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NOTULEN OLC INFORMATICA + OLC TELEMATICA nr. 9 d.d. 25 mei 2005 
Aanwezig  W. Boelen, C. Boomsma, B. van Dijk, M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), G. v.d. Hoeven 

(old), C. Huijs (gast), J. Peet, D. Quartel, J. Schut, G. Smit, S. Vonk (sec) 
Afwezig mk H. Romkema, C. Slump, W. Wiegmans 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 10 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Van der Hoeven deelt mee dat de aanvraag van de landelijke opleiding ES is behandeld bij de 
OLC-EL. Deze OLC heeft geen negatief advies gegeven, maar spreekt wel haar zorg uit. De 
faculteitsraad heeft geen commentaar. Binnen het landelijk overleg neemt Van der Hoeven 
voorlopig de rol van Brinksma over.  
De aanvraag voor de Lerarenopleiding is naar de FR en zal binnenkort worden behandeld. 20 
 

4. Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 6  
De notulen worden met een verbetering van een typefout vastgesteld. Naar aanleiding van de 
notulen wordt meegedeeld dat de NVAO aan Eindhoven heeft meegedeeld dat de opleiding 
Embedded Systems is geaccrediteerd. Fokkinga vraagt hoe de regels omtrent o.a. afstuderen 
opnieuw bij docenten onder de aandacht worden gebracht. Het bespreken van de OER staat op 
de agenda, dan zal dit ook besproken worden. 
 

5. Actiepunten 
01 Actiepunt gaat over het afronden van de bacheloropleidingen. Actiepunt blijft staan. 30 
10 De enquete is gereed. Getracht zal worden om volgende keer een rapportage van de 
resultaten te geven. Of dit mogelijk is hangt onder meer af van de beschikbaarheid van ITBE om 
de gegevens te verwerken. 
12 Actiepunt blijft staan. 
14 De eindtermen staan geagendeerd, maar actiepunt blijft staan totdat proces afgerond 
is.  
 

6. OER 
In een brief geeft Van der Hoeven een overzicht van eventuele wijzigingen in de OER. Hij vraagt 
over deze punten bijzondere aandacht en advies van de commissie. 40 
 
1. Geldigheid deelresulaten 
Omdat de hanteerbaarheid van de regel van een onbeperkte geldigheid moeilijk blijkt te zijn, 
bijvoorbeeld bij vertrek van een mederwerker, wordt voorgesteld om de regel te veranderen. De 
commissie stemt in om de geldigheid van deelresultaten te beperken tot het lopende studiejaar, 
tenzij de docent vooraf anders heeft aangekondigd. 
 
2. Aantal tentamenkansen 
De afdelingen TW en EL bieden 2 tentamenkansen per vak per studiejaar aan. Bij de afdeling 
INF zijn voor een aantal vakken 3 tentamenkansen vastgesteld. Een discussie vindt plaats en de 50 
commissie vindt dat de problemen rondom struikelvakken niet worden opgelost met het 
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aanbieden van een extra tentamenkans. De commissie adviseert om 2 tentamenkansen per vak 
per jaar aan te bieden. Hierbij adviseert de commissie om de examencommissie de mogelijkheid 
te geven om in bijzondere situaties een extra kans te kunnen verordenen. 
 
3. Eindtermen 
Huijs heeft eindtermen geformuleerd, gebaseerd op het eerdere werk van Wieringa en in 
aansluiting op o.a. de Dublin-descriptoren. Behalve de specifieke opleidingstermen en de 
generieke eindtermen zijn er ook missie’s geformuleerd. In een missie wordt het gebied en de 
middelen aangegeven, de eindtermen zijn er om de doelen en het niveau aan te geven. Er 
worden enkele redactionele opmerkingen geplaatst. Met name de interpretatie van woorden als 10 
“ontwerpen” en “implementeren” vragen aandacht. De commissie geeft een positief advies over 
de eindtermen en missie’s. Aan de leden wordt gevraagd om verdere redactionele opmerkingen 
te sturen naar Huijs ter verdere verwerking. 
 
