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Alsmede:

Havinga (vz), Huisman, Molenkamp, Janssen, Heerlien, van Winsen
Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), Padberg (notulist)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur en verwelkomt de nieuwe OLD Informatica Heijenk
en het nieuwe OLC lid Molenkamp en hoopt op een goede samenwerking.
Molenkamp en Heijenk stellen zich voor aan de andere leden.
Heijenk is per 1 januari 2015 OLD. Hij is docent van enkele vakken en doet onderzoek.
Molenkamp is docent, master coördinator en lid van de OLC EE/EMSYS.
2. Mededelingen van de old:
-Keuzeruimte binnen TOM:
De huidige naam Profeleringsruimte binnen het TOM onderwijs gaat wijzigen in Minor.
Heijnen heeft een overzicht gemaakt voor alle keuze mogelijkheden voor TI-studenten. Op dit
moment is er nog weinig informatie bekend over de keuzemodules. Het overzicht van Heijnen wordt
binnenkort op de website geplaatst.
-Informatica wil graag het ontwerpproject en het Bachelorreferaat ook binnen TOM 2x per jaar aan
gaan bieden maar het CvB wil niet dat een module 2 keer per jaar aangeboden wordt.
De OLD gaat dit bespreken.
-Er is een verzoek aan de opleiding gedaan, om alle beschrijvingen voor de keuzemodules over
twee weken aan te leveren. Dit is erg snel en of dit lukt is niet zeker. De OLD gaat de betreffende
coördinatoren hiervoor benaderen.
- Mededelingen werkgroepen:
*De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
Er is geen post.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 99 d.d. 20 januari 2015
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd.
N.A.V.
pag3 –punt11: Huisman wil weten of de OLD op de hoogte is rond de problemen van de opname
capaciteiten van colleges. Hij weet ervan en zal contact opnemen met de betreffende personen.
Actiepunten:.
168: OLD vragen opname capaciteiten voor colleges. Neemt actie, afgehandeld.
167: Melden positief advies wijziging Vertalerbouw. Afgehandeld.
166: Romkema uitnodigen voor uitleg evaluatie. Maart/April 2015.
165: Deelnemen EWI aan CuriousU. Blijft op actielijst.
164: Verantwoordelijkheid programme mentoren bij aanpassen M-programma’s opnemen in OER.
OLD neemt hierover contact op met Schut. Afgehandeld.
162: Module 9 en 10 ontwerpdocumenten opvragen. Proces wordt in gang gezet. Blijft op actielijst.
161: Operating System: extra opdracht voor 5 ec opvragen. Nog geen reactie. Blijft op actielijst.
158: Module 3 – gemiddeld cijfer van 5,5 naar 6,0. OLD neemt contact op met coördinator om
duidekijkheid te krijgen over het gemiddelde cijfer van TI en EE . Blijft op actielijst.

157: Nieuw OLC-lid. Afgehandeld.
5. Reflectie onderwijs
Dit stuk is het eerste voorstel om aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor TI in Module 4,11 en
12. De OLC is benieuwd naar de ervaringen van module 4. Ze vinden de opzet voor module 11 en
12 er goed uitzien maar het moet nog wel verder uitgewerkt worden en de leerdoelen moeten
beschreven worden. De OLD gaat de vragen/opmerkingen van de OLC doorgeven. (actiepunt)
In de afstudeerfase zitten:
-Ontwerpproject voor 10 ec
-Bachelorreferaat voor 10 ec
-Reflectieonderwijs voor 10 ec waarvan 2 ec is voor individual supervisor. Dit is een keuzeruimte voor
de student en kan hier kiezen voor een korte studiereis.
De coördinatoren voor het Ontwerpproject en het Bachelorreferaat zijn nog niet bekend.
6. Master CSC specialisatie – Cybersecurity (3TU)
Het ontwerp document is de nieuwste versie.
Dhr. Hartel heeft een bijeenkomst gegeven over deze nieuwe specialisatie en heeft hier gemeld dat
de OLC het voorstel goedgekeurd heeft. Dit is niet het geval. De voorzitter heeft gemeld dat de OLC
niet afwijzend staat tegenover de nieuwe specialisatie maar nog wel een aantal vragen heeft en hier
graag antwoord op wil hebben. Tot dit moment heeft de OLC nog geen duidelijke antwoorden
ontvangen van dhr. Hartel.
In het deel Governance (appendix B) staat dat er een eigen OLD, examencommissie en OLC moet
komen voor deze specialisatie. Het is en blijft een specialisatie van Computer Science en valt dan
ook onder de verantwoordelijkheid van deze opleiding.
De voorzitter neemt wederom contact op om antwoorden te krijgen op een aantal vragen. (actiepunt)
Het was de bedoeling dat deze specialisatie, de Kerckhoff specialisatie zou vervangen.
De opzet was dat de Universiteiten Delft en Twente Cyber security en Eindhoven en Nijmegen de
Kerckhoff zouden gaan aanbieden. Na weder met elkaar overleg te hebben is besloten dat er twee
stromingen komen onder de naam Kerckhoff master. Eindhoven en Nijmegen gaan de nadruk leggen
op Crypto en Delft en Twente op systemen in contex. Een aantal colleges worden tegelijk voor beide
stromingen gegeven.
7. Module 1 t/m 4 en module 6
De OLC heeft van deze modules knopte beschrijvingen gekregen en een samenvatting van de
evaluaties gemaakt door de Bachelorcoördinator.
De coördinator van module 2 meld:
-Dit jaar gaat het beter dan het eerste jaar
-De grootste verandering is de planning. Dit is nog wel moeilijk t.o.v. Wiskunde.
Er is een betere spreiding in de module, Security is meer verweven in de module en AVI heeft een
betere aansluiting voor de studenten.
-De werkdruk is nog steeds hoog maar het loopt een stuk beter dan vorig jaar
De OLC wil graag nieuwe evaluatie gegevens van module 1.1 omdat deze nu 2 keer aangeboden is
en ook de evaluatie gegevens van module 5. Heijnen gaat deze informatie opvragen. (actiepunt)
De OLC zou graag zien dat de vakdossiers worden gevuld met alle gegevens.
Er wordt nog gesproken:
-over dat alle modules erg vol gepland zijn en dat de projecten veel tijd kosten
-in de evaluatie studenten aangeven 32 uur per week besteden aan de module
-of het verstandig is om de herkansingen buiten de module aan te bieden
Module 6 heeft een aangepast toetsschema. De OLC vindt het er goed uitzien.
De OLD gaat dit melden. (actiepunt)
8. Keuzemodule Web Science
Ti studenten hebben keuzeruimte in module 8,9 en 10.
De OLC vindt het voorstel van Web Science interessant en wil graag meer informatie en de
leerdoelen hebben. De OLD neemt contact op met de module coördinator. (actiepunt)
De OLC vraagt zich af hoeveelstudenten in het 3e jaar nog nominaal studeren.
De bachelor coördinator meld dat er overzichten zijn waarin staat hoeveel studenten een module niet
hebben gehaald. Zij gaat deze informatie opvragen. (actiepunt)

