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NOTULEN OLC INFORMATICA + OLC TELEMATICA nr. 10 d.d. 28 september 
2005 
Aanwezig  C. Boomsma, B. van Dijk, M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), G. v.d. Hoeven (old), 

H. Romkema J. Schut, G. Smit, S. Vonk (sec) 
Afwezig mk W. Boelen, J. Peet, M. Penning, D. Quartel, C. Slump, W. Wiegmans 
 
 
1. Opening 10 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Van der Hoeven deelt mee dat de instroom in de bacheloropleidingen 58 VWO-studenten voor 
INF en 9 VWO-studenten voor TEL bedraagt. Dit is een daling van circa 30% ten opzichte van 
2004. 
 20 
Over P-in-2 deelt Van der Hoeven mee dat 28 studenten in deze regeling zijn terechtgekomen.  
 
De eerstejaars-studenten van de technische opleidingen op de UT (en ook in Delft en Eindhoven) 
zijn getoetst bij binnenkomst op hun wiskundekennis. De behaalde scores zijn zeer laag. 
 
Binnenkort zal er worden gewerkt aan de landelijke master voor Computer Security. Er ligt een 
plan om hierop voor te bereiden door het introduceren van een track binnen een bestaande 
opleiding. Voorstellen hiertoe zullen worden besproken in deze commissie. 
 

4. Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 9  30 
In de notulen wordt toegevoegd dat de NVAO aan Eindhoven heeft meegedeeld dat de opleiding 
Embedded Systems is geaccrediteerd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat het voorstel 
van de UT ook is verzonden en dat ook Delft een voorstel heeft ingediend.  
Tevens wordt naar aanleiding van de notulen opgemerkt dat er niet een vaste OLC vice-
voorzitter wordt benoemd, maar dat er per vergadering waarbij de voorzitter niet aanwezig kan 
een vervanger wordt gevraagd. 
 

5. Actiepunten 
01 Actiepunt staat momenteel niet ter discussie. Wanneer de besprekingen over de OER 
van start gaan, zal dit punt opnieuw aan de orde worden gesteld. 40 
10 De bespreking van de studentenenquete staat op de agenda. Actiepunt kan van de lijst. 
12 In de studiegids staat het correct opgenomen, actiepunt kan vervallen. 
14 Actiepunt is afgehandeld en kan vervallen. 
15 Actiepunt is afgehandeld en kan vervallen. 
 

6. Ingekomen / uitgegane post 
De poststukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Accreditatie van Opleidingen 

Romkema geeft een toelichting op de stand van zaken. De bedoeling is dat alle benodigde 50 
teksten in december gereed zijn, zodat de periode januari/februari 2006 gebruikt kan worden 
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voor het redigeren van de teksten en voor het drukwerk. De concept-teksten zullen aan de OLC 
vergaderingen worden voorgelegd. Er zijn veel personen betrokken bij het proces. Op dit moment 
zijn er twee studentassistenten actief, straks zullen ook de studentleden van de OLC een rol 
krijgen. De vorm van de stukken is nog niet geheel duidelijk. Er komen 5 rapporten voor de 5 
opleidingen, maar daar binnen is wel sprake van overlap. Ook is afgesproken dat de teksten voor 
de bacheloropleidingen in het Nederlands wordt aangeleverd en voor de masteropleidingen in 
het Engels. Er zal op korte termijn een docentenenquête worden uitgevoerd (half oktober) en de 
resultaten zullen door ITBE worden verwerkt. Het is de bedoeling een bijeenkomst te plannen 
medio november om de resultaten te bespreken. Van der Hoeven zal het belang van deze 
enquête aan de docenten benadrukken. De accreditatie en de stand van zaken zal voor de 10 
volgende OLC-vergadering opnieuw worden geagendeerd. 

