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10

Haviinga (vz), An
ndringa, Boerrsma, de Heus, Hiemstra
a, Huisman, K
Karagiannis, van de
Zand
de
Lang
gerak (OLD), Kamphuis, Romkema, Padberg
P
(notulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 08
8.45 uur.
Er iss een extra sttuk van de LSVb, bij inge
ekomen postt.
Extra
a punt: uitfassering oud on
nderwijs, dit wordt bespro
oken bij puntt 12 w.v.t.t.k..
Er w
wordt begonn
nen met agen
ndapunt 3.
3. Med
dedelingen
Med
dedelingen van
v de old:
Accrreditatie – Err is een brief van de QAN
NU binnen ge
ekomen waarin staat dat de visitatie in juli niet
doorr gaat i.v.m. het
h drukke schema van d
de visitatieco
ommissie.
De vvisitatie vindtt plaats na de
e zomervaka
antie.
uari.
Accrreditatie kom
mt op de agen
nda van febru

20
Bach
helor Telema
atica – Op 31
1 augustus 2
2014 loopt de
e accreditatie
e van deze oopleiding af.
Officcieel mag nog 1 jaar na deze
d
datum e
een diploma uitgegeven worden.
w
Er sstaan nog ongeveer
10 studenten ing
geschreven. Binnenkort
B
kkijkt de OLD en een comm
missie naar dde mogelijkheden
voorr deze studen
nten. Een op
ptie: de stude
enten kunnen
n na augustu
us 2013 het ddiploma binn
nen
Inforrmatica halen
n. De uitkom
mst van het ovverleg wordt gemeld aan de OLC. (acctiepunt OLD
D)
dedelingen werkgroepen
w
n
Med
De w
werkgroepen
n zijn niet bije
een geweest .
30

uw Bachelorr onderwijs
2. Nieu
De m
module team
ms komen 1 keer
k
per wee k bij elkaar. De leerdoele
en voor 3 moodules zijn op
pgesteld,
allee
en module 1 nog niet. Zij zijn nu bezig
g met het inrichten van de eerste 4 m
modules.
Dhr. Kamphuis vraagt
v
aan de
e OLC: welke
e informatie heeft de OLC
C nodig voorr een advies aan de
deca
aan ?
Er viindt een disccussie plaats over de volg
gende onderrwerpen:
-welke vakken (le
eerstof) kom
men er in de m
modules
-stud
diemateriaal en toetsing
-hoe
eveelheid the
eorie – projec
ct onderwijs

40

De O
OLC geeft aa
an informatie
e te willen ove
er:
-vakkbeschrijving en doorlichting via ACM
-eind
dtermen/leerrdoelen per module
m
-toettsing
-stud
diemateriaal (boeken en//of dictaten)
Dhr. Kamphuis komt
k
in de vo
olgende verg
gadering met de gevraagd
de informatiee.
Er ko
omt een pressentatie van de modules door de mod
duleteams. De
D datum is nnog niet bek
kend.

50

6. Ut-b
brede period
dieke rapporrtage/ Vakdo
ossier/ Kwaliteitszorg
-Sind
ds februari iss er een nieu
uwe wijze rap
pporteren UT
T breed, deze
e wijze werd al gebruikt bij
b
Inforrmatica. Op het
h nieuwe fo
ormulier worrden ook de keuzevakken
k
n vermeld. Inn september gaat er
een nieuw plan naar
n
het CvB
B gericht op h
het module onderwijs.
o
Voorr het master onderwijs willen ze later ook op deze
elfde wijze informatie gaaan verzamele
en.
-Er iss een opzet voor het vak
kdossier gem
maakt. Enkele
e docenten hebben
h
het ddossier getes
st.
Het d
dossier word
dt gekoppeld aan Blackbo
oard. De doc
cent en de OLC
O
moeten ttoegang krijg
gen voor
alle informatie. De
D student mag
m niet alless te zien krijgen. Hoe het precies gaatt werken is nog
n niet
helemaal duidelijjk. De docen
nt is verantwo
oordelijk voo
or het vakdos
ssier en de innvulling ervan
n.
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-Er zijn problemen (onder andere met ICTS, interne post) geweest om de informatie voor de
kwaliteitszorg op een goede manier te verkrijgen. De stukken voor de OLC waren hierdoor te laat.
De werkgroep operationele zaken en dhr. Romkema hebben geen tijd gehad om de informatie te
bespreken. Ze maken een afspraak en komen in de volgende vergadering met de (actiepunt voor
operationele zaken)
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20

