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Janssen (vz), Huisman, Karagiannis, van de Zande, van Winsen, Drijfhout
Langerak (OLD), Padberg (notulist)
Havinga, Hiemstra

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
Extra stuk: Feedback cijfers over de module Parels wordt behandeld bij agendapunt 9.
2. Mededelingen van de old:
Dit jaar wordt er weer een studiereis georganiseerd.
De OLD’s van TI en BIT hebben met de coördinator gesproken. De voorbereiding vindt plaats in
blok 1A en de reis vindt plaats in blok 1B. De reis gaat naar Amerika en naar drie grote steden van
Brazilie. Er komt een nieuwe vakbeschrijving voor Osiris en net als vorig jaar is er een 10 ec
variant voor de master studenten.
-Mededelingen werkgroepen:
Het jaarverslag is gemaakt door de leden Van Winsen, Van de Zande en Huisman.
Het stuk is later binnengekomen en is nog niet gelezen door alle leden.
Opmerkingen kunnen in week 42 gestuurd worden naar Van Winsen. (actiepunt)
Na goed keuring wordt het verslag op de OLC site geplaatst.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 84 d.d. 18 juni 2013
Tekstueel: Geen
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N.A.V.
pag.1 reg.18: Negatief BSA advies
Karagiannis vraagt hoeveel studenten een negatief BSA advies hebben gekregen.
Geantwoord wordt dat twaalf student direct een negatief advies hebben gekregen. Vijf studenten
hebben een verzoek ingediend bij de BSA-commissie, hiervan hebben twee studenten een
negatief advies gekregen. Dus in totaal veertien.
pag.2 reg.26: Agendapunt 7 aangeboden vakken (van de vergadering van september) wordt door
geschoven naar de volgende vergadering. Het staat nu niet op de agenda.
Klopt dit agendapunt wordt vandaag niet aangeboden omdat het niet zeker was hoeveel leden er
aanwezig zouden zijn bij de vergadering van oktober. Het wordt dus doorgeschoven naar de
vergadering van november.
pag.2 agendapunt 8: Kwaliteitszorg. Er wordt aanvullende gegevens gemeld.
Bij tweedejaars bachelorvakken kan de docent aangeven of hij/zij een evaluatie wenst voor het
vak.
Evaluatie per semester vindt alleen plaats bij Mastervakken.
Van de Zande voegt zich bij de vergadering.
pag.2 agendapunt 9: Is er nieuws over de track SE.
Het hooglerarenoverleg vindt plaats na de visitatie.
Zodra er nieuws is zal de OLD het melden aan de OLC.
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Actiepunten:.
116: Jaarverslag van de OLC. Lopend.
117: vervanging OLC-leden. Wordt november.
118: Nieuw student lid. Afgehandeld.
119: melden Romkema over Kwaliteitszorg. Afgehandeld.
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5. Nieuwe OLC-leden en vice-voorzitter
Student lid als opvolger van Andringa.
Hiervoor zijn 2 studenten Drijfhout en Smid. In deze vergadering zou gemeld worden wie zitting
neemt in de OLC, maar de studenten hebben nog geen beslissing kunnen nemen. Ze hebben
advies gevraagd aan de OC van Inter-Actief en zijn nog niet tot een besluit gekomen. Ze nemen
voor de vergadering van november een besluit.
De nieuwe leden moeten moeten ook ingedeeld worden in werkgroepen.(actiepunt)
Van Dijk lid van de werkgroep curriculum ligt in het ziekenhuis. Ze zal voorlopig niet aanwezig zijn
bij het overleg van deze werkgroep.
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6. Accreditatie voortgang en voorbereiding
De proefvisitatie heeft plaats gevonden. De commissie bestond uit de dircteur van de Universiteit
van Eindhoven, dhr. Heylen, een student lid en mevr. Gommers.
Hieruit is gebleken dat niet alle docenten op de hoogte zijn van de nieuwe regels en het
toetsbeleid. De docenten worden de komende week op de hoogte gebracht. Naar alle studenten
en docenten van Informatica wordt een mail gestuurd: indien je niet bent uitgenodigd, maar wel
behoefte hebt van gedachten te wisselen met de visitatiecommissie kun je een afspraak maken
met de QANU.
De OLD stuurt een mail met belangrijke punten naar de panelleden van de visitatie.
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7. Evaluatie OEC
