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1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
-Extrra stuk, komtt bij agendap
punt 6.
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2. Kerc
ckhoff Master
Dhr. Hartel verte
eld hoe de cu
ursus Cyber-ccrime Scienc
ce uit de Kerckhoff masteer gegeven wordt
w
en
de studenten
n ervoor moe
eten doen. D
De cursus is zo
z opgezet dat
d het niet inn één blok ge
egeven
wat d
kan w
worden. In het
h eerste blo
ok worden co
olleges gegeven en make
en de studennten een voo
orstel
voorr een onderzoeksplan. In het tweede blok gaan de
e studenten een onderzooek doen en schrijven
een paper, als la
aatste is er ee
en presentattie en een tentamen. De OLC vindt daat voor stude
enten
van een andere master (die deze
d
cursus doen voor 5 EC) de bela
asting te zwaaar. En dus niet
n
zulle
en kiezen voo
or zo’n cursu
us.
Dhr. Hartel meld dat er geen studenten zzijn geweest die de 5 EC variant hebbben gekozen, ze
hebb
ben allemaall de 6 EC varriant gekoze n.
Na e
een discussie
e over hoe de cursus geg
geven kan worden
w
en voo
or hoeveel E
EC, zijn de dh
hr. Hartel
en de OLC tot ee
en beslissing
g gekomen.
-De studenten die
d kiezen voor de 5 EC vvariant hebbe
en in eerste blok collegess en aan hett einde
een tentamen. Het
H cijfer word
dt geregistre
eerd als deelttoets. Ze leze
en en beslisssen mee ove
er de
pape
ers van de sttudenten die de 6 EC varriant doen en
n zijn ze aanw
wezig bij de presentaties
s, daarna
word
dt het cijfer definitief
d
gem
maakt.
-De studenten va
an de 6 EC variant
v
hebbe
en in het eerrste blok colle
eges en makken een onde
erzoeksplan en aan het einde
e
een tentamen. In h
het tweede blok doen ze een onderzooek, literatuurstudie
en schrijven een paper. Aan het einde ge
even ze een presentatie hiervan.
h
De O
OLC vindt da
at ze ervoor moeten
m
wake
en dat dit een
n aanleiding kan zijn vooor docenten om
o met
ande
ere varianten
n te komen voor
v
het onde
erwijs.
dedelingen
3. Med
-Quiickscan comm
missie: De bijeenkomste n van deze commissie
c
ziijn geweest. De OLD, Ro
omkema
en S
Schut gaan nu een plan van
v aanpak m
maken.
-Ond
derwijsdag: Op
O 22 mei vindt de onderrwijsdag plaa
ats met het th
hema “de Maaster”. Het zal vooral
gaan
n over de derde O (organ
niseren/onde
ernemen) in de
d master. De
D bijdrage vaan CSC zal zijn
z
Rese
each Topics.
-Harrde Knip: In begin
b
maart zal
z er een bijjeenkomst zijn voor de docenten waaar gesproken
n gaat
word
den over de problemen
p
die de harde knip veroorz
zaakt. (Dit zullen vooral d e tentamens
s van
eind augustus zijjn.) Er wordt gesproken o
over de rege
els die hiervoor zijn en hooe de problem
men
opge
evangen kun
nnen worden.
-Uitn
nodiging VHT
TO: Er vindt een conferen
ntie plaats ov
ver en voor meisjes/vrou
m
uwen & ICT genaamd
g
“Eve
ery woman digital”. Iedere
een wordt hie
er voor uitge
enodigd op 8 maart. Het sstuk (uitnodig
ging)
word
dt nog rondgestuurd.
diegids: De OLD
-Stud
O
vraagt of
o er nog beh
hoefte is aan
n een gedruk
kte versie vann de studiegiids.
Huissman zegt allleen als de cursus
c
inhoud
d er ook in vermeld
v
staatt. Deze inform
matie komt vaak
v
te
laat dus dit zal niet lukken. De
D studentled
den van de OLC
O
geven aan dat een sstudiegids me
et goede
n digitaal vold
doende is. He
et voordeel is dat het tus
ssendoor gew
wijzigd kan worden.
w
inforrmatie alleen
Gevraagd wordt of er een site kan komen
n waarop alle
e cursussen van Technissche Informatica
komen te staan.
-Nieuwe Bachelo
or: Het proce
es van de ond
derwijsvernie
euwing is erg
g moeilijk en niet goed
gem
managed. Hie
ervoor is nu ie
emand ingeh
huurd. Er is UT-breed
U
een overleg geeweest met alle
a
hoog
gleraren, de uitkomst van
n dit overleg is: de nieuwe bachelor moet
m
er komeen met modu
ulair
onde
erwijs.

