Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau onderwijszaken

Kenmerk
CES/BOZ13/2329
datum
08-10-2013
Verslag van de 86e OLC- IT vergadering d.d. 17 september 2013
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Havinga (vz), Huisman, van de Zande, van Winsen, Drijfhout, Smid
Karagiannis, Hiemstra
Langerak (OLD), Padberg (notulist)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.45 uur.
Gemeld wordt dat studentlid Janssen ziek is.
De voorzitter heet de nieuwe student leden welkom.
Brief bij de OLD binnengekomen over het opheffen van de track SE wordt behandeld bij
agendapunt 9.
2. Mededelingen van de old:
-Er zijn ongeveer 75 eerste jaars bachelor studenten.
Vorig jaar waren dat er 52, daarvan hebben twaalf een negatief BSA advies gekregen. Daarnaast
zijn vijf studenten naar de BSA commissie gegaan. Van deze vijf hebben drie toch een positief
advies gekregen. [note griffier: achteraf blijkt dat vier studenten een positief advies hebben
gekregen]
-TOM:
De eerste week is begonnen met 81 studenten, 74 hebben een resultaat behaald.
Alle studenten hebben een voldoende en sommige een tien. De waardering voor de eerste week
is een 7,7. Er is een enquette gestuurd, de helft heeft hierop gereageerd.
De tweede week: is door TI gewaardeerd met een 7,5.
De studenten van BIT hebben een 6,3 gegeven.
De OLD heeft met een aantal eerste jaars studenten gesproken. Ze vinden dat ze hard moeten
werken maar vinden het wel leuk. Ze zijn te spreken over elke week een toets.
De werkcollege groepen zijn te groot, er zijn te weinig assistenten en er zijn in een aantal zalen te
weinig stopcontacten voor de laptops.
- Mededelingen werkgroepen:
Het jaarverslag is nog niet gemaakt. De voorzitter neemt contact op Hiemstra.
Huisman bied aan, om met hulp van Van de Zande en Van Winsen, het verslag te willen maken
als Hiemstra geen tijd heeft.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 84 d.d. 18 juni 2013
Tekstueel: Geen
Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 85 d.d. 02 juli 2013
Tekstueel: Geen
N.A.V.
pag.1 reg.50: Bezem onderwijs -eerste jaars vakken
Voor blok 1A is het geregeld. Zijn voor de vakken uit blok 1B al iets geregeld ?
Er is een student-assistent die dit uitzoekt, die gaat ook naar de tweede jaars vakken kijken.
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Actiepunten:.
109: Inventariseren software TOM.
Informatie is opgevraagd. Afgehandeld.
114: Inter-Actief rooster vrij i.v.m. symposiums. Is gemeld. Afgehandeld.
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115: Evaluatie TOM-onderwijs.
Evaluaties vinden plaats tijdens de module (niet achteraf) en ook UT breed worden de
modules geevalueerd. Afgehandeld.
Huisman gaat een doodle maken voor etentje met de leden.
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5. Nieuwe OLC-leden en vice-voorzitter
Andringa heeft gemeld dat Drijfhout hem opvolgt in de OLC. De OLC-leden Van de Zande en Van
Winsen hebben ook studenten benaderd om in de OLC plaats te nemen. Smid wordt door hen
voorgedragen als nieuw lid.Hierdoor zijn er 2 studenten voor dezelfde positie in de OLC.
De leden nemen geen besluit over wie zitting neemt in de commissie. Ze leggen de beslissing bij
de studenten. In de volgende vergadering dragen zij één persoon voor, die de achterban
vertegenwoordigd en melden wie de nieuwe vice-voorzitter wordt.
Havinga neemt contact op met de leden Karagiannis en Hiemstra of er voor hen een tijdelijke
vervangend lid gevraagd moet worden.
6. Accreditatie voortgang en voorbereiding
De Kritische Zelfreflectie staat op intranet. De link is rond gemaild.
Het stuk is naar de QANU gestuurd.
De SMB (vertegenwoordigers van de rector) hebben het stuk gelezen en hebben een kort
overzicht gemaakt met de zwakken en sterke punten.
De OLD gaat voor de visitatie een document maken waarin de belangrijkste punten staan uit de
ZER. Ook maakt hij een A-viertje met daarop punten waar bij de visitatie opgelet moet worden.
De proefvisitatie vindt begin oktober plaats.
Er wordt nog bekeken wie bij de visitatie aanwezig moeten zijn.
Student leden hebben nog opmerkingen op de ZER, zij gaan dit mailen naar de OLD.
7. Aangeboden vakken
De key-user heeft de OLD info gegeven over vakken van andere opleidingen.
B.v. een vak uit een master specialisatie die een Bachelor-examentype heeft.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
8. Kwaliteitszorg: evalueren van onderwijseenheden
Het TOM onderwijs wordt op een andere manier geëvalueerd dan het overige onderwijs dus niet
achteraf.
Romkema heeft een nieuw plan gemaakt om te evalueren, een begin-, midden- en eind-evaluatie.
Er is al een pilot van het nieuwe plan geweest.
Romkema wil graag weten wat de OLC vindt van een aantal wijzigingen:
-tweedejaars bachelorvakken niet meer evalueren (dit jaar voor laatst gegeven)
docenten kunnen aangeven als ze wel een evaluatie willen
-derdejaars bachelorvakken met standaardvragenlijst evalueren
-master TW vakken met standaardvragenlijst evalueren
-master EE,CSC,HMI en TEL worden per semester geëvalueerd
-bezemonderwijs wordt niet meer geëvalueerd
De olc gaat akkoord maar heeft wel 2 vragen.
1e vraag: Kan van het bezemonderwijs niet de vakken maar de manier van organisatie
geëvalueerd worden.
2e vraag: Als je per semester evalueert, kun je dan nog iets over de mastervakken zeggen.
Wat zijn de klachten. Wat is positief per semester.
De OLD gaat dit melden aan Romkema.
9. W.v.t.t.k.
Master Computer Science – track SE
De OLD heeft een brief ontvangen met vragen over het opheffen van de specialisatie SE.
Door de reorganisatie zijn de leerstoel en de specialisatie Software Engineering opgeheven. Er
zijn veel personeelsleden van deze leerstoel weggevallen en hierdoor kan het onderwijs niet meer
goed aangeboden worden.
De specialisatie ISE en MTV bieden nu een aantal cursussen uit de specialisatie SE aan.
Er vindt een gesprek plaats of de specialisatie SE zou moeten blijven bestaan, er zijn veel
studenten die deze specialisatie volgen.
Er heeft een enquête plaatsgevonden in opdracht van de heer Rensink. Daaruit komt naar voren
dat veel master- en bachelor studenten niet wisten dat de specialisatie opgeheven is. Voor geen
enkele student is het opheffen van de specialisatie een reden om te stoppen.
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10. Rondvraag en sluiting
Wordt de OLC op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de specialisatie SE.
Het opheffen of niet van de specialisatie wordt besproken in het hooglerarenoverleg. De uitkomst
wordt aan de OLC medegedeeld.
10
- De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 juni 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

116

Sep2013

Jaarverslag OLC

van Winsen/Huisman

Okt2013

117

Sep2013

Vervanging OLC-leden

Voorzitter

Okt2013

118

Sep2013

Nieuw student lid

Student leden

Okt2013

119

Sep2013

Melden Romkema over
Kwaliteitszorg

OLD

Okt2013

120
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