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7. Stand van zaken: Nieuwe Bachelor Onderwijs
Tijdens het vorige overleg heeft de OLD een schets laten zien van de nieuwe BSc. Hierop heeft de
OLC positief geadviseerd.
Er zijn nu een aantal wijzigingen hierop waar de OLD graag advies over wil.
Er komt een introductiemodule in 1.1 ipv Computer systemen (dit is samen met EE 2e jaar), Computer
Systemen gaat dan naar 2.1, de module Interactie zal verschuiven naar 2.2, discrete structuren naar
2.3. Het gevolg hiervan is dat de module Security en concurrency als module komt te vervallen, maar
deze thema’s zullen worden opgenomen in de overige modules.
De introductiemodule zal half door BIT gevolgd worden (de andere helft voor BIT is de
introductiemodule TBK). De intromodule zal in goed overleg met de overige module coördinatoren
van het 1e jaar opgezet worden.
Door deze verschuiving hebben de eerste 2 modules een echt TI karakter waardoor het voor de
studenten duidelijker is wat de opleiding zal inhouden.
Naast de module coördinatoren zullen er 3 thema coördinatoren komen (software development,
security, concurrency) zij hebben als taak ervoor te zorgen dat de onderwerpen voldoende aandacht
krijgen binnen de modules.
De OLC geeft een positief advies en is enthousiast over de nieuwe opzet met een introductiemodule.

8. W.v.t.t.k.
Van der Zande geeft aan graag een uitspraak te willen over het al dan niet roostervrij hebben voor TI
voor het landelijke symposium op 20 maart 2013. Dit keer wordt het symposium door Inter-Actief
georganiseerd en komt het jaarlijkse IA sumposium te vervallen.
Er wordt besloten dat er een verzoek aan BOZ wordt gedaan om 20 maart a.s. zo veel mogelijk
roostervrij te maken.

9. Rondvraag en sluiting
Doordat EE vooruit loopt in de nieuwe structuur, wordt het lastig met het rooster voor vakken die
samenvallen met andere opleidingen. Huisman verwacht voor Control Engineering niet veel
problemen, omdat hier vrijwel geen studenten van TI/CSc aan deelnemen. Het zal verroosterd
worden zoals EE dit heeft voorgesteld, eventuele problemen moeten achteraf individueel opgelost
worden.
De vergadering wordt om 09.55 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 11 september 2012
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