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NOTULEN OLC – IT nr. 13 d.d. 14 december 2005 
Aanwezig  C. Boomsma, B. van Dijk, S. Etalle (gast) M. Fokkinga, B. Haverkort (vz),  

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

De voorzitter opent de vergadering. 10 
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld. Van Dijk deelt mee dat zij bij agendapunt 7 graag nog een tekst wil 
inbrengen. Sandro Etalle is uitgenodigd om bij agendapunt 7 te vertellen over de master Security. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 12  
De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat de 20 
beschrijving van de toetspraktijk binnenkort verschijnt. 
 

5. Actiepunten 
19 Schut heeft gekeken naar de verdeling van de mastervakken omdat sommige 
kwartielen als extra belastend zijn ervaren. Hij heeft discussie gehad met enkele studenten uit 
verschillende tracks. In de route zitten veel keuzevakken, een combinatie van vakken kan de 
oorzaak zijn. Omdat er geen sprake lijkt te zijn van een structurele fout, kan het actiepunt van de 
lijst. 
20 Actiepunt staat genoteerd voor januari. 
21 Actiepunt blijft staan. 30 
22 Er is geen vakevaluatie geweest van dit vak. Zodra de cijfers binnen zijn, zal Romkema 
hierop terugkomen door middel van een mail aan de leden. 
23 Actiepunt blijft staan. 
 

6. Accreditatie 
Romkema geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken. Er zijn nog geen stukken 
ontvangen, maar wel reacties dat men bezig is. Romkema hoopt dat er in januari wel een aantal 
stukken in de OLC gebracht kunnen worden. Hoewel de situatie zorgelijk begint te worden, is er 
op dit moment nog geen reden om verdere actie te ondernemen. Na de kerst kan er een 
inventarisatie gemaakt worden van de open stukken en wat er op dat moment ligt. Op 14 40 
december zal er een bijeenkomst zijn waar onder leiding van Haverkort een aantal stellingen 
worden bediscussieerd. De stellingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de docentenenquete, 
ITBE heeft de voorbereiding verzorgd. 
 

7. Onderwijswijzigingen 
Van der Hoeven heeft dit punt voorbereid. Er zijn drie onderwerpen die op dit moment besproken 
dienen te worden, namelijk de track Security, programma Embedded Systems en de procedure 
van veranderingen in onderwijs. 
 
Sandro Etalle geeft een korte toelichting op Security. Er ligt een initiatief om deze master aan te 50 
bieden samen met de Radboud Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Vooruitlopend hierop is met een “gentleman-agreement” besproken om bij elke universiteit in 
2006 een track aan te bieden, met onderwijs op alle drie de locaties. Binnen deze track dient dan 
wel gereisd te worden. Dit is een van de praktische problemen. Hier is wel in voorzien door een 
constructie met specifieke roosterdagen. Verder ligt er nog een probleem met de omvang van de 
vakken. De vakken uit deze track krijgen waarschijnlijk een omvang van 6 credits, waar de UT 
een standaard van 5 hanteert. Dit kan eventueel opgelost worden door het vak uit te breiden met 
een project.  
 
Tijdens de volgende OLC-vergadering zullen de doelen van Security worden besproken. Ook 
eventuele knelpunten met betrekking tot de roosters kunnen in kaart worden gebracht. Met deze 10 
informatie kan de OLC een advies geven over Security. 
 
Er ligt een aanvraag voor een zelfstandige opleiding Embedded Systems. Als deze aanvraag 
wordt gehonoreerd, dan zou de track ES kunnen worden opgeheven. Hierover speelt wel een 
belangrijke discussie. Bij EL heerst een traditie om naast de nieuwe opleiding, ook de track te 
laten bestaan. De bedoeling is dat er nu een programma wordt opgesteld binnen Computer 
Science, volgens de lijnen van de nieuwe opleiding. Op vakniveau blijven dan alle vakken 
toegankelijk voor de huidige studenten. Voor de landelijke master is er per universiteit een 
vakkenlijst gemaakt. Op korte termijn zal er overleg plaatsvinden over de verplichte vakken en de 
benodigde afstemming hiervoor. 20 
 
Haverkort geeft aan dat er meer helderheid nodig is om tot een beslissing te kunnen komen, 
zeker over de voornemens van EL over het laten bestaan van de track. Het lijkt een goed idee 
om hierover met enkele mensen te gaan praten. Dit zal worden gedaan door Haverkort en Van 
der Hoeven. 
 
Over de procedures met betrekking tot onderwijswijzigingen geeft Van der Hoeven aan dat hij 
nog voor kerst een document aan alle docenten zal versturen. In dit document wordt aangegeven 
hoe docenten veranderingen en wijzigingen kunnen doorgeven. In januari zal BOZ de 
documenten over het onderwijsaanbod versturen, in februari zal aan de hand hiervan de 30 
verroostering starten voor studiejaar 2006-2007. 
 
Van Dijk deelt een document uit over het vakkenaanbod van HMI. Volgende vergadering zal een 
nieuwe versie worden verspreid en ook besproken. Ook voor de andere opleidingen zal hier naar 
gevraagd worden. Het vakkenaanbod van Telematica zal worden bekeken door Schut en door 
Haverkort. Van der Hoeven zal Hiemstra vragen voor de track ISE en Van de Berg voor de track 
SE. 

 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 40 
 

9. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 18 januari 2006. 
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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 
20 28-09-05  Gebruik Engelse taal       Van der Hoeven   februari 06 
21 16-11-05  Beschrijven toetspraktijk       Romkema    januari 06 
22 16-11-05  Evaluatie M&O        Romkema    januari 06 10 
23 16-11-05  Bachelor/mastervakken bij andere universiteiten    Van der Hoeven   februari 06 
24 14-12-05  Knelpunten rooster Security      Schut, Etalle    januari 06 
25 14-12-05  Bespreken Embedded Systems      Haverkort, Van der Hoeven  januari 06 
26 14-12-05  Vakkenaanbod        diversen    januari 06 


