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NOTULEN OLC – IT nr. 11 d.d. 19 oktober 2005 
Aanwezig  B. van Dijk, C. Huijs (gast), M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), G. v.d. Hoeven (old),  
  M. Penning, J. Peet,H. Romkema J. Schut, C. Slump, G. Smit, S. Vonk (sec) 
Afwezig mk C. Boomsma, W. Boelen, D. Quartel, 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 er bericht is van de NVAO, het verzoek voor de opleiding 
Embedded Systems is in behandeling. Op 3 november zal een panel de UT bezoeken, 
voorafgaand moet een lijst met vragen worden beantwoord. 
 

4. Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 10  20 
In de notulen worden enkele tekstuele correcties aangebracht. Naar aanleiding van de 
naamgeving wordt de naam per direct veranderd in Opleidingscommissie – IT. 

 
5. Actiepunten  

16 Actiepunt staat voor april 2006 en blijft staan. 
17 Actiepunt is afgehandeld en kan van de lijst. 
18 De bespreking heeft plaatsgevonden. Vanuit de OLC zal een positief signaal over dit 
consortium worden afgegeven aan Pras. 
19 Actiepunt blijft staan. 
20 Actiepunt blijft staan. 30 
21 Dit punt is afgehandeld door Schut. Er blijkt geen sprake te zijn van echte overlap, in de 
meeste gevallen betreft het een kleine herhaling van de kennis die nodig is voor het nieuwe vak. 
De overlap wordt daarmee als functioneel gezien. 

 
6. Ingekomen / uitgegane post  

Toelichting over de resultaten van de wiskunde instaptoets is ontvangen.  
Er is een vooraankondiging voor een studiedag “Een masterkeuze” binnengekomen, 
georganiseerd door de VSNU. Vanuit de coördinatoren zal in ieder geval één persoon aan deze 
studiedag deelnemen. 
 40 

7. Masterevaluatie en Studentenenquete 
Van der Hoeven heeft een korte notitie geschreven. Hij geeft de stand van zaken weer met 
betrekking tot de masterevaluatie. Tevens geeft hij een persoonlijke analyse op de resultaten van 
de studentenenquete. 

 
8. Eindtermen 

Voorafgaand aan de zelfevaluatie moet nog eens goed naar de eindtermen van de 
masteropleidingen worden gekeken. In de zelfevaluatie kunnen de termen gebruikt worden als 
bouwstenen, waaraan verdere teksten kunnen worden gerelateerd. Van belang is nu tot een 
uitspraak te komen over de hoofdlijnen van deze termen. Fokkinga merkt op dat de termen 50 
ambitieus zijn geformuleerd. Er wordt gekeken of specifieke vakinhoudelijke doelstellingen 
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worden gedekt. Opgemerkt wordt om in ieder geval de term Gedistribueerde systemen op te 
nemen. Het thema Security lijkt te zijn gedekt met de term Veiligheid. De vakinhoudelijke termen 
van Telematica zal Huijs nog doornemen met Quartel. De commissie kan zich vinden in de 
termen zoals ze nu voor liggen. Huijs zal de suggesties uit deze commissie verwerken. Voordat 
de eindtermen definitief worden, en ook worden opgenomen in de OER, zullen deze opnieuw in 
deze vergadering worden besproken.  
 

9. Accreditatie 
Romkema geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken. Er is een groep schrijvers 
bezig met het actief verzamelen van informatie. Het gereed hebben van concepten op 7 oktober, 10 
is niet gehaald. Er is wel vertrouwen dat het goed komt, omdat er veel contacten zijn gelegd. De 
schrijvers zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin alle opleidingen zijn vertegenwoordigd. 
Andere activiteiten voor de accreditatie zijn een docentenenquete. Er is inmiddels een mail 
verstuurd hierover en de docenten worden uitgenodigd deel te nemen aan deze enquete. Eind 
november zal er ook nog een paneldiscussie plaatsvinden. Rensink is gestart met het 
interviewen van hoogleraren over het toetsbeleid en de toetspraktijk. 
 
Haverkort merkt op dat de tijdsbesteding voor de accreditatie erg groot is. Daarbij worden 
docenten ook gevraagd naar zaken als toekomstvisie van de opleidingen. Van der Hoeven geeft 
aan dat de tijdsbesteding inderdaad groot is. Er moet worden gerekend op ongeveer 1 FTE per 20 
opleiding, deze werklast is verdeeld over meerdere personen. Dit jaar zal ook meer dan 
voorheen docenten en andere betrokkenen worden gevraagd om bij te dragen aan de 
accreditatie. 
 

10. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

11. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 16 november 2005. 
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Actiepunten: 
 
No.  datum  omschrijving        aktie door    plann ing 
 
16 28-09-05  argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject    Smit     april 06 
    C&R en BSc opdrachten in kaart brengen 
19 28-09-05  Verdeling mastervakken       Van der Hoeven   oktober 05 
20 28-09-05  Gebruik Engelse taal       Van der Hoeven   oktober 05 