d 14 febru
uari 2012
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Er is een EWI-conferentie geweest, hier was men erg blij met de inbreng van de studenten. De
opleiding EE gaat zijn curriculum wijzigen voor wat betreft het eerste jaar met ingan van
september 2012 (dat eerste jaar wordt dan tevens Engelstalig).
Ook heeft er clusterbijeenkomt plaats gevonden, daaruit is gekomen:
~In het eerste jaar in blok 1A komt er een project met een thema dat voor de hele UT hetzelfde zal
zijn.
~TI en TW willen een module over diskrete modellen delen. Er is een ontwerpteam die deze
module vorm gaat geven. Er wordt nog nagedacht over de onderwijsvorm en de toetsing.
De commissie Nieuwe Bachelor (die opdracht heeft gekregen van de OLC) komt binnenkort met
plannen voor vijf modules en voor de zesde module komen meerdere voorstellen waaruit gekozen
kan worden.
Het stuk is hopelijk voor de volgende vergadering uitgewerkt.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / operationele zaken hebben geen mededelingen.
De werkgroep curriculum heeft een stuk aangeleverd voor agendapunt 6.
4. Ingekomen/Uitgaande Post
-NWO-aanvraag Graduate school DSS. Het is een voorstel om geld te krijgen voor de graduate
school, als de aanvraag is goedgekeurd komt het weer op de agenda.

20
5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 68 d.d. 13 december 2011
Tekstueel:
pag.1:regel14:”Ze hebben …..4e poging”
moet worden
“Ze hebben… en als principe zal geeist worden bij een 4e poging”
N.a.v.
Actiepunten:
69 Etentje met de OLC-leden: Er komt een nieuw voorstel wat betreft de datum en de locatie.
30

40

50

6. Onderwijswijzigingen
-Vertalerbouw: De docent wil het verzoek voor wijzigingen later indienen i.v.m. andere docent voor de
cursus.
De toets vormen moeten voor de nieuwe OER wel bekend zijn, de rest kan later wel.
-CDP: nieuwe cursusbeschrijving. De OLC adviseert positief.
De cursusbeschrijving moet nog in het Nederlands aangeleverd worden voor Osiris.
-Verkennen van Digitale Toekomsten: De docent heeft gemeld dat deze cursus niet meer
aangeboden gaat worden in blok 2B. Het is een keuze cursus voor tweede jaars Bachelor studenten,
er blijven nu drie cursussen over waaruit de student kan kiezen. De OLD vraagt aan de OLC of er
een andere cursus moet bijkomen zodat de keuze weer vier mogelijkheden heeft. Afgesproken wordt
dat er wensen/voorstellen naar de curriculum commissie gestuurd kunnen worden, mochten er geen
wensen/voorstellen ingediend worden dan blijft de keuze mogelijkheid uit drie cursussen bestaan.
De studentleden van de OLC vinden dat de voorlichting naar de studenten beter moet. De OLD geeft
aan dat de manier van communicatie naar de studenten niet altijd efficiënt werkt en vraagt de
studenten met voorstellen te komen hoe de communicatie verbeterd kan worden.
-XML&Technologies: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer aangeboden.
De OLC vraagt de OLD om contact op te nemen met de hoogleraar van de leerstoel om te melden
dat de communicatie over het stoppen van de cursus op een andere manier moet gaan.
De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht worden dat de cursus vervalt.
-Java Middleware Technologies: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer
aangeboden. Het is een keuze cursus voor derde jaars Bachelor en Master CSC studenten.
De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht worden dat de cursus vervalt.
-Knowledge Representation: Deze cursus wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 niet meer
aangeboden. Het is een keuze cursus. De programme mentoren moeten op de hoogte gebracht
worden dat de cursus vervalt.
-System Validation: De cursus zal in het nieuwe studiejaar verplaatst worden van blok 2B naar blok
1A. Het is in overleg gegaan met de andere opleidingen die ook aan deze cursus deelnemen.
De OLC gaat akkoord met deze wijziging.
-Program Verification: De cursus zal in het nieuwe studiejaar verplaatst worden van blok 1A naar blok
2B. De cursus heeft van blok gewisseld met System Validation. De OLC gaat akkoord.

