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Haviinga (vz), An
ndringa, Boerrsma, de Heus, Huisman
n, van de Zannde
Kara
agiannis, Hie
emstra
Lang
gerak (OLD), Padberg (n
notulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 08
8.45 uur.
dedelingen van
v de old:
2. Med
-Werrkwijze OLC in Mei/Juni:
De O
OLC moet de
e komende maanden
m
ove
er veel zaken
n advies geve
en. Er is nogg één vergad
dering in
juni. Het voorstel is om een extra
e
vergade
ering te plannen in de ee
erste week vaan juli.
De le
eden van de werkgroepe
en kunnen off
ffline met elkaar overlegg
gen.
-Voo
oraanmelders
rs:
Tech
hnische Inforrmatica heeftt 72% meer a
aanmeldinge
en dan afgelo
open jaar (bijij een landelijke
stijgiing voor informatica van 47%).
denten bloem
-Stud
metje:
Er ziijn geen kand
didaten gemeld. Het bloe
emetje wordtt dit keer niett uitgereikt.
Med
dedelingen werkgroepen
w
n: De werkg roepen hebb
ben geen me
ededelingen.
3. Inge
ekomen/Uitg
gaande Postt
ulen en actie
epuntenlijstt van OLC n r. 82 d.d. 23
3 april 2013
4. Notu
Teksstueel: geen wijzigingen
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N.a.vv.
pag.3: Laptoppliccht
De w
werkgroep OZ wil graag dat
d er een invventarisatie plaats vindt welke
w
softwaare er nodig is voor
TOM
M onderwijs.
De O
OLD gaat dit vragen bij het module ovverleg. (actie
epunt OLD)
Actiepunten:
100:: Mail voor de
e dhr. Aksit, sturen naar de OLD. Afg
gehandeld.
101:: OLD contacct opnemen met
m dhr. Akssit namens de OLC.
De examen
ncommissie heeft
h
al een g
gesprek gehad. Afgehandeld.
103:: Kijken of Inleiding Logic
ca nog aange
eboden gaat worden. Afs
spraak is gem
maakt.
In vergaderring van juni zal de uitkom
mst gemeld worden.
w
104:: Melden OLC
C gaat akkoo
ord met het n
niet meer aanbieden van E & S per 22013-2014.
Afgehandeld.
105:: Overleg doccent over Inttroduction to Information Security. OL
LD heeft gespproken met de
d
docent overr de voorstellen van de O
OLC. De doce
ent geeft aan
n dat hij het tte druk heeftt.
OLC gaat akkoord
a
dat het
h vak nog 1 jaar aangeb
boden wordt.
106:: Gesprekken
n over studenten v.d. tracck SE. Hierv
voor is een affspraak gemaaakt.
107:: Vakken die niet meer aa
angeboden w
worden door de leerstoel DB. Deze zzijn staan op de lijst
van agenda
apunt 11. Afg
gehandeld.

50
5. Kwa
aliteitszorg
De w
werkgroep op
perationele zaken
z
heeft n
nog geen tijd
d gehad om naar
n
evaluatiies te kijken.
In kw
w1 zijn 23 va
ak evaluaties uitgezet wa arvan 19 me
et resultaat.
In kw
w2 zijn 24 va
ak evaluaties uitgezet wa arvan 19 me
et resultaat.
Huissman heeft er wel naar ge
ekeken en m
meld dat er ge
een bijzonde
erheden instaaan.
Er ziijn geen vakkken met een onvoldoend
de.
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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.
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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.
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)
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-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.
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
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.
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 BITcommissie. 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.
-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.
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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.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 21 mei 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

103

Mrt 2013

Kijken of Logica nog gegeven zal
worden.

Huisman

Juni 2013

106

April 2013

Gesprek over studenten v.d. track SE

Huisman/OLD

Mei 2013

108

Mei 2013

Extra vergadering 1e week Juli

Griffier

Juni 2013

109

Mei 2013

Inventariseren software TOM

OLD

Juni 2013

110

Mei 2013

Opmerkingen/vragen OER sturen naar
de werkgroep

OLC

Juni 2013

111

Mei 2013

Module team 1.4 vragen nadruk op
webapplicaties

OLD

Juni 2013

112

Mei 2013

Contact roosteraar over onderwijs
vrije middag

Hiemstra/Boersma

Juni 2013

113

Mei 2013

Brief voor OEC en kwaliteitszorg

Voorzitter

Juni 2013

114
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