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De OLC vindt dat twee rooster vrije dagen in één blok te veel is. Ze vinden dat Inter-Actief 
binnenkort een datum moeten vaststellen voor het symposium. Deze datum moet doorgeven aan 
de module coördinator van blok 2A en de roosteraar.  
 

6. Vakwijziging 
De leerstoel FMT meld dat het Bachelor referaat (track FMT/SE) in semester 1 wordt begeleid 
door Van de Pol en semester 2 door Stoelinga. 
Het vak CDP wordt gegeven door Huisman mits het verplaatst wordt van blok 1B naar blok 2B. 
Huisman is in blok 1B te druk om ook dit vak te geven. 
 10 

7. Werkgroep Curriculum 
Research Experiments in Databases and Information Retrieval 
De vakbeschijving is niet specifiek gericht op het gebied Databases en Information Retrieval. 
Bijna alle tracks in de master hebben een vak waarin je onderzoek doet, artikelen leest en zo’n 
vak heeft in elke master een andere naam. De werkgroep wil een voorstel doen om voor alle 
Masters één vaknaam te hebben. 
Opmerkingen over de Modules 
-De werkgroep vraagt zich af of het handig is om elke maandag ochtend verplicht onderwijs te 
hebben. Hoe gaat het met een student die iets langer ziek is.  
-Er moet een goed evaluatie plan komen. De OLC vraagt zich af of het monitoren (evaluatie) en 20 
de feedback van het nieuwe onderwijs tijdens de module plaats vindt. De OLD gaat informatie 
vragen aan de heer Romkema. 
-Studentassistenten vinden voor het komend studiejaar zal een probleem worden. 
-In de beschrijven van enkele modules staan regels waarvan niet duidelijk zijn of deze voor de 
studenten of docenten zijn. 
-AVI-lijn: belangrijk hoe de studenten benaderd worden (hoe de informatie geformuleerd wordt). 
-Als studenten extra activiteiten doen, hier ook erkenning voor krijgen.  
-Melden aan docenten als ze studenten met onvoldoende schrijfvaadigheden hebben, deze 
doorwijzen. 
 30 

8. Laptopplicht 
Donderdag 13 juni is er een bijeenkomst geweest waar de nieuwe modellen zijn bekend gemaakt. 
Het zijn twee modellen van HP, Highend en Allround, het model Allround voldoet aan de eisen. 
 

9. Accreditatie  
De OLC wordt op de hoogte gehouden omtrent de accreditatie. 
De OLD zet gegevens op een site waar de OLC alle informatie kan vinden. 
 

10. Romp OER 
Deze is rond gestuurd en gezien door de OLC. 40 

 
11. Opleidingsspecifieke OER 

De master OER is opnieuw geschreven. De Faculteitsraad heeft er naar gekeken en hebben 
commentaar gegeven. Dit is nog niet verwerkt in deze versie. 
De werkgroep curriculum heeft enkele opmerkingen: 
-de Master Telematics lijkt nu track van Computer Science 
-de layout is wisselend 
-de tekst voor het Final Project is op pagina 19 en 27 niet hetzelfde 
De Bachelor OER is op veel punten hetzelfde als vorig jaar. In de bijlage is het gedeelte tot en  
met I gelijk gebleven en aangevuld met j tot en met r. De OLC wil dat punt h naar boven wordt 50 
gezet en punt b wordt. Het gedeelte voor het TOM onderwijs is toegevoegd.  
De werkgroep OER zal nog contact opnemen met de OLD voor commentaar. 
Studiejaar 2013-2014 zal er voor de laatste keer officieel een Propedeuse uitreiking zijn. 
 

12. W.vt.t.k. 
             

13. Rondvraag en sluiting 
De Heus meld dat zij de OLC gaat verlaten, van Winsen volgt haar op. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur. 60 
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