Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau onderwijszaken

Kenmerk
CES/BOZ14/2768
datum
17-04-2014
Verslag van de 91e OLC- IT vergadering d.d. 18 maart 2014
Aanwezig:
Alsmede:
Afwezig:

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

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
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2. Mededelingen van de old:
-Voorlichtingsdagen
De opkomst op de open dagen in maart (13 t/m 15) waren ongeveer gelijk aan vorig jaar. In
november 2013 was de opkomst hoger. De vooraanmeldingen voor Informatica zijn ongeveer
gelijk aan vorig jaar, UT-breed is er een daling van 4%.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
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3. Ingekomen/Uitgaande Post
-Toegang tot Blackboard voor vakdossier.
De studenten hebben gekeken en melden dat er nog weinig vakken gevuld zijn.
De OLD meld dat dit klopt. De docenten hebben een hoge werkdruk en hebben daarom nog
weinig tijd hieraan besteed. Voor de bachelor is het belangrijk dat de modules wel gevuld worden.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 90 d.d. 18 februari 2014
Tekstueel:
pag.1 reg.24: “die twee studies module onderwijs volgen wordt verwacht dat” moet worden
“die twee bachelor studies in TOM volgen, is de verwachting dat”
pag.1 reg.36: A. Peeters
moet worden
A. Peter
pag.1 reg.39: “onderwijs van Peter Paul Verbeek”
moet worden
“onderwijs van de groep van Peter Paul Verbeek”
N.A.V.
pag.1 reg.31: Master Kerckhoff
Gevraagd wordt hoe het nu precies met de master Kerckhoff zit?
Het is de bedoeling dat Nijmegen uit de kerckhoff gaat en Delft toetreedt.
Nijmegen is hier niet blij mee. Een aanleiding voor deze wijziging is dat Nijmegen een bachelor
Security begint en hierover geen overleg heeft gehad met de andere Universiteiten.
Er vinden nog gesprekken plaats tussen de decanen van de drie Universiteiten TU/e, RU en UT.
pag.3 reg.18: Bachelor coördinator
Is er al meer bekend over de Bachelor coördinator ?
De OLD meldt dat er deze middag gesprekken plaats vinden. Als er meer bekend is meldt hij het
in de OLC.
Actiepunten:.
118: Vervanging OLC-lid. A. Remke is het nieuwe OLC-lid. Afgehandeld.
127: Meer contact tussen studenten en bedrijven. Staat op de agenda.
129: Goedgekeurd stuk minor in het buitenland. Is verstuurd naar Schut en de Examencommissie.
132: Wijziging tekst afstudeerduur. Staat op de agenda.
133: Toegang Blackboard voor vakdossier. Afgehandeld.
134: Nieuwe specialisatie Software Technology. Staat op de agenda.
135: Vragen over onduidelijkheden vak Data Science. Afgehandeld.
136: Geboortekaartje voor Vonk. Afgehandeld.
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Enkele leden kunnen niet bij de vergadering van 22 april aanwezig zijn.
Het voorstel is om de vergadering te verzetten. De griffier zal een doodle maken met andere data
in april om te kijken wanneer de meeste leden kunnen.
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5. Onderwijs wijzigingen
*Voorstel wijzigigingen leerstoel DACS:
Voor deze cursussen zijn nog veel onduidelijkheden. Wat zijn de leerdoelen, hoe vindt de toetsing
plaats en wanneer wordt het aangeboden. Gaan deze cursussen ook in de Master Telematic
aangeboden worden ?
-Nieuwe cursus: Social Networks – het is een goed onderwerp maar enkele leden vragen zich af
of deze cursus alleen door DACS aangeboden moet worden, ze vinden dat het onderwerp
goed past bij de leerstoel DB.
-Naamswijziging en kleine aanpassing van Meten is weten in Dependable Networking:
De OLC vraagt zich af wat de eventuele overlap zou zijn met de nieuw te ontwikkelen module
over cyber physical systems.
-Vervanging voor Core Networks – Cloud Networking:
De OLC vraagt zich af of de cursus in samenwerking met de leerstoel DB aangeboden kan
worden.
-Vervallen van het vak Selected topic peer-2-peer networks:
Havinga vindt Social Networks een vervanging van deze cursus.
Huisman neemt contact op met Haverkort om de vragen/opmerking van de OLC te bespreken.
(actiepunt)
*Aanvulling voor de cursus Data Science:
Huisman heeft de vragen van de OLC voorgelegd aan van Keulen en hij heeft antwoord gegeven
op de vragen. Willen ze in de toekomst meer deelvakken toevoegen dan doen ze dit in overleg
met de OLC. De OLC geeft een positief advies, Huisman meldt dit aan de docent. (actiepunt)