 
8. Erasmus/Mundus 

Van der Hoeven geeft een toelichting op dit agendapunt. Al geruime tijd zijn er besprekingen 
waar de UT bij betrokken is. Deze bespreking vinden plaats tussen een aantal universiteiten 
binnen Europa, onder andere Stuttgart en Madrid zijn hierbij betrokken. Besproken wordt of het 
mogelijk is om gezamenlijk een Europees masterprogramma Telematica aan te bieden. Het 
model beoogt dat een student op één locatie een basisdeel van het programma volgt en daarna 
naar een andere locatie gaat voor een specialisme binnen dit vakgebied. Het uiteindelijke 
diploma wordt dan uitgegeven door 2 universiteiten. Binnen dit model is er voor de universiteiten 20 
wel sprake van autonomie, echter er dient wel afstemming plaats te vinden. Het is een proces 
met veel administratieve overhead. Er zijn wel (geringe) subsidiemogelijkheden. Verder is er 
sprake van CvB-steun voor dergelijke internationale opleidingen. Er zijn ook kanttekeningen: Er 
kan sprake zijn van niveauverschillen tussen de verschillende deelnemende universiteiten. Op dit 
moment kan er ook al aan andere universiteiten een gedeelte van het studieprogramma worden 
afgelegd.  
 
In mei 2006 zou een voorstel voor zo’n internationale master moeten worden ingediend. Op dit 
moment wordt uitgesproken of er intenties zijn om deel te nemen aan dit consortium. De OLC wil 
graag weten wie de partner-universiteiten zijn en wat zij aanbieden. Haverkort zal dit bepreken 30 
met Pras (die momenteel contactpersoon is). Quartel zal gevraagd worden om aan deze 
bespreking deel te nemen. 
 

9. Studentenenquete 
De resultaten van de studentenenquete worden toegelicht door studentlid Boomsma. Naar 
aanleiding van de resultaten zijn er aantal punten van aandacht ten aanzien van de 
masteropleidingen naar voren gekomen. 
 
De verdeling van de mastervakken over het studieprogramma is nog niet optimaal. Van der 
Hoeven zal een analyse maken van de vakken die worden aangeboden. Hierbij zal worden gelet 40 
op onder andere het rooster, gebruikte werkvormen, manier van toetsen. Deze analyse zal 
mogelijk duidelijk maken of de verdeling van de mastervakken verder geoptimaliseerd kan 
worden. 
 
Het doceren in het Engels blijkt voor sommige docenten moeizaam te verlopen. Van der Hoeven 
zal onderzoeken hoe het op individueel niveau gesteld is met de kennis van de Engelse taal. 
 
De uitdagendheid van de opleiding wordt door niet alle studenten als groot ervaren. Dit is ook bij 
het vaststellen van de eindtermen aan de orde geweest. Het is belangrijk om te blijven streven 
naar voldoende uitdaging voor studenten in het programma. 50 
 
Uit de enquete komen een aantal vakken naar voren die grote overlap vertonen met andere 
vakken. Deze overlap zal door Schut met betrokken docenten worden besproken. 
 
Romkema merkt nog op dat het deficiëntiepakket niet door iedereen wordt beoordeeld als zijnde 
noodzakelijke voorkennis. Omdat dit met name voor de BIT-opleiding lijkt te spelen, wordt hiertoe 
verder geen actie ondernomen. 
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10. Vergaderschema 2005-2006 

Het vergaderschema wordt vastgesteld.  
 

11. Rondvraag 
Van der Hoeven merkt op dat de naamgeving van deze opleidingscommissie verbeterd kan 
worden. Voorstellen voor een nieuwe naam, kunnen bij hem ingediend worden. 
 

12. Sluiting 10 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 19 oktober. 
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Actiepunten: 
 
No.  datum  omschrijving        aktie door    planning 
 
16 28-09-05  argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject    Smit     april 06 
    C&R en BSc opdrachten in kaart brengen 
17 28-09-05  Belang docentenenquête      Van der Hoeven   oktober 05 
18 28-09-05  Bespreken Erasmus/Mundus      Haverkort    oktober 05 
19 28-09-05  Verdeling mastervakken       Van der Hoeven   oktober 05 10 
20 28-09-05  Gebruik Engelse taal       Van der Hoeven   oktober 05 
21 28-09-05  Overlap binnen vakken       Schut     oktober 05 


