Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau onderwijszaken

Kenmerk
CES/BOZ13/2450
datum
05-12-2013
Verslag van de 88e OLC- IT vergadering d.d. 19 november 2013
Aanwezig:
Alsmede:
Afwezig:

Janssen (vz), Karagiannis, van de Zande, van Winsen, Smid
Langerak (OLD), Padberg (notulist)
Havinga, Hiemstra, Huisman

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
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2. Mededelingen van de old:
-De Visitatie heeft plaats gevonden en lijkt goed te zijn verlopen. De kritische punten die bij het
eindpraatje van de visitatiecommissie zijn gemeld, zijn bekend bij de opleiding en daar wordt al
aan gewerkt. De eindrapportage en de cijfers zijn nog niet bekend.
-De eerste module is afgerond. Van de 75 eerstejaars studenten hebben 55 studenten de module
behaald. Sommige studenten hebben wel de Parels der Informatica behaald maar niet het
Wiskunde onderdeel. Ander hebben één of twee parel-onderdelen niet gehaald.
-Janssen meld dat het nieuwe OLC studentlid Smid is. Smid stelt zich voor.
-Mededelingen werkgroepen:
Er zijn geen mededelingen van de werkgroepen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 87 d.d. 15 oktober 2013
Tekstueel: Geen
N.A.V.
Geen opmerkingen of vragen.
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Actiepunten:.
116: Jaarverslag van de OLC. Afgehandeld.
117: vervanging OLC-leden. Wordt december.
120: Brief OEC evaluatie blok 1A. Afgehandeld.
5. Tijdelijk OLC-lid
Er is nog geen nieuws.
Er wordt gekeken naar een goede verdeling van studentleden voor de werkgroepen.
Janssen zal de namen sturen naar Padberg. (actiepunt)
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6. Bijzonderheden m.b.t. aangeboden vakken
-Embedded Signal Processing heeft als examendoel Bachelor.
De vraag is, is het de bedoeling dat een bachelor cursus in de master gegeven wordt.
-Information Theory wordt niet meer aangeboden.
-Multi Disciplinairy Design Project. Het vak werd aangeboden in de Master Embedded Systems.
Het wordt sinds 2010 niet meer aangeboden voor EMSYS.
De vraag is moet het nog wel aangeboden in de track WiSe. Het zou vervangen kunnen worden
door een Computer Science cursus.
Padberg zal de programme mentor vragen of deze cursussen nog in het programma moet
zitten. (actiepunt)
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7. Minor in het buitenland
Technische Informatica heeft geen B-coördinator die voorstellen voor een minor in het buitenland
bekijkt. Dhr. Schut beoordeeld momenteel de voorstellen. Hij is ook buitenland coördinator.
Er is nauwelijks bekend waaraan een minor in het buitenland moet voldoen, wie goedkeuring moet
geven en er is ook is geen formulier hiervoor.
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De vraag aan de OLC is om een handleiding te maken waarin de eisen/voorwaarden staan , wie
de goedkeuring moet geven en hoe het formulier eruit moet zien.
Het voorstel is om het profileringsformulier van Create te gebruiken. Een ad-hoc werkgroepje van
Karagiannis, van de Zande en van Winsen gaan de eisen/voorwaarden bekijken en komen met
een voorstel. (actiepunt)
8. Module evaluatie
-Dhr. Romkema heeft in september jl. een brief gestuurd naar de OLD’s van de UTBacheloropleidingen waarin hij uitlegt hoe de module evaluaties plaats gaan vinden. Bij de brief
zitten 2 bijlages.
-De OLD vertelt eerst over de evaluatie van het master gedeelte. Dit is veel werk en er wordt vaak
door weinig studenten aan deelgenomen. Daarom komt er een andere opzet voor het evalueren.
*In het eerste semester: de intake en de te volgen vakken.
*In semester twee: algemene cursus evaluatie door middel van wat vind je goed en van welke
cursus, en wat vind je slecht en van welke cursus.
*In semester drie: stage en ook algemene cursus evaluatie.
*In semester vier: afstuderen en eindgesprek.
De docenten zijn vaak blij met de feedback van hun cursus(sen).
Er komt een vragenformulier op het web, direct na het afsluiten van de cursus, doormiddel
waarvan studenten hun mening kunnen geven. Deze gegevens komen in het vakdossier.
De OLD stelt voor om in de volgende vergadering het concept “vakdossiers”, en de rol die de OLC
