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Verslag van de 109e OLC- IT vergadering d.d. 19 januari 2016
Aanwezig:
Alsmede:

Havinga (vz), Hiemstra, Huisman, Molenkamp, Heerlien, Kortstra, v. Winsen, v.d. Zande
Heijenk (OLD), Heijnen (B-coördinator), van Grinsven (M-coördinator), Padberg (notulist)
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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur.
Dit is de laatste vergadering voor van Winsen.
2. Mededelingen van de old:
-Digital Forensics De informatie voor deze nieuwe cursus voor de specialisatie Cyber Security is na het
vaststellen van de agenda binnengekomen. Het is een cursus dat in Delft gegeven wordt. De OLC gaat kijken
of het in het curriculum past. Komt op de agenda van de volgende vergadering en er wordt extra informatie
opgevraagd aan de dhr. Hartel.
-van Grinsven is bezig met het in kaart brengen van alle master cursussen.
-China De OLD meldt dat er afspraken zijn gemaakt met de Universiteit NPU in Xián in China voor het
studiejaar 2016-2017. In september 2016 willen ze bachelor studenten uit China laten instromen in onze
master.
In Mei vinden er interviewen plaats met kandidaten.
-Vooraanmeldingscijfers op dit moment heeft Informatica 45 vooraanmeldingen uit verschillende landen. Vorig
jaar had de opleiding maar 9 aanmeldingen rond deze tijd.
-Münster De OLD gaat zondag 24 januari naar een beurs in Münster.
-Alumni Op 15 april 2016 is er een alumni-dag. Het middagprogramma wordt georganiseerd door de opleiding
en Inter-Aktief.
-OER De faculteit is aan het kijken of het mogelijk is om een faculteitsbrede master OER te kunnen maken.
-Master coördinator Van Grinsven wordt voorgesteld aan de OLC. Zij is de nieuwe master coördinator, de
opvolgster van Schut.
- Mededelingen werkgroepen:
De werkgroepen hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
-Brief van de OLC aan de OLD voor goedkeuring van de naamswijziging van de Master Telematics.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 108 d.d. 8 december 2015
Tekstueel: De notulen zijn ongewijzigd goed gekeurd.
N.A.V.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
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Actiepunten:
179: Halfjaarlijke overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd.
185: Stuurgroep polsen voor toegang tot evaluatie info in Blackboard voor docenten en
studenten. Geen overeenstemming in stuurgroep, Romkema gaat toelichting geven. Blijft op actielijst.
192: Inconsistentie master OER aanpassen. Van Grinsven pakt dit op. Afgehandeld
203: Contact met stagebureau voor mogelijkheid15 ec stage. Wordt besproken met de master coördinatoren.
Blijft op de actielijst
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207: Master evaluaties 2e semester opvragen. Op de agenda. Afgehandeld.
208: Contact opnemen met Meratnia over de module Smart Spaces. Op de agenda. Afgehandeld.
209: Rapport module evaluaties. Op de agenda. Afgehandeld.
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210: Contact opnemen coördinatoren module 11 mbt overlap reflectieonderwijs, ECs, minimum cijfer,
Engelstalig beoordelingsformulier. Op de agenda. Afgehandeld.
211: Overleg module coördinatoren uniformiteit minimum cijfer naar 5,0. Afgehandeld.
212: Studiereis op agenda januari en aanvullende stukken. Afgehandeld.
213: Inhoud master Telematics bespreken alsmede masterstructuur. Afgehandeld.
214: Brief opstellen mbt naamswijziging Telematics naar OLD. Verstuurd. Afgehandeld.
215: Contact opnemen met Stoelinga omtrent studentenbloemetje Spel. Blijft op actielijst.
216: Slides voorlichting afstudeermodules op Blackboard. Afgehandeld.
217: Navraag omtrent telecolleges en leesbaarheid slides. Mail gestuurd, het antwoord was vaag.
Blijft op actielijst.
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5. Modules
-ModuleSmart Spaces:
Huisman heeft de vragen van de OLC naar Meratnia gestuurd. Ze heeft een nieuw stuk gestuurd waarin een
aantal punten van de OLC zijn verwerkt. Het minimum cijfer is aangepast en het toetsschema wordt
besproken met de OLD en Heijnen. Het is nog niet duidelijk hoe een aantal leerdoelen getoetst worden.
Er vindt een discussie plaatst over een toetsschema voor alle modules, het toetsen van leerdoelen en over
voldoen aan de eindtermen. Wie het moet uitzoeken en waarom het veel tijd kost om het uit te zoeken.
Conclusie: Het toetschema waaraan alle modules moeten voldoen is voor het nieuwe studiejaar gereed.
Uitzoeken of de leerdoelen voldoen aan de eindtermen zal niet voor het nieuwe studiejaar gereed zijn omdat
de coördinator het erg druk heeft.
Heijnen neemt contact op met Meratnia voor het toetsen van de leerdoelen en de academische
vaardigheden. Melden dat volgens de OER het hoogste cijfer geldt en niet het laatste behaalde cijfer en dat
het hertentamen te snel op het tentamen is. (actiepunt).
-Module Design Project Dit is een geüpdate versie van het document.
Het commentaar van de OLC over het reflectieonderwijs is verwerkt in deze versie.
In de tabel op pagina 6 staat dat de colleges voor BIT studenten zijn. Is het ook voor Informatica studenten?
Uit het beoordelingsformulier is bij poster het niet duidelijk wat beoordeeld wordt met voldaan of niet voldaan.
Het maken van een poster of wordt de poster beoordeeld. De OLD zal beide vragen voorleggen aan de
coördinator. (actiepunt)
Hiemstra neemt contact op met de coördinator over de opzet van de module. (actiepunt)
-Module Research project Dit is een geüpdate versie van het document.
De taal in het document is niet hetzelfde. Het reflectieonderdeel is Engels en de rest is Nederlands.
De OLD gaat het melden. (actiepunt)
-Module evaluaties
Uit het overzicht is blijkt dat de gemiddeldes in 2014 hoger zijn dan in 2013. Module 1 en 5 zijn in 2015
minder beoordeeld dan in 2014.
De OLC wil bij de volgende evaluatie graag weten hoeveel studenten de enquête hebben ingevuld.
6. Minor aanbod
De mogelijkheden matrix aanschuifminors zijn aangepast voor 2016-2017.
Studenten kunnen volgend studiejaar minder aanschuifminoren kiezen. Als een student al een gedeelte van
een module heeft gehad en de opleiding verbied een alternatief, dan mag deze aanschuifminor niet meer
gekozen worden. Dit studiejaar moest voor de studenten die een overlap hebben in een module door de
opleiding een alternatief worden gezocht. Volgend studiejaar wordt niet meer per opleiding een alternatief
aangeboden maar wordt voor alle modules een aantal mogelijkheden aangeboden. Heeft een student overlap
in een module dan moet hij/zij één van de aangeboden mogelijkheden kiezen.
Wil een student een module volgen waaraan een voorkennis eis wordt gesteld dan moet de student zelf zorg
dragen dat hij/zij hieraan voldoet.
De OLC geeft een positief advies voor het volgende:
Studenten mogen geen minor volgen die geen alternatief aanbied voor overlap
Is er een voorkennis eis dan moet de student zelf zorgen dragen voor het bijwerken zodat hij/zij aan de eis
voldoet.
7. Studiereis
Er zijn 4 cursusbeschrijvingen aangeleverd. 3 voor de bachelor en 1 voor de master.
De OLD wil graag advies voor de mastercursus Study Tour Course (10 ec).
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Er vindt een discussie plaats over wat zijn cursusdoelen en wat bij inhoud hoort.
De OLC geeft een positief advies.
De opleiding wil graag dat de 3 bachelor cursussen in de Crossing Border minor komt. Ze zijn in overleg met
dhr. Stienstra hierover. Hij wil hieraan meewerken maar weet nog niet hoe dit vastgelegd kan worden.
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8. Master evaluatie 2e semester
De master coördinator heeft de resultaten doorgenomen, ze meldt dat de informatie van een tijd geleden is.
Het valt op dat weinig studenten de evaluatie hebben ingevuld en weinig docenten een panelgesprek hebben
aangevraagd. De werkgroep merkt op dat de resultaten moeilijk te vinden zijn en een uitleg mist hoe je het
moet lezen. Ze vragen zich af of de resultaten terug gekoppeld worden naar de docenten.
Van Grinsven geeft aan dat de evaluatie resultaten van dit studiejaar februari met een toelichting naar de
docenten worden gestuurd.
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9. W.V.T.T.K.
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10. Rondvraag en sluiting
-Van Winsen meldt dat Heerlien de nieuwe Vicevoorzitter wordt.
Er wordt nog gezocht naar een student-lid die op Van Winsen kan opvolgen.

