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Aanweziig:
Afwezig::
Alsmede
e:
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20

Haviinga (vz),Boe
ersma, Andriinga, Hiemsttra, Huisman
n
Kara
agiannis, de Heus, van de
e Zande
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
ar module on
-Roo
oster vrije miiddag voor he
et tweede jaa
nderwijs:
Het vvoorstel is om
m één midda
ag in de wee
ek geen onde
erwijs te plannen. De studdenten kunnen deze
midd
dag gebruike
en voor verdieping, bijspijjkeren, een project
p
of aan
n een challennge werken.
-Voo
oraanmelders
rs:
Tech
hnische Inforrmatica heeftt meer aanm
meldingen dan afgelopen jaar. Er zijn oongeveer tw
wee keer
zove
eel aanmeldingen. Lande
elijk gezien d oet Informatica het ook beter
b
dan afggelopen jaar.
-ICA
AB:
Op 2
21/22 mei he
eeft de ICAB een bijeenko
omst in Nijke
erk. Het is vo
oor docentenn, onderwijskundigen
en O
OLD’s. Hiemsstra en Boers
sma houden hier een wo
orkshop over Challenges..
Med
dedelingen werkgroepen
w
n: De werkg roepen hebb
ben geen me
ededelingen.
3. Inge
ekomen/Uitg
gaande Postt
-Mail inspiratiemarkt TOM.
4. Notu
ulen en actie
epuntenlijstt van OLC n r. 81 d.d. 26
6 maart 2013
3
Teksstueel: geen wijzigingen
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Actiepunten:
81: N
Nieuwe form
mulering Rese
earch Topicss voor Osiris. Afgehandeld.
D
De OLD is be
ezig met een
n nieuwe form
mulering, hij neemt de we
ensen van dee OLC hierin
n op.
D
Deze nieuwe
e formulering
gen worden vvoorgelegd aan
a de OLC.
83: P
Plan van Aan
npak voor de
e accreditatie
e is gereed, staat
s
op de agenda.
a
Afgeehandeld
86: O
Onderzoek software
s
voorr laptopplichtt, staat op de
e agenda. Affgehandeld.
89: B
Brief naar Va
an Laar over printen verg
gaderstukken
n, is niet mee
er nodig. Afgeehandeld.
98: C
Contact met dhr. Rensink
k over Inl. Lo
ogica. Afgeha
andeld.
99: B
Brieven overr laptopplichtt sturen naarr de werkgroe
ep OZ. Afgeh
handeld.
100:: Mail voor de
e dhr. Aksit, sturen naar de OLD.
101:: OLD contacct opnemen met
m dhr. Akssit namens de OLC.
De examen
ncommissie heeft
h
al een g
gesprek gehad.
102:: Mail zenden
n naar progra
amme mento
oren over op
pheffen QMA. Afgehandeeld.
103:: Kijken of Inleiding Logic
ca nog aange
eboden gaat worden.
P
van aan
npak
5. Accreditatie – Plan
De d
data voor de accreditatie is bekend. 2
24/25 oktober vindt de vis
sitatie plaats..
De p
planning is ge
emaakt. De OLD
O
gaat tw
wee zelf evalu
uatie rapporten (ZER) scchrijven, één voor de
masters en één voor
v
de bach
helor. Kamph
huis en Schu
ut hebben voor informatiee enquêtes gestuurd
naarr de bachelorr en master studenten.
s
Er w
worden studentassistenten ingezet om
m met elke do
ocent een ge
esprek te hebbben over hu
un vak,
de a
accreditatie en
e of ze aanw
wezig zijn op 24/25 oktob
ber. Ze vrage
en om een ggemaakt tenta
amen, de
uitwe
erking en een beoordelin
ng. Toetsen i s bij deze ac
ccreditatie errg belangrijk.
De O
OLC wordt op
p de hoogte gehouden o mtrent de ac
ccreditatie.
De in
nhoud van de boekjes moeten beken
nd zijn bij de docenten.
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De master OER wordt herschreven. Deze bestond uit twee delen (3 TU en opleiding specifieke)
en wordt nu één geheel. Bij het schrijven van de nieuwe OER wordt gekeken wat volgens de wet
in de OER moet staan. Aan het vakdossier wordt nog gewerkt. Er is een pilot geweest met vier
docenten, het wordt voortgezet met zestien docenten. Het vakdossier komt in Blackboard en
zichtbaar voor de docenten. Er is beoordelingsformulier ontwikkeld voor de master
afstudeeropdracht.
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6. Onderwijswijzigingen 2013-2014
-Economics & Security (master keuzevak)
Het vak wordt niet meer aangeboden. Het contract van de docent wordt niet verlengd en er is
geen andere docent die het over kan nemen.
De OLC stemt in met het verzoek. (actiepunt OLD)
-Introduction to Information Security (bachelor 3e jaars keuzevak)
De docent wil het vak nog één keer aanbieden (2013-2014). Hij wil het dan voor twee generaties
