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Boerrsma (vice-vz), Andringa , de Heus, Hiemstra,
H
Huiisman, Karaggiannis, van de
Zand
de
Haviinga (vz)
Lang
gerak (OLD), Padberg (n
notulist)

1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 08
8.55 uur.
dedelingen van
v de old:
2. Med
-Web
bsite: M. van Grinsven gaat
g
zich wee
er bezig houden met de website.
w
Zij hheeft al eerder de
website beheerdt. Klachten ovver de site ku
un je melden bij J. van Laaar.
-Massteronderwijss: De reorga
anisatie van E
EWI heeft ve
eel invloed op het personneel dat onde
erzoek
doet en du
us ook op he
et masterond
derwijs. De OLD
O gaat praaten met de
leerstoelen hierover. H
Het masteron
nderwijs zal efficienter
e
inggericht moetten
worden, er
e worden vee
el mastervak
kken aangeb
boden.

20
(And
dringa en Karagiannis voegen zich bijj de vergade
ering)
-Acccreditatie: De
e accreditatie
e zal op 24/2
25 oktober 20
013 plaatsvin
nden. Het deefinitieve plan
n kan
nu
u gemaakt worden. Er zu
ullen twee boekjes komen
n met bijlage n.
-Voo
oraanmelders
rs: Er is een stijging van 50% ten opz
zichte van vo
orig jaar. Bij dde voorlichtin
ngsdagen in eind maart w
waren ook 50
0% meer studiezoekers ddan vorig jaa
ar.
Med
dedelingen werkgroepen
w
n: De werkg roepen hebb
ben geen me
ededelingen.
30

(van de Zande vo
oegt zich bij de vergaderring)
3. Inge
ekomen/Uitg
gaande Postt
-Gee
en post.
ulen en actie
epuntenlijstt van OLC n r. 80 d.d. 26
6 februari 20
013
4. Notu
Teksstueel: geen wijzigingen

40

50

N.A.V.
actie
epuntenlijst: Onderzoek
O
uitvoering
u
lap
ptopplicht – de
d commissie
e operationeele zaken vra
aagt: om
de b
brieven van dhr.
d Van Eck nog een kee
er door te stu
uren.
Actiepunten:
81: E
Er moet vanu
uit de OLC een
e formele rreactie kome
en, Havinga pakt
p
dit op.
83: P
Plan van Aan
npak voor de
e accreditatie
e is nog niet gereed, dit wordt
w
doorgeeschoven.
85: W
Wijziging jaa
arverslag –wo
ordt gestuurd
d naar de griffier – afgeha
andeld..
86: O
Onderzoek software
s
voorr laptopplichtt, dit wordt doorgeschove
en naar maaart.
88: P
Printen agen
nda stukken voor
v
studenttleden. Afgeh
handeld.
89: B
Brief naar Va
an Laar over printen verg
gaderstukken
n, wordt doorrgeschoven.
90: A
Aanpassen tekst
t
afstudeerduur voor OER. Afgehandeld.
93: M
Melding stan
nd van zaken
n B-Telematicca. Afgehand
deld.
94: N
Neg. Advies –bescherme
en onderwijsiite UT. Afgeh
handeld.
95: N
Neg. Advies – herziening
g Kick-In. Afg
gehandeld.
96: S
Stand van za
aken Mastero
onderwijs. Affgehandeld.
97: O
OLC informe
eren onderste
euning en sta
atus website
e. Afgehande
eld.
98: C
Contact met dhr. Rensink
k over Inl. Lo
ogica. Afgeha
andeld.
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5. Klachten over dhr. Aksit
Inter-Actief heeft een mail gestuurd met een aantal klachten over de werkwijze van dhr. Aksit.
De OLC kan niet veel met deze klachten doen. Ze kunnen alleen de OEC vragen om het vak te
blijven evalueren. De OLD meld dat de klachten ook naar de Examencommissie zijn gestuurd.
De OLC vraagt aan de OLD om namens de OLC contact opnemen met dhr. Aksit.
De voorzitter van de OLC stuurt een mail met de vragen/opmerkingen naar de OLD.
(actiepunt vice-vz)
10
6. Eindtermen voor Domein Technische Informatica
De werkgroep curriculum heeft gekeken naar het voorstel van de OLD en het ACM.
Ze willen een kleine wijziging aan het voorstel van de OLD.
Er wordt gediscussieerd over de voorgestelde wijzigingen vooral over het punt Sociale en
academische vaardigheden.
Conclusie: Het punt sociale en academische vaardigheden komt niet bij de domein specifieke
eindtermen maar komt in het stuk waarin de drie O’s worden vastgelegd.

