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NOTULEN OLC INFORMATICA + OLC TELEMATICA nr. 5 d.d. 12 januari 2005 
Aanwezig  M. Boedeltje, W. Boelen, C. Boomsma, B. van Dijk, M. Fokkinga, B. Haverkort (vz),    

G. v.d. Hoeven, J. Peet, D. Quartel, H. Romkema , L. Satink, J. Schut, C. Slump, G. 
Smit, S. Vonk (sec), W. Wiegmans  

Afwezig mk - 
 
 
1. Opening 10 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
- Van der Hoeven deelt mee dat de benoeming van de studentleden nog niet rond is. De 
faculteitsraad moet nog hiertoe een officieel voorstel doen.  
- De eerste vooraanmeldingscijfers zijn bekend; deze zijn nog prematuur maar er lijkt sprake te 
zijn van een landelijke stijging. Ook bij de UT is deze stijging zichtbaar. Vanuit de arbeidsmarkt 20 
lijkt ook de interesse naar afstudeerders weer toe te nemen. 
- Er is een eerste bijeenkomst geweest over het instellen van een landelijke master Embedded 
Systems. Het gesprek was constructief, maar het zal nog veel tijd vergen voordat alles rond is. 
- Studentleden Satink en Boedeltje zullen in maart afscheid nemen van de OLC, omdat ze dan 
starten met hun afstudeertraject. 
- Romkema nodigt allen uit voor de Onderwijsmiddag op 16 februari. Deze wordt georganiseerd 
door Inter-Actief en is in de plaats gekomen van wat eerder de Posterpresentaties waren bij het 
Ontwerpproject. Hij vraag de leden van de OLC dit evenement te ondersteunen en ook anderen 
uit te nodigen voor deze middag. Er is deze middag een soort markt waarbij de verschillende 
projecten zichtbaar zijn en er zijn lezingen. 30 
 

4. Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 4  
De notulen worden na verbetering van een typefout goedgekeurd.  
 

5. Actiepunten 
01 Actiepunt gaat over het afronden van de bacheloropleidingen. Actiepunt blijft staan 
(einddatum wordt verschoven). 
05 De rapporten van ITBE zijn nog niet ontvangen. Romkema maakt een rapportage voor 
de volgende vergadering. 
06 De examencommissie heeft een brief verstuurd, er is geen actie meer nodig vanuit 40 
deze OLC. Actiepunt kan van de lijst. 
07 Actiepunt staat geagendeerd. Actiepunt kan van de lijst, de masterevaluatie zelf blijft op 
de actiepuntenlijst aanwezig. 

 
6. Ingekomen en uitgegane post 

Geen. 
 

7. Masterevaluatie 
Van der Hoeven deelt mee dat de uitgevoerde pilot goed is verlopen. Hij is nu bezig met de 
organisatie van het vervolg van de masterevaluatie. Getracht wordt om in februari al resultaten 50 
hiervan in de OLC te kunnen bespreken. De quickscan zal in groepen worden uitgevoerd, zoals 
ook in de pilot bij de leerstoel Databases is gedaan. Van der Hoeven staat nu op het punt 
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groepen van docenten uit te nodigen, hij zal hiertoe zelf de groepen formeren. Dit kan zijn per 
leerstoel, maar ook bijvoorbeeld een groepering van vakken uit een gelijke stroming. 
 
Fokkinga geeft zijn mening over hoe de pilot is verlopen. De pilot werd gehouden bij de vakgroep 
Databases. In een eerste bijeenkomst van circa drie kwartier werden gezamenlijk de vragen 
beantwoord voor één vak. Daarna zijn de formulieren schriftelijk door de verschillende personen 
ingevuld, en Fokkinga heeft waar nodig dit verder verwerkt. Het bleek lastig om het doel van de 
cursussen goed te formuleren, het is verleidelijk om slechts de onderwerpen van het vak op te 
sommen. Voor het benoemen van de onderwerpen is een apart item aanwezig. Verder ontstaat 
erg de neiging om steekwoorden te noemen, in plaats van leesbare zinnen te formuleren. Er is in 10 
eerste instantie niet gekeken naar de informatie uit VIST. De resultaten kunnen uiteindelijk wel 
terugkomen in VIST. Fokkinga merkt tot slot nog op dat het stimulerend werkt met elkaar en dat 
de tijdsinspanning meevalt. 
 
