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Havinga (vz), Huisman, Janssen , van Winsen
Langerak (OLD), Heijnen, Padberg (notulist)
Karagiannis, Remke, van de Zande, Smid

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
De nieuwe bachelor coördinator Heijnen is aanwezig bij de vergadering.
Huisman wil een wijziging van CDP bespreken. De vz besluit dat het bij agendapunt 8 besproken
wordt.
Padberg meldt dat geen stukken voor agendapunt 6 zijn binnen gekomen.
2. Mededelingen van de old:
-Bachelor coördinator
Heijnen is de nieuwe bachelor coördinator van TI. Zij zal de volgende vergaderingen aanwezig
zijn om de OLC op de hoogte te houden.
Het is namelijk nog niet bekend wie de nieuwe OLD wordt.
-Vooraanmeldingen
Het aantal vooraanmeldingen staat voor TI op 75.
Informatica heeft een landelijke groei van 40%, waarom de UT achter blijft bij deze groei is niet
bekend. TI heeft een voorlichtingsfilm gemaakt.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
Er is geen post.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 92 d.d. 29 april 2014
Tekstueel: De notulen worden goedgekeurd.
N.A.V.
pag.2 reg.23: Huisman heeft geen vragen over module 2 gekregen van de studentleden.
Ze geeft in deze vergadering een toelichting over de wijzigingen van module 2.
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Actiepunten:.
129: Goedgekeurd stuk minor in het buitenland. Is verstuurd naar Schut en de Examencommissie.
Wachten op antwoord.
142: Vragen/opmerkingen over nieuwe specialisatie ST. Afgehandeld.
143: Vragen over aanpassingen van de beschrijving van module 2. Afgehandeld.
144: Toetsschema module 6 opvragen bij Theune. Wachten op antwoord.
5. Evaluatie module 2 en 3
*evaluatie module 2 van alle opleidingen van de UT:
De stukken zijn bekeken ter kennisgeving en er zijn geen opmerkingen/vragen.
*evaluatie module 3 van TI:
De studenten zijn positief over de gehele module.
Er zijn wel opmerkingen waar naar gekeken moet worden:
-De challenges moeten beter geregeld worden, servers en zalen lieten te wensen over.
-Studenten zonder programmeer ervaring hebben meer moeite met module 2 en 3.
EWI-breed zijn studenten, tot nu toe, tevreden over de modules.
Van TI studenten die één of meerdere modules niet hebben behaald, hadden de meeste
problemen met Wiskunde.
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6. OER
Omdat de stukken voor dit agendapunt niet zijn aangeleverd is besloten:
-Zodra de romp-OER binnen is wordt deze naar de werkgroep OER gestuurd.
-Langerak/Heijnen zullen een concept bachelor OER maken en Langerak/Schut een
concept master OER. Beide zullen zo spoedig mogelijk naar de werkgroep gestuurd worden.
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7. Vrijstelling van de eerste module
Als een student de eerste module van een andere opleiding binnen EWI heeft gehaald en dan wil
overstappen naar TI moest je dit studiejaar een verzoek, voor vrijstelling van de eerste module
van TI, indienen bij de examencommissie.
Volgend studiejaar zal een vrijstelling via de module coördinator geregeld moeten worden. Dit
geldt alleen als een student in het zelfde studiejaar overstapt naar TI vanuit een andere opleiding
van EWI.
TW is een plan aan het uitwerken voor studenten die een dubbele studie doen, om beide studies
zonder vertraging/met weinig vertraging te kunnen volgen.
8. W.v.t.t.k.
Concurrent and Distributed Programming
Het is een keuzevak voor derde jaars TI studenten. Elk jaar zijn er maar enkele studenten die dit
vak volgen.
Huisman vraagt de OLC toestemming om studenten die volgend studiejaar het vak CDP willen
volgen, deel te laten nemen aan een gedeelte van module 8 (programmeer paradigma). Deze
studenten moeten nog wel een extra opdracht doen en krijgen het cijfer op de code van CDP.
De OLC geeft een positief advies.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

30
- De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 20 mei 2014

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

129

Dec2014

Stuk minor in het buitenland
voorleggen aan Schut en Ex.cie
Wachten op antwoord.

VanWinsen/
Karagiannis

Mrt2014

144

April2014

Toetsschema module 6 opvragen bij
Theune

Vice-voorzitter

Mei2014

145

Mei2014

Key-user vragen over wijziging
vakbeschrijving in Osiris

Griffier

Juni2014

146
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