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NOTULEN OLC – IT nr. 14 d.d. 16 januari 2006 
Aanwezig  C. Boomsma, S. Etalle (gast) M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), G. v.d. Hoeven (old),  
  J. Jansen, M. van Keulen (gast), J. Peet, M. Penning, H. Romkema, J. Schut,  

C. Slump, G. Smit, S. Vonk (sec) 
Afwezig mk W. Boelen, B. van Dijk, R. Nolten, D. Quartel 
 
 
1. Opening 10 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
Van der Hoeven geeft aan dat de NVAO heeft meegedeeld dat Embedded Systems 
geacrrediteerd gaat worden. 
 

4. Notulen OLC-IT vergadering nr. 13  20 
De notulen worden met een wijziging goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt 
opgemerkt dat besprekingen met EL nog zullen gaan plaatsvinden. 
 

5. Actiepunten 
20 Van der Hoeven zal dit agenderen op een hooglerarenoverleg. 
21 Rensink is bezig met de uitvoering hiervan. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
22 Er wordt verder gesproken over het lage slagingspercentage, dit komt terug in de 
volgende vergadering. 
24 Actiepunt staat geagendeerd en kan van de lijst. 30 
25 Actiepunt blijft staan. 
26 Er wordt gewerkt aan het vakkenaanbod en de verroostering hiervan, actiepunt kan van 
de lijst. 
 

6. Onderwijswijzigingen 
 
Master Security 
Etalle is opnieuw uitgenodigd voor dit agendapunt. Bij de vergaderstukken is een document 
gevoegd over de inhoud en doelen van de master Security. Samen met Schut en Vonk is 
gekeken naar de verroostering. Er zijn enkele roosterconsequenties geconstateerd. Hoewel deze 40 
consequenties ook van enige invloed zijn op andere programma’s, lijkt het oplosbaar. De 
problemen zijn niet groter dan bij andere voorkomende roosterwensen. Voor eventuele toelating 
van studenten met een HBO-achtergrond zijn er geen bijzonderheden, deze aanvragen worden 
gelijk behandeld als bij Computer Science. In eerste instantie wil men zich nog vooral richten op 
huidige bachelorstudenten. Tijdens de mastervoorlichting bleek dat studenten het reizen geen 
bezwaar vinden. Inschrijven bij meerdere instellingen is wettelijk mogelijk. Om uiteindelijk een 
accreditatie te verkrijgen, moet een uitgebreid rapport worden geschreven. Wanneer gestart wil 
worden in 2007, moet het rapport minimaal aankomende herfst gereed zijn. Van der Hoeven 
benoemt hier een belangrijk punt. Er moet beslist worden wie de eigenaar wordt van de 
opleiding, want deze dient op 1 plaats aangevraagd te worden. Hierover moet, indien de wet 50 
hierin niet voorziet, een besluit worden genomen. Na indiening van het rapport zal het 3 to 6 
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maanden duren voordat het NVAO een oordeel heeft. Met dit oordeel gaat men naar het 
ministerie voor toestemming. Het besluitvormingsproces over inbedding in de verschillende 
organisaties moet dan al hebben plaatsgevonden.  
 
Met deze informatie stelt de commissie vast dat er haken en ogen zijn bij de invoering van de 
master Security. Volgende maand, als er wellicht meer roosterwensen bekend zijn, zal er verder 
gesproken worden. Het proces kan vooralsnog wel worden vervolgd. 
 
HMI 
De vakken die staan genoemd zijn thema’s, het zijn geen specifieke stromen. De commissie 10 
heeft het gevoel dat de informatie nog achterblijft. Zij kent de regels niet over de te volgen vakken 
uit de verschillende thema’s. Het thema Man, media and society is erg onduidelijk. De paragraaf 
over toelating van HBO-studenten roept ook vragen op. De commissie vindt het wenselijk dat het 
toelatingsbeleid conform de andere masteropleidingen is. Het streven naar vakken met een 
omvang van 10 EC lijkt niet heel ingrijpend. De informatie die wordt aangeleverd voor de 
accreditatie is uitgebreider. De commissie stelt het op prijs om een volgende keer een meer 
uitgebreid overzicht te ontvangen. Door onvoorziene afwezigheid van Van Dijk was zij niet in 
staat om het document mondeling toe te lichten tijdens de vergadering. 
 

7. Docentenenquete en bijeenkomst 20 
De verschillende documenten behorend bij dit agendapunt kunnen worden beschouwd als 
terugkoppeling van activiteiten en als achtergrondinformatie. 
 

8. Zelfstudie 
Gesproken wordt over de documenten die er nu liggen voor de zelfstudie. In totaal zijn er 7 
onderwerpen die voor iedere opleiding moeten worden beschreven. Van de hoofdstukken die 
identiek zijn, komt een apart boekje. Daarnaast is er per opleiding een specifiek boekje met 
opleidingsinhoudelijke opmerkingen. In totaal moet gedacht worden aan ongeveer 50 A4 per 
opleiding, exclusief bijlagen. Ondanks het feit dat er al veel teksten liggen, zijn de hoofdstukken 
1, 2 en 6 nog minder ver gevorderd. Vanaf 1 februari gaat het geheel naar de drukker voor de 30 
opmaak. Dit zal gefaseerd plaatsvinden in de maand februari. Op 1 maart moet de digitale versie 
klaar zijn, die dan ook verstuurd zal worden. Haverkort stelt voor om een extra vergadering te 
beleggen waarin al het materiaal kan worden besproken, met name de opleidingsspecifieke 
delen, die nu nog niet gereed zijn. Aan de studentleden wordt gevraagd om een student-reactie, 
bij voorkeur per opleiding. Over de stukken die nu ter tafel liggen, wordt opgemerkt om te streven 
naar uniformiteit. Ieder facet heeft een opmerking over sterke en zwakke punten, dit kan ook een 
verwijzing naar het einde van dat onderdeel zijn. Het opnemen van het onderwerp “prijzen” wordt 
positief benoemd. Overige opmerkingen over deze delen kunnen worden doorgegeven aan 
Romkema, ter verdere verwerking. Van der Hoeven merkt op dat hij graag wat meer inhoudelijk 
sterke en zwakke punten van de stukken ter tafel had gehoord. De extra vergadering wordt 40 
belegd op 8 februari. Getracht zal worden de stukken ruim van te voren te verspreiden. 
 

9. Rondvraag 
Van der Hoeven merkt op dat in de volgende reguliere vergadering de stand van zaken rondom 
het vak Vertalerbouw zal worden besproken. 
 

10. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 8 februari 2006. Deze 
vergadering zal gaan over de opleidingsspecifieke onderdelen van de zelfstudie. Op 22 februari 
staat de volgende reguliere vergadering gepland. 50 
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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, Rensink   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 
25 14-12-05  Bespreken Embedded Systems      Haverkort, Van der Hoeven  januari 06 
27 16-01-06  Vertalerbouw        Van der Hoeven   februari 06 


