen valt is moeilijk te zeggen. 
Hiemstra en Boersma nemen contact op met de roosteraar van EWI om het te bespreken.  
(actiepunt Hiemstra/Boersma) 
 10 

13. Mail dhr. Aksit 
De mail van de OLC met klachten over Design of Ssoftware Architectures is voorgelegd aan dhr. 
Aksit. Dhr. Aksit heeft hierop gereageerd, de mail zit bij de stukken.  
In deze mail geeft hij aan dat de vakbeschrijving zal worden gewijzigd. Hij reageert niet echt op de 
problemen die genoemd waren. Het vak is bij de evaluatie niet slecht beoordeeld maar is maar door 
enkele studenten ingevuld.  
De OLC gaat de OEC vragen om het komend jaar een panel gesprek te plannen voor DSA en 
kwaliteitszorg vragen om het vak het komend jaar te evalueren. (actiepunt voorzitter) 
De evaluatie moet dan wel door de meeste studenten ingevuld worden.  
 20 

14. W.v.t.t.k. 
De data voor de OLC vergaderingen voor het nieuwe studiejaar zijn bij de stukken gevoegd. 
 

15. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.25 uur. 
 

30 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 21 mei 2013 
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