20

30

40

7. Onderwijswijzigingen 2013-2014
-Modeling & Analysis of Concurrent Systems 1
De inhoud van dit vak wordt gewijzigd. Hierdoor komt het vak Quantitative Modeling and Analysis
in het nieuwe studiejaar te vervallen. Dit wordt gemeld aan de roosteraar en de programme
mentoren (actiepunt griffier).
-Computability and Computational Complexity
Dit vak wordt in het nieuwe studiejaar niet meer aangeboden. De leerstoel FMT en Wiskunde
gaan samen het vak in gewijzigde vorm voort zetten.
De nieuwe naam wordt: Limits to Computing. Het wordt een vak voor master studenten van
Computer Science en Wiskunde.
-Inleiding Logica
Het is niet zeker of dit vak nog wordt aangeboden in het nieuwe studiejaar. Er wordt gekeken naar
het aantal studenten die dit jaar deelnemen aan het vak. Zijn er meer dan tien studenten dan gaat
de leerstoel FMT op zoek naar een nieuwe docent voor dit vak.
Mocht Inleiding Logica niet meer aangeboden worden dan moet er een overgangsregeling in de
OER komen en nog tentamens gepland worden. (actiepunt OLD)
8. Nederlandse Taalvaardigheden
De OLD vraagt aan de OLC-leden of zij vinden dat er aandacht moet worden besteed aan de
Nederlandse schrijfvaardigheden (b.v. de opzet van een stuk) van de Bachelor studenten, zoals nu
met Technical Writing gebeurt in het Engels.
Conclusie na de discussie: OLC vraagt de OLD om de leerlijn coördinator academische vaardigheden
te vragen hier aandacht aan te besteden in één van de modules. (actiepunt OLD) Die aandacht
bestaat eruit dat feedback gegeven zal worden over de Nederlandse taalbeheersing, waarna de
student op cursusmogelijkheden gewezen kan worden.
Melden aan alle bachelor docenten: heeft een student moeite heeft met de Nederlandse taal wijst
deze student op cursus mogelijkheden.
9. W.v.t.t.k.
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10. Rondvraag en sluiting
-De OLD heeft een brief ontvangen voor een uitnodiging voor een brainstormsessie op 4 april
aanstaande. Het gaat om excellente studenten in de drie O’s.
Van Zande en Andringa gaan namens de OLC.
-Van de Zande vraagt wie is het aanspreekpunt voor commentaar/vragen over T.O.M.
Studenten kunnen contact opnemen met de OLD.
-Hiemstra vraagt hoe het verder gaat de Chaellenges.
Er moet ruchtbaarheid aangegeven worden via Inter-Actief, UT-nieuws, mededelingen enzovoort.
Het idee is om het te gaan invoegen in het tweede jaars TOM-onderwijs.

60
De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

81

Okt 2012

Nieuwe formulering research topics
opsturen voor Osiris

Voorzitter

Nov 2012

83

Nov 2012

PvA accreditatie gereed

OLD

April 2013

86

Dec 2012

Onderzoek uitvoering laptopplicht
(i.v.m. software)

Werkgroep operationele
zaken

Mrt 2013

89

Jan 2013

Brief Van Laar, printen
vergaderstukken

Voorzitter

Feb 2013

98

Feb 2013

Contact dhr. Rensink –
Inleiding Logica

Huisman

Afgehandeld

99

Mrt 2013

Brieven sturen WC operationele zaken
software op laptop

Griffier

April 2013

100

Mrt 2013

Mail voor dhr. Aksit sturen naar de OLD

Boersma (vvz)

April 2013

101

Mrt 2013

Contact opnemen met dhr. Aksit
namens de OLC

OLD

April 2013

102

Mrt 2013

Mail sturen over vervallen QMA

Griffier

April 2013

103

Mrt 2013

Kijken of Logica nog gegeven zal
worden.Overgangsregeling en
tentamen voor de OER
(vak niet overgenomen wordt)

OLD

2013

104
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