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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
Agendapunt 8 wordt doorgeschoven naar de volgende veragdering.
Er wordt nog naar een nieuw OLC-lid gezocht.
Agendapunt 9 -Module 7 heeft nog geen informatie aangeleverd.
2. Mededelingen van de old:
*Inschrijfproces hertentamens: BOZ gaat dit nu verzorgen voor de master cursussen en de bachelor
cursussen van het oude onderwijs dus niet van het TOM onderwijs.
Heijnen gaat met het tentamenbureau meekijken naar de inschrijvingen.
*Planning tentamens van Module 6 –IID: het is niet duidelijk of dit is voorgelegd aan de module
coördinator. Huisman gaat vragen of er contact is geweest. (actiepunt)
*Engelstalige Bachelor TI: Het komend studiejaar zal het onderwijs in het Engels gegeven worden.
De tentamens zullen nog wel in het nederlands zijn. Dit onderwerp komt weer op de agenda van de
volgende vergadering.
*Evaluatierapporten modules: komen in de volgende vergadering. Werkgroep OER/kwaliteitszorg
gaan deze opvragen. (actiepunt)
Heijnen gaat een management rapportage maken van de evaluatierapporten op verzoek van de OLD.
De OLC wil ook graag dat de module coördinatoren de acties die ze al hebben ondernomen of gaan
ondernemen aanleveren. De module enquetes zijn dit jaar alleen digitaal.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
CuriousU van 11 t/m 18 augustus 2015. Het stuk is ter kennisgeving aangenomen.
Mocht Hiemstra het willen bepreken dan kan dit in de volgende vergadering.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 95 d.d. 21 oktober 2014
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd.
N.A.V.
*pag.3 Keuzemodules: Huisman vraagt of de spreiding van de keuzemogelijkheden in de modules
voor TI studenten terug is gekoppeld naar Centraal.
Heijnen meld dat er matrix komt voor alle opleidingen. Hierin staat welke modules beschikbaar zijn
voor andere opleidingen (in module 8). Om meer duidelijkheid te krijgen hoe de keuzemodule(s)voor
TI eruit gaan zien komt het op de agenda van de volgende vergadering.
*OLD vragen of hij contact kan opnemen met de coördinatoren van module 7, 9 en 10. (actiepunt)
Actiepunten:.
149: Vragen over toetsing van OS en nieuw ontwerp document Module 5. afgehandeld
150: Vragen/opmerkingen OLC module 6 voorleggen coördinator. Blijft op agenda.
151: Romkema vragen module evaluatie. Blijft op agenda.
152: Bekijken evaluatie rapporten en OEC verslagen. Blijft op agenda.

