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Boerrsma (vz), Hiemstra, Huissman, Karag
giannis, De Heus,
H
van dee Zande
Haviinga en Andrringa
Lang
gerak (OLD), Huiskes (no
otulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
Boerrsma is bij affwezigheid van Havinga vvoorzitter. De vergaderin
ng wordt geo pend en aan
n de
agen
nda wordt he
et jaarverslag
g na agendap
punt 7 toege
evoegd.
dedelingen
2. Med
Med
dedelingen van
v de old:
Accrreditatie
Het proces rondo
om de accreditatie wordtt steeds duidelijker. Wel is er nog behhoefte aan de
eelname
van studenten vo
oor de accreditatie. Lang
gerak zal in de
d volgende OLC
O
een plaan van aanpa
ak voor
de a
accreditatie gereed
g
hebbe
en en daarbijj zal er ook een
e taakverdeling gemaaakt worden.
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Verd
der zijn er de
eze maand ge
esprekken m
met de progra
amme mento
oren over o.aa. de formulie
eren die
gebrruikt gaan wo
orden bij de beoordeling
b
van afstudee
eropdrachten
n. Dit formuliier komt in he
et pakket
bij he
et diploma en moet word
den ingevuld bij de afstud
deerpresenta
atie. Hierop m
moet worden ingevuld
hoe het cijfer tot stand komt, en cijfer worrdt hierop ing
gevuld. Hierd
door komt heet cijferbriefje
e te
vervallen.
Er za
al beter bewaakt moeten
n worden dat studenten in
n 6 maanden
n kunnen afsttuderen. Van
naf het
begin van de afsstudeeropdra
acht zal er ee
en goede planning gemaa
akt moeten w
worden. Er wordt
w
gem
meld dat het niet
n altijd doo
or de studentt komt dat er vertraging opgetreden
o
iss.
De H
Heus merkt op
o dat motiva
atie probleme
en ook vaak de oorzaak van de vertraaging zijn.
Ook de rol van het
h vak resea
arch topics za
al hierin mee
egenomen worden.
Er za
al een brainsstormsessie komen in de
e programme
e-mentorenbo
oard over dee wijze waaro
op dit
procces bekeken kan worden..
dedelingen werkgroepen
w
n
Med
De w
werkgroepen
n zijn niet bije
een geweest .
ekomen/Uitg
gaande Postt
3. Inge
Geen

40

ulen en actie
epuntenlijstt van OLC 7 6 d.d. 16 ok
ktober
4. Notu
Teksstueel:
Huissman merkt op
o dat op pag
gina 2, agen
ndapunt 9 de formulering van het probbleem van clustering
van EE onduidelijk is. Dit zal worden aan gepast.
N.a.vv.
Huissman vraagt of er al them
macoordinato
oren zijn aang
gesteld, het antwoord
a
va n de Old hierop is
nog niet. Alleen Huisman
H
is tot
t nu toe ben
naderd.
Actiepunten:
82 o
opstellen jaarrverslag; kan
n eraf is aang
geleverd.
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wikkeling kw
waliteitszorg
g
5. Ontw
Rom
mkema is aan
nwezig om ee
en toelichting
g te geven over de ontwikkeling van kkwaliteitszorrg.
Norm
maal is het overzicht van de evaluatie
es van kwartiel 3 en 4 in november kllaar en wordtt in de OLC
besp
proken. Omd
dat er in febru
uari gestart iss met een EW
WI brede aanpak van dee evaluaties is het erg
veel werk gewee
est en is het niet
n gelukt de
eze in novem
mber gereed te hebben. D
Daarnaast is
s Meratnia
gesttopt als coörd
dinator (en is
s hiervoor ee
en vacature van
v 0,2fte). Verder
V
is er eeen nieuwe students
assisstent begonn
nen. Er zijn een
e aantal ni euwe ontwik
kkelingen, de
e docent zal eeen meer ce
entrale rol
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krijgen. Hij zal per vak een vakdossier moeten maken, dit wordt in Bb gedaan. Er komen 7 mappen in
Bb waarin de verschillende gegevens van een vak opgeslagen worden, waaronder
slagingspercentages, toetsen, peer review. Deze mappen zijn niet toegankelijk voor studenten, de
examencommissie moet hier wel toegang voor krijgen.
Verder geeft Romkema aan dat er binnenkort een voorstel komt over de evaluatie van de master
vakken.
Kwaliteitszorg kan wel in december op de agenda. De werkgroep operationele zaken zal dit
voorbespreken met Romkema, Hiemstra neemt hierin het initiatief.
10
6. Stand van zaken: Nieuwe Bachelor Onderwijs
Er wordt nu vooral gebrainstormd over de 1e module, hierbij zijn alle modulecoördinatoren van de
modules 2-5 betrokken. Het is nog niet helemaal duidelijk welke onderwerpen hierin aan de orde
moeten komen. Het moet in ieder geval basis informatica bevatten.
Verder zijn er nog geen themacoördinatoren voor de 3 thema’s benoemd.

20

7. Nominatie studentenbloemetje
Er zijn 2 nominaties binnen gekomen. De studentenbloemetjes worden dit keer aan beide studenten
uitgereikt. Zowel Henk Mulder als Marije de Heus zullen een bloemetje ontvangen. Er is nog
discussie over de wijze waarop hier aandacht aan besteedt moet worden, EWI nieuwsbrief en
website worden voorgesteld.
8. W.v.t.t.k.
Jaarverslag
De werkgroep operationele zaken heeft het jaarverslag opgesteld. Er worden een paar wijzigingen
voorgesteld. De werkgroep zal deze wijzigingen verwerken waarna het jaarverslag definitief
vastgesteld kan worden.

30
9. Rondvraag en sluiting
Hiemstra vraagt naar het beheer van de OLC website. Huiskes geeft aan dat dit sinds kort bij BOZ
ligt.
Huisman vraagt hoe om te gaan met studenten die zich niet hebben ingeschreven voor tentamens, is
het juist dat de docent aangeeft dat het tentamen niet nagekeken wordt? Dit is volgens de procedure.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 november 2012

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

81

Okt 2012

Reactie aan examencommissie op
verzoek formulering research topics

Havinga

Nov 2012

83

Nov 2012

PvA accreditatie gereed

Langerak

Dec 2012

84

Nov 2012

Kwaliteitszorg, voorbespreken met
Romkema

Werkgroep operationele
zaken

Dec 2012

85

Nov 2012

Laatste wijzigingen jaarverslag
verwerken

Werkgroep operationele
zaken

Dec 2012

86
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