- De voorzitter sluit de vergadering om 12.20 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 19 januari 2016
5
Nr.

Vergadering

Actie

Uitvoerder

Deadline

179

Mrt2015

Halfjaarlijks overzicht studieresultaten

Heijnen

Sept/Mrt

185

Apr2015

Stuurgroep polsen: toegang tot evaluatie-info in
Blackboard voor docenten en studenten

Heijenk

Juni2015

203

Okt2015

Contact stagebureau over 15 ec stage mogelijkheid.
Nog overleg met programme mentoren

Heijenk

Jan2016

215

Dec2015

Contact opnemen met Stoelinga omtrent
studentenbloemetje
Jip Spel

Huisman

Mrt2016

217

Dec2015

Navraag omtrent telecolleges en leesbaarheid slides
Reactie terug: het is acceptabel en ze zijn bezig met
experimenten in bepaalde zalen

Huisman

Mrt2016

218

Jan2016

Contact opnemen met Meratnia over de leerdoelen,
Academische vaardigheden, hoogste cijfer i.p.v. laatste,
tentamen en herkansing te kort op elkaar gepland

Heijnen

Feb2016

219

Jan2016

Module Design Project –zijn de colleges in de eerste 4
weken ook voor TI en wordt de poster ook beoordeeld

Heijenk

Feb2016

220

Jan2016

Met modulecoödinator van Design Project de opzet
bespreken

Hiemstra

Feb2016

221

Jan2016

Module Research Project –tekst in dezelfde taal

Heijenk

Feb2016

4