60
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-Performance Analysis: De naam van deze 3TU cursus is gewijzigd in Quantitative Evaluation of
Embedded Systems. De nieuwe naam sluit beter aan bij inhoud van de cursus. Er zal een nieuwe
cursuscode komen voor QEES.
De OLC wil graag dat snel bekend wordt in welk blok het gegeven gaat worden en dat de leerdoelen
als bulleted list in Osiris wordt opgenomen.
De OLD neemt contact op met de docent.
-Codesign: De naam voor het Bachelor project wordt gewijzigd in Networked Smart Systems. Deze
naam sluit beter aan bij de inhoud van de cursus. Er wordt een nieuwe cursus code aangemaakt.
De oude pagina in Osiris blijft bestaan met een verwijzing naar de nieuwe.
-Security & Privacy in Mobile Systems: Er is al een cursus voor de Kerckhoff master. Nu is er een
versie ingediend voor 5 EC voor de andere masters. De OLC adviseert positief over de
cursusbeschrijving. Huisman neemt contact op met dhr. Kargl met de vraag of er een mondeling of
schriftelijk tentamen is en met de wens om het laatste leerdoel van de 6 EC variant uit te breiden met
‘practical research’.
-Economics & Security: Dit wordt een nieuwe keuze cursus voor de Kerckhoff master. De inhoud lijkt
de OLC interessant maar ze hebben wel een aantal vragen. Wanneer wordt de cursus gegeven, hoe
komt de cursus in het programma staan. Komt er een 5 EC variant voor andere masterstudenten (b.v.
BIT studenten). Is de cursus besproken met de verantwoordelijken van het Kerckhoff programma ?
De OLC vraagt de OLD of hij contact op wil nemen met de docent en de vragen wil voorleggen.
-MTV-programma: Er zijn enkele wijzigingen in de keuze cursussen van het programma. Er zijn geen
opmerkingen/vragen hierover en de OLC adviseert positief.
-DeSC-programma: Er zijn kleine wijzigingen in het programma. Het volgen van de cursus Control
Engineering is te moeilijk zonder EL achtergrond. De OLC adviseert positief.
7. Advanced Science Communication
Komt op de agenda van de volgende vergadering.
8. Nieuwe Bachelor
Dit punt is behandeld als een mededeling. (agendapunt 3)

30
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag en sluiting
-Hoe gaat het verder met de studenten van de Kerckhoff master als de Ov-kaart vervalt voor de
master studenten ? In de volgende vergadering wordt besproken of er genoeg ruimte is voor
telecolleges.
-Hiemstra vraagt aan de studentleden hoe het staat met de informatie die zij zouden aanleveren over
hoe de interactie tussen studenten en docenten verbeterd kan worden.
40

Om 10.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 14 februari 2012

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

71

Februari
2011

Vragen over nieuwe cursus Kerckhoff
master

OLD

Maart

72
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