*Modeling & Analysis of Concurrent Systems-1: De docent vraagt om de oude cursusdoelen
weer te laten gelden. De OLC adviseert positief. Dit is gemeld aan de docent.
*Nieuwe cursussen voor de track Software Technology:
-De cursussen worden behandeld bij het agendapunt 9 behalve Capita Selecta Software
Technology: De OLC zou graag zien dat de beschrijving aangepast wordt zodat het bij elke
specialisatie past en niet alleen bij Software Technology.
De OLD gaat een beschrijving maken voor Capita Selecta en deze bespreken met de programme
mentoren van alle specialisaties. De reacties/bevindingen komen in een volgende vergadering op
de agenda.
6. Bedrijven betrekken bij het onderwijs
De student-leden hebben het stuk over meer contact tussen studenten en bedrijven in het
onderwijs besproken en hebben een aantal opmerkingen. Janssen stuurt deze opmerkingen naar
de OLD. De OLD stelt voor om een korte checklist te maken voor de module teams en hen vragen
om naar de mogelijkheden te kijken bij het invullen van de modules. (actiepunt)
7. Final Project
-Afstudeerduur
De OLD heeft de nieuwe regel over de afstudeerduur besproken met alle leerstoelen. De
leerstoelen hebben aangegeven dat ze de tekst wat aangepast willen hebben.
De tekst voor in de OER is aangepast en de OLC adviseert positief.
-Honours Extension
Het voorstel is om studenten die extra onderzoek doen en hierdoor een langere afstudeerduur
hebben, extra 15 EC’s toe te kennen bovenop de 120 EC van het verplichte programma. Het Final
Project zal dan 45 EC zijn in plaats van 30 EC.
Er vindt een discussie plaats over de voorwaarden:
-wanneer vindt het besluit plaats tot overgang tot Final Project with honours
-moet het eindcijfer een 8 of hoger zijn
De OLD gaat de beschrijving aanpassen en stuurt het naar de werkgroep curriculum.
Daarna wordt het besproken in de vergadering.
8. Wiskunde lijn
De wiskunde lijn voor de technische opleidingen van module 4 is niet ideaal voor alle opleidingen.
Daarom bied Wiskunde de opleidingen een tweede mogelijkheid (Kansrekening en statistiek) aan.
De nieuwe optie past beter bij het module onderwijs van TI.
De OLD vraagt de OLC om af te wijken van de oorspronkelijke lijn en te kiezen voor de nieuwe
optie. De OLC geeft een positief advies aan de OLD.
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9. Nieuwe specialisatie: Software Technology
De werkgroep curriculum heeft de volgende opmerkingen/vragen:
-er zijn onduidelijkheden over de nieuwe vakken voor de specialisatie
-het programma b.v. is een stage mogelijk in de vrije keuze
-de overlap met de specialisatie ISE
-het niveau van de bedrijven (welk criteria - Universiteit)
-over een aantal keuzevakken met als examendoel Bachelor
De OLC is positief over de nieuwe specialisatie, maar wil wel meer weten over de invulling.
Huisman neemt contact op met verantwoordelijken om de vragen/kritiek punten van de OLC te
bespreken. (actiepunt)
10. W.v.t.t.k.
Er zijn vragen of meldingen.
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11. Rondvraag en sluiting
-Wanneer worden de beschrijvingen van de modules van het 2e jaar voorgelegd aan de OLC?
De OLD meldt dat de eerste opzet van de modules 5 en 6 in april op de agenda zullen komen.
-Van de Zande meld dat hij informatie van Besturingssystemen bij de docent heeft opgevraagd.
De reactie van de docent laat te wensen over. Deze mail wordt naar de OLD gestuurd en hij
neemt contact met de docent.
-Is al nieuws over de nieuwe OLD voor Informatica ?
Nee, Langerak is tot september OLD-er.
De nieuwe OLD krijgt een aanstelling voor 0,4 fte.

- De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 maart 2014

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

129

Dec2013

Stuk minor in het buitenland
voorleggen aan Schut en Ex.cie

VanWinsen/
Karagiannis

Mrt2014

137

Mrt2014

Vragen/opmerkingen voor DACS over
ingediende onderwijswijzigingen

Huisman

April2014

138

Mrt2014

Opmerkingen studenten over stuk
contact tussen studenten en bedrijven

Janssen

April2014

139

Mrt2014

Korte checklist/beschrijvingen van
stuk contact tussen studenten en
bedrijven

OLD

April 2014

140

Mrt2014

Aanpassen tekst Final Project with
Honours

OLD

April 2014

141

Mrt2014

Bespreken onduidelijkheden v.d. track
Software Technology

Huisman

April2014

142
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