4. Aanpassingen studieprogramma’s. 
Omdat het vak Telematica Business Strategies vervalt, moet er nagedacht worden over de 
invulling van de huidige gebonden keuze tussen dit vak en E-commerce. Deze verplichte keuze 
is destijds ontstaan om de bedrijfskundige component aan het curriculum toe te voegen. Omdat 
deze ook staat benoemd in de dublin-descriptoren, vindt de commissie dat een dergelijke vak in 
het studieprogramma opgenomen moet blijven. De commissie adviseert een cluster van vakken 20 
met een enigszins bedrijfskundige inhoud, waarvan de student minimaal 1 vak dient af te ronden. 
De keuze bestaat uit E-commerce, Business Integration with web services en Business Process 
Engineering. 
Tussen de inhoud van de track ES binnen de masteropleiding Computer Science en de 
inhoudseisen van de landelijke master ES zijn er op dit moment duidelijke verschillen. Er wordt 
voorgesteld om voor aankomend studiejaar de eisen van de track niet te wijzigen. Aankomend 
jaar kan dan gebruikt worden om samen met EL tot overeenstemming te komen over de inhoud. 
Huidige masterstudenten kan eventueel gemeld worden dat de eisen van de huidige track in 
collegejaar 2006-2007 wel kunnen wijzigen, in aansluiting op de inhoudseisen van de landelijke 
master ES. 30 
 
5. Regels 
Op dit moment staan de regels beschreven in de studiegids, als integraal onderdeel van de OER. 
Echter omdat de studiegids nauwelijks wordt ingezien, stelt Van der Hoeven voor om deze regels 
toe te voegen als bijlage bij de OER. De OLC geeft positief advies omtrent het handhaven van 
gedragsregels voor het volgen van onderwijs, en mogelijkheden voor het uitsluiten van studenten 
van onderwijs. Tevens geeft de OLC een positief advies over het handhaven van de regels over 
het toelaten van studenten tot afstudeeropdrachten, vaststellen van opdrachtsomschrijvingen en 
het documenteren van het begeleidingsproces. Met name de regel dat er slechts 10 Credits mag 
open staan aan vakken alvorens gestart kan worden met de afstudeeropdracht, is voor de OLC 40 
een regel die sterker nageleefd zou moeten worden. 
Wat betreft voorkenniseisen geeft de commissie een positief advies om de status van verplichte 
voorkennis te wijzigen in noodzakelijke voorkennis. Op deze manier vervalt de controletaak en de 
docent kan zich beroepen op de noodzakelijke voorkennis. Daarbij kan hij indien nodig gebruik 
maken van de gedragsregels zoals opgenomen in de OER. Voor een aantal mastervakken geldt 
een verplichte voorkennis-eis van een afgeronde bacheloropleiding. Deze voorkenniseis kan 
worden gehandhaafd. 
 
De opleidingsdirecteur vraagt om verdere (redactionele) opmerkingen betreffende de OER via de 
mail naar hem te sturen. De voorzitter zal een brief sturen naar de FR waarin de adviezen van de 50 
commissie staan opgenomen. 
 

7. Masterevaluatie 
Er zijn geen mededelingen omtrent de masterevaluatie. Afgelopen periode hebben met name de 
eindtermen veel aandacht gekregen. Deze eindtermen zijn reeds in de vergadering besproken. 
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8. Kwaliteitszorg 
Er liggen diverse rapportages. Er zijn geen zaken naar voren gekomen die hebben geleid tot 
concrete actiepunten. Alle rapportages zijn ook te vinden op de website voor kwaliteitszorg. 
 

9. OLC 
De voorzitter vraagt de commissie na te denken over een eventuele benoeming van een vice-
voorzitter van de opleidingscommissie. In geval van afwezigheid van de voorzitter, kan de vice-
voorzitter zijn taak overnemen.  
 

10. Rondvraag 10 
Boelen vraagt of er al iets bekend is over de vacatures van de studentleden. Op dit moment 
hebben zich nog geen kandidaten voor deze plaatsen gemeld. 
 

11. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 29 juni. 
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Actiepunten: 
 
No.  datum  omschrijving        aktie door    planning 
 
1 02-09-04  argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject    Van der Hoeven   april 05 
    C&R en BSc opdrachten in kaart brengen 
10 09-02-05  Rapportage studentenenquete      studentleden    juni 05 
12 16-03-05  Contact met Wieringa betreffende vermelding Adv. Req. Eng.  Van der Hoeven   april 05 
14 19-04-05  Eindtermen        Huijs     mei – juni 05 10 
15 25-05-05  Adviezen per brief naar FR      Haverkort    juni 05 


