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1. Opening en vaststellen agend
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
Er wordt kennis gemaakt met het nieuwe studentlid Heerlien.
Er zijn extra stukken voor agendapunt 9 –Research Topics, voor agendapunt 7 –toetsoverzicht.
Van de Zande wil graag bezemonderwijs bespreken dit komt bij agendapunt 10.
2. Mededelingen van de old:
*De opleiding Informatica wil een ochtend onderwijs-info plannen. Hierbij zullen de docenten
aanwezig zijn om te praten over alle ontwikkelingen. Het voorstel is om het op 26 januari 2015 te
houden. Er wordt nog een brief naar alle leerstoelen gestuurd.
*Op 21 oktober 2014 wordt er een UT-brede onderwijsdag gehouden voor alle docenten en
studenten. Je kunt je opgeven via een webpagina.
*Het Bachelorreferaat wordt dit studiejaar nog twee keer aangeboden. In het studiejaar 2014-2015
zal het in het eerste semester nog in de oude stijl en in het tweede semester in een nieuwe stijl
aangeboden worden. De nieuwe afstudeerfase bestaat uit het referaat, ontwerpproject en reflexie
onderwijs. Voor de volgende studiejaren is het nog niet zeker of het één of twee keer per jaar
aangeboden wordt.
*Calculus 2: Het vak wordt dit studiejaar als bezemonderwijs aangeboden.
Er zijn TI-studenten die nog nooit Calculus 2 onderwijs hebben gevolgd en deze studenten zijn
ontevreden over hoe het aangeboden wordt. Ze hebben dit niet besproken met de OLD van TI maar
hebben het direct bij het CvB en het UT-nieuws gemeld. Dit heeft voor onrust gezorgd. Besloten is
dat Langerak Calculus 2 voor deze groep studenten gaat geven omdat er binnen Wiskunde geen
docent beschikbaar is om het vak in de oude stijl aan te bieden.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
Ter kennisgeving: uitgaande brieven naar de decaan over positief Advies van de OER’s.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 94 d.d. 17 juni 2014
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd.
N.A.V.
Studentenbloemetje: Het bloemetje is nog niet uitgereikt aan Heuvelink. Langerak en Huisman zullen
dit binnenkort doen.
Actiepunten:.
129: Goedgekeurd stuk minor in het buitenland. Schut heeft een andere versie naar van Winsen
gestuurd, met deze versie is beter te werken. De inhoud is hetzelfde. Afgehandeld.
144: Toetsschema module 6 opvragen bij Theune. Wordt naar alle leden gestuurd.
Wordt bij agendapunt 11 besproken. Afgehandeld.

145: Wijzigingen vakbeschrijvingen in Osiris zonder OLC toestemming. Afgehandeld.
146: Formulier vakbeschrijving aanpassen door key-user Muller. Dit is niet mogelijk, ze kan het wel in
de mail melden. Afgehandeld.
147: Aan wie vragen stellen over de toetsing van OS (uit module 5). De Module coördinator wordt
hiervoor benaderd. Afgehandeld.
148: Nieuwe OLC leden zoeken. Hiemstra is terug en Remke gaat de OLC verlaten.
De voorzitter gaat opzoek naar een vervanger.
5. Samenstelling van de OLC werkgroepen
Karagiannis en van Dijk verlaten en Heerlien neemt plaats in de werkgroep curriculum.
De werkgroepen OER/Werkwijze en Operationele zaken worden samengevoegd tot de nieuwe
werkgroep OER/Kwaliteitszorg. Hiemstra wordt de voorzitter van deze werkgroep en zal bestaan uit 2
docenten en 2 studenten.
6. Ontwerp document Module 5 – Computersystemen 2.1
Het onderdeel Operating Systems roept vragen op bij de leden. Vooral over het tentamen via
Blackboard (fraude gevoelig), de interviews en beoordeling van student assistenten.
Heijnen neemt contact op met de modulecoördinator en legt hem de vragen van de OLC voor en
vraagt om een nieuw ontwerp document van deze module. (actiepunt)
In elke module zijn academische vaardigheden voor 1 ec opgenomen. In deze module is gekozen
voor ICT en Recht waarvoor een boek aangeschaft moet worden.
De Module wordt gedeeld met EE maar er is weinig overlap. De studenten hebben samen colleges
van CAO, maar behandelen niet de zelfde stof, en het project.
De OLC is benieuwd naar de evaluatie van deze module, om te kijken of er wel een gezamenlijke
module was en niet twee modules naast elkaar.
De OLC wil van alle modules evaluatie rapporten en OEC verslagen gaan bekijken.(actiepunt)
Heijnen zal Romkema vragen waar de documenten te vinden zijn. (actiepunt)
De werkgroep OER/kwaliteitszorg gaat deze rapporten bekijken en een lijst maken voor
verbeteringen en deze sturen naar de betreffende personen. (actiepunt)
Ontwerp document Module 6 – Intelligent Interaction Design
De module wordt gedeeld met BIT en CREATE en er zijn grote verschillen in het eerste jaar van de
opleidingen. De OLC heeft vragen over de toetsing van de module en besloten is dat de OLC leden
alle vragen of opmerkingen naar Heijnen zullen sturen. Zij heeft binnenkort overleg met de module
coördinator en zal de vragen/opmerkingen van de OLC aan haar voorleggen. (actiepunt)
De werkgroep curriculum gaat een lijst maken waarop staat welke informatie de OLC wil van elke
module. Deze lijst wordt naar alle modulecoördinatoren gestuurd. (actiepunt)
Heijnen zal het toetsschema overzicht van alle zes modules bespreken in de moduleboard.
7. Toetsing en beoordeling van modules
Dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van Oktober.
8. Engelstatige opleiding TI 2015
Per studiejaar 2016 zullen alle bachelor opleidingen van de UT Engelstalig worden. De decaan van
EWI vraagt of de OLC het zinvol vindt om dit al eerder te laten beginnen (studiejaar 2015).
Er wordt gesproken over:
-volledig overgaan naar Engelstalige opleiding, ook de ondersteuning/vergaderingen
-het komende studiejaar alleen de colleges in het Engels aanbieden
-Internationaal werven van studenten en zullen er internationale studenten komen
De OLC heeft besloten dat zij het advies geven om het Engels in stappen te laten invoeren.
Dus niet per 01-09-2015 een volledig Engelstalige opleiding TI.
10. W.v.t.t.k.
*Bezemonderwijs:
De vraag is om hoeveel studenten gaat het, hoe wordt het gegeven en hoe wordt het
gecommuniceerd.