daarin kan hebben, te bespreken. (actiepunt)
-Bijlage 1: Is een UT-breed stuk waarin aandacht gegeven wordt aan kwaliteitszorg voor module
onderwijs.
Karagiannis meld, dat volgens dit stuk veel van de docent en student gevraagd wordt.
De OLD meldt dat elke opleiding zelf invulling kan geven aan een aantal zaken uit het document.
Er is iemand bij Technische Informatica aangenomen die de invulling gaat uitwerken. Zodra de
plannen bekend zijn worden ze voorgelegd aan de OLC.
Modules worden op een nieuwe manier geëvalueerd, in module 1 vindt elke week een evaluatie
plaats om alles goed in kaart te brengen. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel wijzigen.
Deze bijlage is voor elke opleiding/faculteit en wordt door hen besproken.
De OLD meld aan dhr. Romkema dat de OLC-IT kennis heeft genomen van de stukken, en meld
dat de OLC graag wil weten hoe de invulling gaat plaatsvinden. (actiepunt)
-Bijlage 2: Informatie t.b.v. implementatie van het UT-kader voor module-evaluaties.
In deze bijlage staat dat uiterlijk 1 november een projectplan klaar moet zijn. Karagiannis vraagt of
deze deadline is gehaald. De OLD meld dat dit niet het geval is.
Informatica heeft de uitkomst van de evaluaties naar de studenten gestuurd. Of er al op UT-niveau
geëvalueerd is, is niet bekend.
Deze bijlage is gestuurd naar de OLC ter kennisgeving.
-Overzicht feedbackcijfers: De OLC vindt de informatie niet duidelijk.
De vice-voorzitter vraagt Drijfhout om extra informatie. (actiepunt)
9. Kwaliteitszorg
Het stuk halfjaarlijkse rapportage kwaliteitszorg semester 2 (2012-2013) is kort voor de
vergadering aangeleverd en is niet besproken in de werkgroep operationele zaken.
De andere OLC leden hebben weinig tijd gehad om het stuk door te nemen.
Dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van december.
10. W.v.t.t.k.
Geen vraag of melding.
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11. Rondvraag en sluiting
-Er wordt gevraagd hoe het met Van Dijk gaat (lid van de curriculum commissie).
De OLD meld dat ze een herseninfact heeft gehad en dat het redelijk gaat.
Padberg weet dat Van Dijk in het Roessingh is voor revalidatie en dat het al beter met haar gaat.
Er wordt een kaartje gestuurd namens de OLC.
-Van de Zande vraagt: de voorlichtingsdagen zijn binnenkort, wat is de procedure voor Matching.
Studenten die zich hebben aangemeld, hebben een brief ontvangen waarin gesproken wordt over
matching. Van de Zande zal deze brief doorsturen naar de OLD.
Informatica zal een vragenlijst sturen naar studenten die zich voor 1 mei 2014 hebben
ingeschreven. Aan de hand van de vragenlijst kunnen studenten uitgenodigd worden voor een
gesprek. Ook op verzoek van de student kan een gesprek plaats vinden.
Studenten die zich na 1 mei aanmelden moeten aan een meeloopdag deelnemen.
-Van de Zande meld op de UT wordt nog gesproken over Cluster onderwijs en onderwijsdirecteur.
Hoe zit dit bij Informatica?
Er wordt binnen Informatica niet gesproken over clusters omdat alle opleidingen van EWI in één
cluster zitten.
Binnen een cluster is er één onderwijsdirecteur, meerdere opleidingsdirecteuren en
coördinatoren.
Bij EWI is dit anders, elke opleiding heeft een opleidingsdirecteur en coördinatoren.
Dhr.Polderman vertegenwoordigd alle OLD’s bij de onderwijsdirecteuren bijeenkomsten.
-Van de Zande meldt dat BIT niet meer elke 5 jaar van faculteit wisselt. (EWI en MB)
BIT hoort nu definitief bij EWI.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 oktober 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

116

Sep2013

Vervanging OLC-leden/lid

Voorzitter

Okt2013

121

Nov2013

Indeling studentleden werkgroepen

Janssen

Dec2013

122

Nov2013

Padberg

Dec2013

123

Nov2013

Karagiannis/vanWinsen

Dec2013

124

Nov2013

Cursussen van andere opleidingen bij
Programme mentoren checken
Eisen/voorwaarden minor in het
buitenland
Vakdossier voorleggen OLC

OLD

Dec2013

125

Nov2013

Janssen

Dec2013

126

Nov2013

OLD

Dec2013

Extra informatie van Drijfhout over
feedbackcijfers module 1
Melding module evaluatie aan dhr.
Romkema

127
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