Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau onderwijszaken

Kenmerk
BOZ-EWI15/4400
datum
6-10-2015
Verslag van de 105e OLC- IT vergadering d.d. 15 september 2015
Aanwezig:
Alsmede:

Havinga (vz), Hiemstra, Molenkamp, Heerlien, Kortstra, v. Winsen, v.d. Zande, Janssen
Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), Padberg (notulist)
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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur.
Janssen verlaat de OLC, heeft een traktatie bij zich en stelt zijn opvolger (Kortstra) voor.
Kortstra heeft de bachelor er bijna opzitten en heeft net een bestuurjaars bij Inter-Aktief beëindigt.
Van Winsen en Van de Zande gaan het komende studiejaar ook de OLC verlaten maar gaan dit niet gelijk
tijdig doen. Het stuk van D. Meijer komt bij de volgende vergadering op de agenda.
2. Mededelingen van de old:
-OER:
De OERen zijn door de faculteitsraad goedgekeurd.
-Staff van de opleiding:
De opleiding is op zoek naar universitair docent die programmeer onderwijs gaat geven in de BSC en MSc
van TI en Create. De sollicitatie gesprekken vinden a.s. maandag plaats. De OLD vraagt of 2 studentleden bij
deze gesprekken aanwezig kunnen zijn. Van Winsen en van de Zande melden zich hiervoor.
-NEDAP:
Het bedrijf heeft behoefte aan Software-Engineers. Ze hebben een aantal nieuwe medewerkers die geen
Informatica achtergrond hebben maar wel een WO niveau. Deze medewerkers komen delen van modules
van TI volgen en krijgen hiervoor certificaten.
-Lunch meeting over de NSE:
Vandaag 15 september worden de NSE resultaten met de BSc studenten besproken. Volgend jaar willen ze
de bespreking van de resultaten op een andere manier gaan regelen.
TI heeft 60 eerste jaar studenten.
De OLD heeft de BSA adviezen besproken met zijn collega’s van de Universiteiten Eindhoven en Delft.
Bij de UT had 70% postief BSA advies, bij TU/e 60% en TU/d 49%.
Er zijn drie studenten die de dubbelstudie TI en TW doen.
- 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. 104 d.d. 16 juni 2015
Tekstueel:
Pag.2reg23: De zin “Een studiereis …..TOM onderwijs”
mag verwijderd worden.
N.A.V.
pag.1: agendapunt 4- de specialisatie ST en CS staan geen vrije keuze vakken toe.
Hiemstra zal een tekst aanleveren die in de OER toegevoegd kan worden, de student wordt gewezen op
art.14. Hij heeft een tekst gestuurd maar weet niet of het nog verwerkt kan worden.

Actiepunten:
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd.
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en
5

studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.
192: Inconsistentie master OER aanpassen. Blijft op actielijst.
Schut heeft gedeeltelijk een nieuwe functie. Hij gaat zijn oude en nieuwe werkzaamheden combineren tot
er een opvolger is.
193: Brief voor OLD over advies Engelstaligheid opleiding TI. Is gestuurd. Afgehandeld.
194: Positief advies voor wijziging Managing Big Data. Is gestuurd. Afgehandeld.
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5. Transferrable Skills
Er draait een pilot transferrable skills bij de specialisatie Cyber Security. De pilot is op vrijwillige basis. De
programme mentor wil graag dat het volgend jaar verplicht wordt.
De OLC vindt de pilot een goed initiatief en wil graag eerst de resultaten bekijken voordat beslist wordt of het
definitief aangeboden gaat worden. Ze twijfelen of het verplicht moet worden. Ze vinden als studenten een
stage doen hieraan niet hoeven deel te nemen.
De OLC gaat dhr. Hartel melden dat ze het een goed idee vinden en de pilot ondersteunen. Maar eerst de
pilot willen afwachten en daarna willen beslissen of het een verplicht of keuze vak wordt, de cijferregistratie en
het aantal EC en deelname bij het volgen van een stage.
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6. Onderwijswijzigingen
-Module Computersystemen
Wijziging er zijn nu twee deeltoetsen voor Wiskunde.
Een student die afgelopen jaar alleen Wiskunde niet heeft behaald in deze module, krijgt dit studiejaar twee
opties aangeboden om de module af te ronden.
1)Student kan de gehele module overdoen.
2)Hij/Zij gaat het project van deze module begeleiden en alleen het Wiskunde deel van de module overdoen
Is de begeleiding goed geweest dan mogen de cijfers van de niet Wiskunde onderdelen blijven staan en
wordt alleen een nieuw cijfer voor Wiskunde geregistreerd. Alle cijfers moeten hoger dan een 5,5 zijn.
Niet alle modules van TI hebben hetzelfde minimum cijfer. Dit en compensatie tussen module-onderdelen
wordt nog besproken in de volgende vergadering.
-MACS 2
Het aanbieden van de cursus wordt verschoven van blok 1B naar blok 2B. De OLC geeft een positief advies
voor deze wijziging. (actiepunt)
-Specification of Information Systems
De cursus wordt in het studiejaar 2015-2016 voor het laatst aangeboden.
De cursus is van BMS en wordt afgenomen door de specialisaties DSSS en ST van Computer Science.
De OLC en OLD vinden dat de docent goede herkansingen in 2016-2017 aan moet bieden en nu in Osiris
vermelden dat het dit studiejaar voor het laatst aangeboden wordt. Dit wordt aan de docent gemeld.
(actiepunt)
-Data Science
Het aantal topics binnen de cursus wordt uitgebreid. Je kunt de cursus nu volgen voor 5, 7.5 of 10 ec.
De topics hebben verschillende onderwerpen.
De OLC geeft een positief advies voor de wijziging. Wordt aan de docent gemeld. (actiepunt)
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7. Modules
-Smart Spaces:
Er is van deze module weinig informatie aangeleverd. De OLD heeft de coördinator gemeld dat zij contact
moest opnemen met Huisman om de juiste gegevens aan te leveren. Voor deze vergadering is alleen het
toetsschema aangeleverd. Het schema roept vragen op. Havinga neemt contact op met de coördinator zodat
de juiste gegevens aangeleverd worden. (actiepunt)
-Ontwerpproject:
Dit is de eerste opzet van deze module. De coördinator is dhr. Langerak. Het wordt in één Kwartiel en twee
keer per jaar aangeboden. Meer en beter uitgewerkte informatie volgt later.
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-Bachelorreferaat:
Het referaat gaat in één kwartiel en twee keer per jaar aangeboden worden. Het wordt samen met BIT
aangeboden maar BIT studenten moeten het 2 kwartielen volgen. (De faculteitsraad heeft voor BIT het
referaat aanbieden in één kwartiel niet goedgekeurd). Het los koppelen van het Ontwerpproject en het
Bachelorreferaat is een voordeel voor studenten die nog een module moeten herkansen.
Het reflectie onderwijs wordt samen met BIT gevolgd en twee keer per jaar aangeboden.
Er vindt een discussie plaats of het apart aanbieden van het Ontwerpproject en referaat in één kwartiel wel
positiever/beter is voor een student dan het oude systeem, een half jaar beide vakken naast elkaar aan
bieden. Besloten wordt om de evaluatie af te wachten om te kijken of het goed loopt.
Meer en beter uitgewerkte informatie over de module volgt later.
8. Nieuw OLC studentenlid
Er wordt aan Kortstra uitgelegd welke werkgroepen er zijn en wat ze doen. Besloten wordt dat Kortstra de
plek van Janssen in neemt in de werkgroep OER-Kwaliteitszorg.
Van Winsen wordt de nieuwe vice-voorzitter.
9. W.V.T.T.K.
Er zijn geen onderwerpen.
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10. Rondvraag en sluiting
-Janssen wil weten hoe het staat met de Engelstalligheid van de opleiding.
De OLD meldt dat in de vakantie periode weinig activiteit is geweest. De OLD zal binnenkort een update
geven aan de OLC.
-Hiemstra meld dat Create een module inleiding Informatica heeft. Misschien is het mogelijk om het samen
met Informatica één module aan te bieden. De OLD neemt contact op met de nieuwe OLD van Create om de
mogelijkheden te bespreken.

- De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
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Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

179

Mrt2015

Halfjaarlijks overzicht studieresultaten

Heijnen

Sept/Mrt

185

Apr2015

Stuurgroep polsen
toegang tot evaluatie info in
Blackboard voor docenten en
studenten

OLD

Juni2015

192

Juni2015

Inconsistentie master OER aanpassen

Schut

Jan2016

195

Sept2015

Brief Hartel met antwoord op verzoek
transferrable skills

Voorzitter

Okt2015

196

Sept2015

MACS-2
Positief advies melden aan docent

Griffier

Okt2015

197

Sept2015

SIS melden aan docent goede
herkansingen aanbieden en Osiris
aanpassen

Griffier

Okt2015

198

Sept2015

Data Science
Positief advies melden aan docent

Griffier

Okt2015

199

Sept2015

Module coördinator Smart Spaces
melden meer gegevens nodig hebben

Voorzitter

Okt2015