-Het vak Principles of Model Checking wordt voorgesteld om te evalueren maar het vak wordt dit
jaar niet gegeven. Het voorstel is om System Validation te evalueren.
-Aan de OEC wordt gevraagd om de vakken van dhr. Aksit dit jaar te evalueren.
-Mastervakken: Evaluatie hiervan is moeilijk omdat het vaak om kleine aantallen studenten gaat.
Daarom willen ze een andere manier van evalueren. Ze willen aan alle masterstudenten vragen
om aan te geven wat ze goed of slecht vinden en van welk vak.
-Bezem onderwijs: Het onderwijs wordt niet geëvalueerd maar de opzet van het onderwijs wel.
Het voorstel van blok 1A wordt goed gekeurd mits PMC wordt vervangen en de vakken van dhr.
Aksit het komend studiejaar geëvalueerd worden.
De vice-voorzitter zal een brief sturen naar de OEC.(actiepunt)
8. Afstudeercommissie
De examencommissie heeft onderzocht hoe masterverslagen zijn beoordeeld en hoe het cijfer tot
stand is gekomen, dit is soms moeilijk te achterhalen. Ze vinden het fijn dat er al enige tijd een
beoordelingsformulier wordt gebruikt zodat makkelijker te zien is hoe het cijfer tot stand gekomen
is.
De examencommissie doet ook het voorstel dat er een extern lid in de afstudeercommissie moet
zitten (op dit moment is dit niet het geval), deze moet niet bij het hele proces betrokken zijn maar
alleen in de laatste fase. Dat betekend dat een afstudeercommissie dan uit tenminste drie
personen moet bestaan. Het onderwerp wordt binnenkort met docenten besproken bij een
lunchlezing.
De OLD vindt het een goed idee, hij heeft zelf ook pas als extern lid in een afstudeercommissie
gezeten.
9. W.v.t.t.k.
Cijferoverzicht van de Module Parels der Informatica.
Gemiddeld komen er 27 reacties binnen per week op de enquête.
Week 3: Cryptografie. Het tentamen is slecht gemaakt, de studenten vinden de stof wel
interessant.
Week 4: Requirements Engineering. De studenten vinden dit een eenvoudige Parel.
Week 5: Intelligentie Interaction. Dit onderdeel van de module is tegengevallen. Alle studenten
waarderen het tussen een twee en een vijf. Er was geen goede samenwerking tussen de
docenten, studentassistenten en de studenten.
BIT en TBK studenten hebben deze week (week 5) van zich laten horen. Ze vinden hun werkdruk
veel te hoog, meer dan 40 uur (soms 50-60 uur) per week.
Week 6: Functioneel Programmeren. De docent vind het niet verstandig om BIT studenten aan
deze Parel mee te laten doen. Bit studenten hebben een 7,1 gegeven voor dit onderdeel.
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Eerste jaars studenten hebben gesproken met hun tutor.
Zij vonden week vier en vijf niet leuk/ideaal. Zij hebben geen goed gevoel over deze parels. De
kritiek is gemeld aan dhr. Van Keulen.
Uit het monitoren van de eerstejaars Informatica blijkt dat:
-studenten het druk hebben
-Wiskunde goed gaat
-35 studenten alles gehaald hebben, de meeste mogen nog een onderdeel herstellen
De feedback van de enquêtes is naar de studenten gestuurd.
Er komt achteraf nog een UT-brede evaluatie op de module.

10. Rondvraag en sluiting
-Huisman gaat de doodle voor etentje aanpassen om te kijken of er een datum is waarop meer
leden kunnen.
-De OLD meld dat het Ministerie in de nieuwe beleidsnota meld dat elke opleiding een
studiekeuzeactiviteit moeten hebben. Dit zou een Matching voor alle nieuwe Informaticastudenten
kunnen zijn. Hoe gaat Informatica dit organiseren ?
Het voorstel is om Informaticastudenten die zich voor 1 mei hebben ingeschreven, een enquête te
sturen. Studenten waarvan getwijfeld wordt, worden voordat het studiejaar begint opgeroepen
voor een gesprek.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.25 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 oktober 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

116

Sep2013

Opmerkingen Jaarverslag OLC

Van Winsen

Nov2013

118

Sep2013

Vervanging OLC-leden/lid

Voorzitter

Okt2013

120

Okt2013

Brief OEC evaluatie blok 1A

Vice-voorzitter

Nov2013

121
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