Van der Hoeven is onder de indruk van het resultaat. Het is met zorg gedaan en ziet er 
professioneel uit. Hij maakt zich nog wel zorgen over de vraag of er op het eind een goed beeld 
is ontstaan van het masterniveau van het onderwijs. Smit merkt op dat het evalueren een beetje 
in Amerikaanse stijl plaatsvindt. Van der Hoeven geeft aan dat deze stijl prettig is om mee aan de 
slag te gaan omdat het persoonlijk en direct is. 
 20 
Haverkort vraagt hoe het toegeleverd onderwijs bij deze evaluatie betrokken kan worden. Van 
der Hoeven deelt mee dat hij deze vraag heeft voorgelegd aan De Brey en Van Oost van WTM. 
In de master bestaat veel keuze, wellicht dat er richtlijnen bij de keuzes opgesteld kunnen 
worden. Tevens geeft hij aan dat er straks bij accreditatie moet worden aangetoond dat er ook 
aspecten van Ethiek, Filosofie en Beroepscode in het onderwijs behandeld worden. Op dit 
moment is dit binnen de masteropleiding nog niet het geval. De Brey en Van Oost zullen in een 
breed opzicht naar deze aspecten kijken. 
 
Bij de volgende ronde van de evaluatie wordt er ook gekeken naar de eindtermen. Op dit 
moment zijn de eindtermen nog te globaal geformuleerd om vast te stellen of ze aansluiten bij de 30 
doelstellingen van de vakken. De informatie uit de eerste ronde kan wel gebruikt worden om de 
huidige eindtermen aan te scherpen. 
 
De studentenfractie heeft een enquete opgesteld die ze wil verspreiden onder de studenten. Het 
lijkt een goed idee om bij deze enquete de studentleden uit de BITOC te betrekken en de 
enquete ook onder de BIT-studenten te verspreiden. Hiertoe zal Van der Hoeven contact 
opnemen met de voorzitter van de BITOC. 
 
Het tijdsplan voor de verdere masterevaluatie geeft aan dat getracht zal worden om voor 15 
februari een grote dekking over het totale vakkenaanbod te hebben. Van der Hoeven zal de 40 
docenten goed informeren over deze evaluatie omdat het verwarrend kan zijn dat er tegelijkertijd 
vanuit BOZ informatie wordt gevraagd voor de verroostering van aankomend studiejaar. 
 
Voor de eindtermen wil Van der Hoeven een aparte subcommissie formeren vanuit de OLC en 
de BITOC om te komen tot een uniform stramien. Vanuit de BITOC zijn dit Wieringa, Wijnhoven 
en een studentlid. Vanuit de OLC nemen hier Haverkort, Fokkinga en Boelen (studentlid) aan 
deel. Van der Hoeven neemt het initiatief voor een bijeenkomst van deze groep. 

 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 50 
 

9. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 9 februari.  
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Actiepunten: 
 
No.  datum  omschrijving        aktie door    planning 
 
1 02-09-04  argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject    Van der Hoeven   februari 05 
    C&R en BSc opdrachten in kaart brengen 
5 23-09-04  Rapportage tentamengedrag      Romkema    februari 05 
7 12-01-05  Masterevaluatie        v.d. Hoeven, Schut, studenten, e.a. februari-april 05 
8 12-01-05  voorzitter BITOC betreffende studentenenquete    Van der Hoeven   februari 05 10 
9 12-01-05  bijeenkomst eindtermen       Van der Hoeven   februari 05 