Heijnen meld dat er een aantal studenten zijn die opnieuw zijn begonnen met de opleiding TI en dus
nu het TOM-onderwijs volgen. De examencommissie beslist of een student voldoende kennis heeft
om een vrijstelling te kunnen krijgen voor een module of een deel van een module.
Alle studenten die de bachelor TI niet kunnen afsluiten op de oude wijze zullen moeten overstappen
naar het TOM-onderwijs. Voor elke student zal gekeken worden hoe dit opgelost kan worden, welke
module of deel module er gevolgd moet worden of dat er helemaal opnieuw begonnen moet worden
met het TOM-onderwijs.
Heijnen gaat uitzoeken hoeveel studenten nog oude vakken moeten halen en hoe ze benaderd
worden. (actiepunt)

9. Onderwijswijzigingen
Security and Privacy in Mobile Systems
*De docent vraagt toestemming om het vak op een andere wijze aan te bieden.
De OLC geeft een positief advies.
*Web Application Programming
Het is een nieuw vak voor BIT en misschien geschikt als derde jaars keuzevak voor TI.
De OLC vindt het goed plan om het toe te voegen aan de keuze mogelijkheden.
*Research Topics voor 6 ec.
Elke master student doet een Research Topics voor 10 ec. Sommige studenten willen graag een
extra research doen. De Kerckhoff master hebben vakken voor 6 ec en willen graag een extra
research voor 6 ec. en vragen toestemming het te ontwikkelen.
De OLC geeft een positief advies.
De OLC vraagt zich af hoeveel studenten op stage gaan. De OLD meldt dat weinig studenten van
Informatica op stage gaan. Stage zal in een andere vergadering besproken worden. (actiepunt)
10. Rondvraag en sluiting
*Huisman heeft vakdossiers gevuld. Zij vraagt of OLC-leden hier naar willen kijken en melden wat
ze ervan vinden.
- De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur.
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Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

149

Sep2014

Vragen over toetsing van OS en nieuw
ontwerp document Module 5

Heijnen

Okt2014

150

Sep2014

Vragen/opmerkingen OLC module 6
voorleggen coördinator

Heijnen

Okt2014

151

Sep2014

Romkema vragen module evaluatie
rapporten en OEC verslagen

Heijnen

Okt2014

152

Sep2014

Bekijken evaluatie rapporten en OEC
verslagen

OLC

Jan2015

153

Sep2014

Lijst aan hand van rapporten/
verslagen voor verbetering van de
vakken

OER/kwaliteiszorg

Dec2014

154

Sep2014

Lijst welke info OLC nodig heeft van
de modules

Curriculum

Dec2014

155

Sep2014

Aantal studenten nog oude vakken
hebben open staan en hoe ze
benaderd worden

Heijnen

Okt2014

156

Sep2014

Stage bespreken

OLC

Jan2015

157