4. Ingekomen/Uitgaande Post
-Mail over ondersteuning EWI commissies. De vergaderstukken voor de OLC zullen niet meer
gemaild, geprint en verspreid worden door de griffier. De vraag of de studentleden zelf moeten
printen (zij moeten betalen voor het printen) zal de griffier voor leggen aan mevr. Van
Laar(actiepunt griffier).
De OLC leden zijn het niet eens met de mededeling. De voorzitter stuurt een brief naar
mevr. Van Laar (actiepunt voorzitter).
- Brief van het LSVb / LOF / SOM voor de OLC. Gevraagd wordt deel te nemen aan een
onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies. Besluit: elk lid van de OLC-IT besluit
zelf of hij/zij deelneemt aan het onderzoek.
5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 78 d.d. 11 december 2012
Tekstueel: geen wijzigingen.
N.A.V. pag.1: mededelingen - De Heus vraagt:
Hoe staat het met de website voor de voortgang van de module ontwikkeling en waar is deze te
vinden ?
Het is geen website, waarschijnlijk wordt het Dropbox. Op dit moment is het nog niet gereed. Het
wordt toeganglijk voor de OLC en niet voor alle studenten.
Punt 9 van blz.2 : Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
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Actiepunten:
81: Er moet vanuit de OLC een formele reactie komen, Havinga pakt dit op.
83: Plan van Aanpak voor de accreditatie is nog niet gereed, dit wordt doorgeschoven
84: Kwaliteitszorg kan op de agenda van februari
85: Wijziging jaarverslag -blijft als actiepunt staan
86: Onderzoek uitvoering laptopplicht, dit wordt doorgeschoven
87: Voorstel nieuw keuzevak BSc is goegekeurd
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7. Beperkte afstudeerduur
De OLD neemt het advies van de OLC over. De tekst komt in de nieuwe OER.
De tekst van punt 2: “voor internationale studenten” wordt verwijderd.
8. Laptopplicht
De OLC geeft positief advies over de tekst zoals in de OER van Technische Wiskunde.
De OLD meldt dat hij eerst kijkt of in de nieuwe Bachelor OER laptopplicht is opgenomen.
Mocht het er niet in staan dan komt de tekst die de OLC adviseert in de OER van Technische
Informatica.
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9. Toekomstige onderwijsorganisatie
De tekst is ter kennisgeving, per mail gestuurd.
Het stuk gaat over: dat er een onderwijsdirecteur wordt aangesteld voor het cluster ICT
de opleidingsdirecteuren blijven met beperkte taken
De OLC heeft eerder advies hierover gegeven, het mag geen nieuwe bestuurslaag worden.
In het stuk zijn kleine wijzigingen aangebracht. De OLD meldt één wijziging.
De oude tekst was alleen voor de Bachelor opleidingen. De nieuwe tekst meldt dat de taken van de
onderwijs- en opleidingsdirecteur ook gelden voor de masteropleidingen.

60

Verslag 79e OLC-IT d.d. 22 januari 2013

2

10

10. Bachelor keuzevakken blok 2B
Door het weg vallen van vakken is er geen keuze mogelijkheid meer voor de student in blok 2B.
Inleiding Logica of een extra projectvak zijn al eerder toegevoegd als keuzevakken.
De OLD vraagt advies over het toevoegen van Requirements Engineering als keuzevak in blok 2B.
De OLC gaat akkoord met het toevoegen van het vak Requirements Engineering als keuzevak.
Het vak mag in het huidige studiejaar al gekozen worden.
De OLD gaat dit melden aan de examencommissie en er zal een mail gestuurd worden naar de
studenten (actiepunt OLD).
11. Certificaat voor Challenges
Het voorstel is om aan het einde van een challenge een certificaat uit te geven aan de deelnemers.
De OLC vindt dit goed idee.
In het voorbeeld certificaat staan enkele taalfouten die moeten worden aangepast.
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12. W.v.t.t.k.
Uitfasering oud onderwijs
Het huidige 1 jaars Bachelor onderwijs wordt het komend studiejaar niet meer aangeboden.
Voor 1e jaars vakken van Technische Informatica worden nog twee tentamen mogelijkheden gepland.
Voor wiskundevakken worden ook mogelijkheden aangeboden, bijvoorbeeld in de avonduren extra
begeleiding. Naar Programmeren wordt speciaal gekeken ook in verband met BIT.
De regelingen moeten in de OER opgenomen worden.
Technische Wiskunde gaan de colleges van de 1e jaars vakken opnemen.
De OLD wil dit ook bij Informatica laten doen.
Studenten gaan de opnames verzorgen. De apparatuur hiervoor wordt door de opleiding geregeld.
De studentleden van de OLC nemen hiervoor contact op met hun medestudenten.
13. Rondvraag en sluiting
-Hiemstra: Oude onderwijssites van Informatica komen als eerste naar boven bij het zoeken op
internet. Kunnen deze sites worden verwijderd ? Hiemstra heeft al eerder contact opgenomen
hierover.
Niemand durft de verantwoordelijkheid op zich te nemen om ze uit de lucht te halen.
Hiemstra en de OLD nemen contact op met mevr. Marinussen (actiepunt Hiemstra/OLD).

De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur.
40
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

81

Okt 2012

Reactie aan examencommissie op
verzoek formulering research topics

voorzitter

Nov 2012

83

Nov 2012

PvA accreditatie gereed

OLD

Jan 2013

84

Nov 2012

Kwaliteitszorg, voorbespreken met
Romkema

Werkgroep operationele
zaken

Feb 2013

85

Nov 2012

Laatste wijzigingen jaarverslag
verwerken

Werkgroep operationele
zaken

Dec 2012

86

Dec 2012

Onderzoek uitvoering laptoppplicht

Werkgroep operationele
zaken

Jan 2013

88

Jan 2013

Printen agenda stukken voor
studentleden

griffier

Feb 2013

89

Jan 2013

Brief Van Laar, printen
vergaderstukken

voorzitter

Feb 2013

90

Jan 2013

Aanpassen tekst voor de OER,
afstudeerduur

OLD

Feb 2013

91

Jan 2013

Oude sites Informatica offline

Hiemstra/OLD

Feb 2013

92

Jan 2013

Mail studenten over keuzevak
Requirements Engineering

OLD

Feb 2013

93

Jan 2013

Melding overleg B-Telematica

OLD

Feb 2013
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