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Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica  
Technische Informatica, Computer Science, Telematica, 
 

Bureau Onderwijszaken 
 

Aan: Leden opleidingsommissie TI/TEL/CSc

Van: Barbara Spikker	

Kenmerk EWI15/BOZ/4528bs Datum 9 december 2015	

    

Betreft Verslag Opleidingscommissie TI/TEL/CSc d.d. 8 december 2015 nr. 108	

 
 

Aanwezige docentleden:  prof.dr. P.J.M. Havinga (voorzitter), dr.ir. D. Hiemstra,  
 prof.dr. M. Huisman 
Aanwezige studentleden: S. van Winsen, W. Kortstra, M.J. van de Zande,  
 I.R. Heerlien 
 
Overig:  dr.ir. G.J. Heijenk (OLD), C.M.M. Heijnen (BSc-

coördinator), J. van ’t Padje (toehoorder)  
 B. Spikker (notuliste) 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
Opening: 
Om 10.45 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend. 

Agenda: 
De agenda wordt in zijn huidige vorm goedgekeurd. 

 
2. Mededelingen OLD 
Mededelingen OLD: 
Gesprek gehad bij Saxion m.b.t. een gezamenlijke doorstroomminor. Ze zijn zeer geïnteres-
seerd in een goede doorstroomminor echter de capaciteit ontbreekt binnen Saxion. Saxion is 
bezig met het maken van 1 grote ICT-opleiding (voorheen 4 verschillende soorten). Het oor-
spronkelijke idee van Heijenk is niet haalbaar en hij is in beraad hoe dit te kunnen organise-
ren. 
 
Mededelingen werkgroep: 
geen. 
 
 
3. Ingekomen/uitgaande post 
Geen 
 
 
4. Notulen en actiepunten vergadering d.d. 10 november 2015 nr 107 
Het verslag wordt in zijn huidige vorm goedgekeurd. 
 
Actiepunten 
179. Blijft staan. Nog niet aan de orde. 
185. Men is bezig om e.e.a. over te zetten van blackboard naar de p-schijf. Binnen de 

OLC zal 1 persoon (Huisman) toegang krijgen tot deze dossiers. Punt nog laten 
staan. 
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192. staat voor januari 2016. Laten staan. 
202. Is naar gekeken. Regels m.b.t. accreditatie zijn globaal. Compensatie lijkt geen issue.  
 Punt mag weg. 
203. is over gesproken. Bedrijven hebben hier moeite mee. 20 EC is al aan de krappe 

kant. Studenten vinden 20EC stage echter lastig in te plannen. Heijenk zal bij de pro-
grammementoren langsgaan om te informeren wat hun ervaring hiermee is. (actie 
Heijenk) 

204. staat op deze agenda. Punt mag weg. 
205. Heijnen heeft dit met BIT overlegd. Zij zijn er zich niet op tegen. Punt mag weg. 
206. staat op deze agenda. Punt mag weg. 
207. voor december. Laten staan.  
 
 
5. Modules 
Beschrijving en rooster module Smart Spaces 
Heijnen deelt mede dat er maar 4 respondenten waren waardoor er in de eerste instantie 
geen verslag is gemaakt. De enquête is toch opgevraagd echter de open vragen zijn eruit 
gehaald omdat deze wellicht te herleiden zijn. Vervolgens is de aangepaste enquête doorge-
stuurd naar Meratnia.  
De OLC heeft nog de volgende opmerkingen: 

- 4.1: veel algemene leerdoelen en e.e.a staat niet in het toetsschema 
- 4.2: zeer generiek 
- 7: min cijfer project laag 
- De module-omschrijving in het uniforme model verwerken 
- Structuur herkansingen en wat je mag herkansen 

De studenten hadden het volgende commentaar: 
- Te weinig tijd voor challenges 
- Bij afwezigheid module coördinator, niet duidelijk wie de student dan kan aanspreken 
- Feedback op verslagen zeer beknopt 
- Geen duidelijke deadline verslag 

Huisman zal e.e.a. doorgeven aan Meratnia. (actie Huisman) 
 
Men is bezig om te bekijken of deze module ook geschikt is voor EE. Heijnen zal nog een 
rapport maken voor volgende OLC. Deze dan nogmaals bespreken. (actie Heijnen) 
 
Update ontwerpdocument module 11 (ontwerpproject) 
De module start februari. Voor een deel is vorige commentaar verwerkt in het document. De 
prerequisites mogen weg uit het document aangezien dit ook reeds in de OER staat.  
 
Heijenk zal nog contact opnemen met Søraker en Langerak i.v.m. overlap reflectie onderwijs. 
(actie Heijenk) 
 
Er komt nog een vraag over de EC eis om te mogen starten met deze module. In de OER 
staat vermeld dat de eerste 8 modules behaald moeten zijn. Hiermee wordt bedoeld de eer-
ste 7 modules + keuzemodule. De OLC vraagt zich af of deze EC eis wel handig is. Heijenk 
legt de achtergrond van deze EC eis uit. De OLC zou echter liever zien dat alleen de eerste 7 
modules als eis gelden. Zij vinden de keuzemodule niet essentieel om te kunnen starten met 
de ontwerpmodule. 
Vooralsnog kunnen studenten een verzoek dispensatie EC eis ontwerpmodule doen bij de 
examencommissie.  
 