153: Lijst aan hand van rapporten/verslagen voor verbetering van de vakken/modules.
Blijft op agenda.
156: Stage Informatica studenten bespreken. Blijft op agenda.
157: Nieuw OLC-lid. Blijft op de agenda.
158: Module 3 – gemiddeld cijfer van 5,5 naar 6,0. Blijft op agenda.
159: Planning tentamens module 6. Afgehandeld.
160: Ontwerpdocument module 7. Blijft op de agenda.
161: OS in de module voor 4 ec. Oude vak is voor 5 ec. De docent heeft gemeld dat de leerdoelen
van de 5 ec afgedekt zijn en dat de studenten een extra opdracht moeten doen.
De voorzitter gaat de extra opdracht opvragen. Blijft op de agenda.
5. Overgangsregelingen Bachelor
Er is geen nieuwe informatie. In het stuk van de vorige vergadering staat hoeveel studenten de
cursus nog moeten afronden. Deze aantallen studenten heeft Heijnen uit Osiris gehaald. Het is niet
duidelijk hoeveel studenten de cursus nog werkelijk moeten afronden. Bijvoorbeeld Programmeren 2
geeft Osiris aan dat 22 studenten de cursus nog open hebben staan terwijl het maar 5/6 studenten
zijn. Mocht een docent hulp willen bij het uitzoeken om hoeveel studenten het gaat dan gaat Heijenen
hen daarbij helpen. Er moet goed contact zijn tussen de studenten, docenten, bachelorcoördinator en
BOZ over de overgangsregelingen.
6. Master CSC specialisatie – Cybersecurity (3TU)
De werkgroep curriculum heeft naar het document gekeken en heeft nog een aantal vragen:
-Waar ligt de focus van de opleiding
-Weten de studenten het verschil tussen de Kerckhoff en deze nieuwe specialisatie
-De grote lijn in het studieprogramma is niet helder en waarom ervoor deze vakken is gekozen
-Over de vakbeschrijving/inhoud en het ontbreken van gegevens van een aantal vakken
Alle vragen van de werkgroep worden voorgelegd aan de docent.
7. Extra bachelor keuzevakken 3e jaars
De bachelor coördinator heeft de OLC om advies gevraagd om een aantal keuze mogelijkheden voor
het derde jaar toe te voegen. Door het TOM-onderwijs zijn veel keuze mogelijkheden weg gevallen.
Ze heeft een aantal mogelijkheden voorgelegd en de OLC heeft het advies gegeven dat ze een
aantal master Informatica vakken en een bachelor EE vak het geschikst vinden.
De voorzitter vraagt of er nog een master vak aan toegevoegd kan worden de OLC stemt hiermee in.
De OLC geeft een positief advies voor de voorgestelde vakken. De studenten worden via een mail op
de hoogte gebracht van de extra keuze mogelijkheden. (actiepunt)
8. Verslag OEC –tweede semester 2013-2014
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
9. Ontwerpdocumenten module 6 en 7
*Module 6 – Intelligent Interaction Design:
Een korte beschrijving van de hoofdlijnen van module 6 is ontvangen.
In de volgende vergadering worden van 7 modules (1,2,3,4,5,6 en 8) en hopelijk ook van module 7 de
korte beschrijvingen besproken.
10. W.v.t.t.k.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
11. Rondvraag en sluiting
Docenten en module coördinatorenvan INF waren niet op de hoogte dat het CvB heeft beslist dat de
UT-onderwijsdag, de voorlichtingingsdagen en de opendagen onderwijs vrij moeten zijn. Dit geeft
vooral problemen voor het module onderwijs omdat deze erg vol gepland zijn en er niet geschoven
kan worden. Het roosterteam gaat het probleem voorleggen aan de OLD. Heijnen neemt hierover ook
contact met de OLD.
- De voorzitter sluit de vergadering om 10.05 uur.
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Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

150

Sep2014

Vragen/opmerkingen OLC module 6
voorleggen coördinator

Huisman

Okt2014

151

Sep2014

Romkema vragen module evaluatie
rapporten en OEC verslagen

Heijnen/werkgroep
OER-kwaliteitszorg

Okt2014

152

Sep2014

Bekijken evaluatie rapporten en OEC
verslagen

Heijnen/werkgroep
OER-kwaliteitszorg

Dec2015

153

Sep2014

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

OER/kwaliteitszorg

Dec2014

156

Sep2014

Stage van Inf. studenten

OLC

Jan2015

157

Okt2014

Nieuw OLC lid

Voorzitter

Dec2014

158

Okt2014

Module 3 -gemiddeld module cijfer
van 5,5 naar 6,0

OLD

Nov2014

160

Okt2014

Ontwerpdocument module 7
modulecoördinator voor vergadering
december aanleveren

Voorzitter

161

Okt2014

OS in module 4 ec / vak 5 ec
opvragen extra opdracht
voor 5 ec

Nov2014

Voorzitter

Dec2014

162

Nov2014

Module documentontwerpen opvragen
van module 7,9 en 10

OLD

Dec2014

163

Nov2014

Studenten mailen over extra
keuzevakken in Bachelor

Padberg

Dec2014

164