9. Submodules als onderwijseenheid
Het document is opgesteld door de voorzitter van de examencommissie en gericht aan alle die een
rol spelen in de besluitvorming rond de inrichting van het TOM-onderwijs.
De aanleiding is dat er meerdere studenten deelnemen aan onderdelen van module 2.
De volgende vraag wordt aan de OLC gesteld:
-vindt de OLC het goed dat studenten onderdelen van modules kunnen volgen. Zo ja, hoe moet het
geregeld worden.
-moet er voor al deze onderdelen een toetsschema komen
De OLC vindt dat de coördinator moet aangegeven welke mogelijkheden er zijn in een module . Dat
voor elke mogelijkheid een toetsschema moet komen. Zij vinden dat het UT-breed geregeld moet
worden.
De OLC vraagt zich af of de examencommissie reacties heeft gehad op dit stuk.
De OLD is zich bewust van het probleem en gaat het probleem inbrengen in de stuurgroep van EWI.
10. Nieuw master vak Social Cohesion
Het stuk was voor de vergadering van december te laat aangeleverd.
De OLC vindt de cursus niet zeer nuttig voor studenten van CSC maar meer geschikt voor studenten
van HMI. De OLD gaat dit melden aan dhr. Van den Bogaard. (actiepunt)
11. W.v.t.t.k.
Molenkamp vraagt of in de OLC al besproken is, om bachelor studenten dit studiejaar eerder te laten
slagen i.v.m. de nieuwe studiefinanciering. De student moet dan in de systemen voor 1 augustus
geslaagd zijn. Het laatste cijfer moet dan van juli zijn en hiervoor moet dan medewerking van de
docenten gevraagd worden.
De OLD vindt dit een goede zaak en zal aan de betreffende docenten vragen of ze hier aan mee
willen werken. BOZ zal een lijst met Informatica vakken uit het laatste blok (2B) naar de OLD mailen.
12. Rondvraag en sluiting
-Molenkamp neemt zitting in de werkgroep OER/kwaliteitszorg.
- De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 december 2014

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

158

Okt2014

Module 3 -gemiddeld module cijfer
van 5,5 naar 6,0 ? TI en EE

OLD

Feb2015

161

Okt2014

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

Voorzitter

Dec2014

162

Nov2014

Module ontwerpdocumenten opvragen
van module 9 en 10

OLD

Feb2015

165

Dec2014

Deelnemen EWI aan CuriousU

Heijnen

Jan/Feb2015

166

Dec2014

Romkema uitnodigen voor uitleg
evaluatie

Voorzitter

Mrt/Apr2015

165

Dec2014

Romkema uitnodigen voor uitleg
evaluatie

Heijnen

Jan/feb2015

169

Jan2015

Reflectieonderwijs: OLC graag
uitwerkingen en leerdoelen

OLD

Feb2015

170

Jan2015

Module 6: aangepast toetsschema
positief advies OLC

OLD

Feb2015

171

Jan2015

Keuzemodule Web Science: meer info
en leerdoelen

OLD

Feb2015

172

Jan2015

Overzicht 3e jaars studenten die
nominaal studeren

Heijnen

Feb2015

173

Jan2015

Social Cohesion: melden vak is
geschikte voor HMI

OLD

Feb2015

174