Heijenk zal nog contact opnemen met Langerak omtrent de EC’s, minimum cijfer en een  
Engelstalige versie van het beoordelingsformulier. (actie Heijenk) 
 
Analyse minimum cijfer van 4.5 naar 5.0 
Heijnen geeft uitleg. Het schema is gemaakt op basis van alle 1e jaars. De conclusie is dat 
indien het minimum cijfer wijzigt dit geen dramatische gevolgen heeft. Heijnen heeft dit ook 
met BIT besproken en zij had het idee dat BIT er niet afwijzend tegenover staan. De OLC zou 
graag zien dat het minimum cijfer wordt aangepast naar een 5.0. Er zal met de module-
coördinatoren overlegd gaan worden om uniformiteit te krijgen. (actie Heijenk) 
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6. Master cursus studiereis 
Dit punt zal doorgeschoven worden naar de OLC van januari. In het bijgevoegde stuk zit een 
verwijzing naar de master. Deze heeft Heijenk niet bijgevoegd. (actie Padberg/Heijenk) 
 
Heijenk legt in grote lijnen uit wat de bedoeling is. Het vooronderzoek bij de studiereis is erg 
BMS gericht en zowel TI als BIT zouden graag meer Informatica erin terugzien. Hierover dient 
nog wel overlegd te worden met de module-coördinator.  

 
 

7. Naamswijziging Telematica 
Instroom bij Telematica loopt terug. Men vermoedt dat dit deels te wijten is aan de naam. 
Derhalve de voorgestelde naamswijziging. De nieuwe naam is internationaler en past beter bij 
de inhoud. De OLD vindt het nog zonde om deze master op te heffen. Het idee is om eerst de 
naam te wijzigen en als dat studenten weer aantrekt om dan ook de opleiding te actualiseren.  
 
Er is ook gedacht om deze master als specialisatie binnen Computer Science op te nemen 
echter de OLD en vakgroep zijn van mening dat deze unieke positie nog niet opgeheven dient 
te worden.  
 
Er volgt een discussie over de naam internet/network. 
 
De OLC adviseert positief over de naamswijziging echter zouden nog wel graag een discus-
sie willen voeren over de inhoud en de structuur van de masters. (actie Padberg)  
 
Heijenk zou graag een brief ontvangen van de OLC met uitleg waarom de naamswijziging 
akkoord wordt bevonden om de FR te overtuigen aangezien de FR ook nog een beslissing 
dient te nemen. (actie Havinga) 
 
 
8. Studentenbloemetje 
Het voorstel is om studenten Jip Spel te nomineren. Jip heeft ook een Thales beurs gewon-
nen. De OLC heeft geen bezwaar. Huisman zal contact opnemen met Stoelinga hierover. 
(Actie Huisman) 

 
 

9. W.V.T.T.K. 
- 
 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Heijnen: donderdag 10 december vindt de voorlichting afstudeermodules plaats. De slides 
hiervan zullen na afloop van de voorlichting op blackboard worden geplaatst. (actie Heijnen) 
 
Huisman: Bij het opnemen van colleges blijkt dat de slides niet leesbaar zijn. Voorheen gaf 
dit geen problemen. Huisman zal navraag hierover gaan doen. (actie Huisman) 
 
Student: een aantal studenten vindt de nieuwe benaming voor Informatica niet aanspreken. 
Heijenk geeft uitleg hoe deze naam tot stand is gekomen. Wellicht verstandig om deze nieu-
we naam nogmaals in een OLC te bespreken. 
 
Om 12.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 10 november 2015 

nr Eerste keer 
genoemd 

actie uitvoerder klaar 

179 Mrt 2015 Halfjaarlijks overzicht studieresulta-
ten 

Heijnen Sept/mrt 

185 Apr 2015 Stuurgroep polsen 
toegang tot evaluatie info in Black-
board voor docenten en studenten 
 

OLD Juni 2015 

192 Juni 2015 Inconsistentie master OER aanpas-
sen 

Van Grins-
ven 

Jan 2016 

203 Okt 2015 Contact met stagebureau over 15 ec 
stage mogelijkheid. Bedrijven hebben 
hier moeite mee. OLD doet rondje 
programmementoren mbt hun erva-
ring 

OLD Jan 2015 

207 Nov 2015 Master Evaluaties 2e semester op-
vragen 

Griffier Dec 2015 

208 Dec 2015 Contact opnemen met Meratnia om-
trent opmerkingen over module 
Smart Spaces 

Huisman Jan 2016 

209 Dec 2015 Rapport maken mbt evaluaties over 
module Smart Spaces 

Heijnen Jan 2016 

210 Dec 2015 Contact opnemen met Langerak en 
Soraker mbt overlap reflectieonder-
wijs, EC’s, minimum cijfer, engelsta-
lig beoordelingform mbt module 11 

OLD Jan 2016 

211 Dec 2015 Overleg met modulecoordinatoren 
uniformiteit minimun cijfer naar 5.0 

OLD Jan 2016 

212 Dec 2015 Studiereis op agenda januari en aan-
vullende stukken 

OLD/Griffier Jan 2016 

213  Dec 2015 Inhoud master Telematics bespreken 
alsmede masterstructuur 

OLD Jan 2016 

214 Dec 2015 Brief opstellen mbt naamswijziging 
telematics naar OLD 

Havinga Jan 2016 

215 Dec 2015 Contact opnemen met Stoelinga om-
trent studentenbloemetje Jip Spel 

Huisman Jan 2016 

216 Dec 2015 Slides voorlichting afstudeermodules 
op blackboard na afloop 

Heijnen Jan 2016 

217. Dec 2015 Navraag omtrent telecolleges en 
leesbaarheid slides 

Huisman Jan 2016 
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218.     

 