tegelijkertijd geven. De docent meld dat hij geen tijd meer heeft, dit i.v.m. de reorganisatie van zijn
leerstoel en de extra inspanningen voor TOM.
Dit betekend dat de studenten die in 2013-2014 in het tweede jaar zitten, drie verplichte vakken en
het keuzevak uit het derde jaar moeten volgen. De OLC vindt het geen goed voorstel.
De OLC begrijpt de situatie maar wil graag een andere oplossing zien.
Bijvoorbeeld: andere docent
op een andere manier aanbieden
meer zelf studie
niet volgend jaar – maar in studiejaar 2014-2015 éénmalig aanbieden
De OLD gaat overleggen met de docent. (actiepunt OLD)
7. Tracks in de Master Computer Science
De leerstoel SE houdt op te bestaan, hierdoor wordt het moeilijk de track SE te handhaven. Als
gevolg hiervan verdwijnen ook een aantal mastervakken. Daarom stelt de OLD voor om de track
SE op te heffen en extra keuze vakken toe te voegen aan de tracks ISE en MTV. Dit voorstel is
besproken met de programme mentoren. Er komen overgangsregelingen in de OER.
De programme mentor van ISE gaat mogelijk de UT verlaten; voor ISE wordt een nieuwe mentor
gezocht.
Er zullen vier tracks (MTV, ISE, WiSe en Security) blijven bestaan in de master CSC (naast de
Master TEL).
Er wordt een gesprek gepland met de OLD, Huisman en leerstoel SE over de begeleiding van
studenten die nu in de track SE zitten. (actiepunt)
Hoe de programma’s eruit gaan is nog niet helemaal duidelijk omdat door de reorganisatie een
aantal vakken niet meer aangeboden worden. De leerstoel DB moet nog aangeven welke vakken
er niet meer aangeboden worden. (actiepunt Hiemstra)
De OLC keurt het opheffen van de track SE en programma wijzigingen goed.
8. Uitfasering oud onderwijs
Er wordt een regeling m.b.t. het uitfaseren eerste jaar i.v.m. TOM voor in de nieuwe OER voorgelegd
aan de OLC.
-Twee vakken worden het komend studiejaar nog wel aangeboden. Dit zijn vakken die voor andere
opleidingen een tweede jaars vak zijn.
- Het gaat om:
vier Wiskunde vakken (waarvoor Wiskunde zelf een oplossing gaat zoeken)
zes Informatica vakken die niet meer aangeboden worden
Wettelijk gezien moeten er nog twee tentamens aangeboden worden. Een student-assistent gaat
onderzoeken om hoeveel studenten het per vak gaat en op welke wijze de studenten iets
aangeboden kan worden.
De OLC keurt de tekst goed op één kleine wijziging na. Ze willen de tekst : “in dezelfde kwartielen als
in 2012-2013.” gewijzigd hebben in “in principe in dezelfde ….2012-2013.” De docent heeft nu de
mogelijkheid om een tentamen op een ander tijdstip aan te bieden.
De OLC wijst de OLD erop dat er wel goed naar de studenten gecommuniceerd moet worden.
9. OER – nieuwe versie
Op 14 mei moet de voorlopige versie van de opleiding specifieke OER naar de FR gestuurd worden.
De OLD heeft de romp OER nog niet gekregen. Zodra hij deze gekregen heeft, kijkt hij of er delen uit
het opleiding specifieke deel gehaald kan worden en stuurt hij het door naar de OLC.
In mei komt de OER op de agenda met het commentaar van de FR.
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10. Laptopplicht
De werkgroep Operationele zaken heeft gekeken naar de laptopplicht. Ze adviseren om een laptop te
verplichten vanaf studiejaar 2013-2014 en geen speciale eisen te stellen aan een laptop.
Ze melden dat de commissie geen zicht heeft welke software erin de TOM modules gebruikt gaan
worden en of dit consequenties heeft voor de keuze van een laptop. Ook hebben ze geen idee wat de
kosten voor de studenten zullen zijn voor de aanschaf van programma’s.
De voorkeur zijn laptoppen die een virtual box kunnen draaien.
10
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

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

103

Mrt 2013

Kijken of Logica nog gegeven zal
worden.

Huisman

2013

104

April 2013

Economics & Security
niet meer aangeboden

OLD

Mei 2013

105

April 2013

Introduction to Information Security
overleg met docent

OLD

Mei 2013

106

April 2013

Gesprek over studenten v.d. track SE

Huisman/OLD

Mei 2013

107

April 2013

Vakken die niet meer aangeboden
worden door de leerstoel DB

Hiemstra

Mei 2013

108
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