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NOTULEN OLC – IT nr. 18 d.d. 24 mei 2006 
Aanwezig  M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), G. v.d. Hoeven (old), J. Janssen, R. Nolten, M. Penning, H. 

Romkema, C. Slump, G. Smit, S. Vonk (sec), I. Widya 
Afwezig mk C. Boomsma, B. van Dijk, D. Quartel, J. Schut 
 10 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 15 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Van der Hoeven deelt mee dat er een overleg is geweest tussen de verschillende partijen over de invulling 
van het studieprogramma voor Embedded Systems. Smit vult aan dat er is besloten om de tracks ES bij 20 
zowel de master EL als de master INF te handhaven, onder een andere naam. 
Verder deelt Van der Hoeven mee dat de aanvraag voor de Lerarenopleiding ook is afgehandeld. Dit 
proces is gelijk als bij ES, alleen is de aanvraag een maand later verstuurd. 
Er is een overkoepelend label om het imago te verbeteren, namelijk Smart Systems. Dit wordt uitgevoerd 
door Bureau de Jong. Een eerste bijeenkomst was succesvol met hoge opkomsten. 25 
De vooraanmeldingscijfers laten zien dat 45 studenten zich voor een INF/TEL studie hebben aangemeld bij 
de UT. In totaal hebben zich 135 scholieren ingeschreven voor een informaticastudie aan een technische 
universiteit.  
 
4. Notulen OLC-IT vergadering nr. 17 30 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  
 
5. Actiepunten 
16 Actiepunt schuift door naar juli. 
22 Actiepunt komt terug bij het agendapunt over kwaliteitszorg, en kan van de lijst. 35 
23 Actiepunt kan vervallen. 
25 Actiepunt is afgehandeld en kan van de lijst. 
29 Actiepunt staat geagendeerd en kan van de lijst. 
31 Actiepunt is afgehandeld en kan van de lijst. 
 40 
6. Ingekomen en uitgegane post 
De post wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
7. OER studiejaar 2006-2007 
Van der Hoeven heeft een notitie geschreven met daarin een voorstel voor een aantal aanpassingen. Hij 45 
heeft dit ingedeeld in een aantal verschillende onderwerpen. De meeste daarvan kennen geen ingrijpende 
bijzonderheden. Een discussiepunt is de regel dat er maximaal voor 30 EC “buiten de deur” mag worden 
gestudeerd. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer er een stage wordt gedaan, extern afstuderen 
uitgesloten is. Er wordt afgevraagd hoe leerstoelen hier tegenover staan. Ook het verplicht stellen van een 
stage in een studieprogramma, maakt dat dat intern afstuderen dan verplicht is, door deze regel. Er is een 50 
mogelijkheid om met toestemming van de examencommissie deze 30 EC te overschrijden, maar toch blijft 
de vraag of er een noodzaak bestaat tot handhaving van de bestaande regel. Ook de bekendheid van de 
regel bij studenten, maar ook studieadviseurs, is een punt van aandacht. Verder wordt ook opgemerkt dat 
binnen een studieprogramma van 120 EC het ook niet gewenst is dat studenten meer dan 30 EC afwezig 
zijn. De meningen tussen de commissieleden zijn verdeeld.  55 
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Verder wordt er gesproken over de voorgestelde procedure rondom het afstuderen. Voorheen was er 
sprake van een examenaanvraag door de student en een ceremonie. Het nieuwe voorstel is om het 
diploma door de afstudeercommissie te laten uitreiken, na afloop van het colloquium. De 
afstudeercommissie krijgt hiertoe van de examencommissie een mandaat om het oordeel geslaagd uit te 5 
mogen spreken. Er wordt opgemerkt dat de voorzitters van de afstudeercommissie goede instructies 
moeten krijgen over hoe ze dit dienen uit te voeren. Het voorstel voorziet in een een noodprocedure voor 
als studenten nog niet aan alle eisen voldoen.  
 
 10 
8. Toelatingsbeleid 
Van der Hoeven heeft een kleine peiling gehouden onder studieadviseurs over studenten met een HBO-
opleiding in de masters. Naar aanleiding hiervan is de vraag of we op deze manier verder kunnen met het 
toelatingsbeleid, of er is er een manier om beter te filteren of beter voor te bereiden. Deze vraag is vooral 
relevant voor de toelatingscommissies, maar in deze commissie kan worden geadviseerd aan de 15 
toelatingscommissie. De studiesnelheid is redelijk gelijk aan die van eigen bachelorstudenten. Deze peiling 
is echter incompleet. Het deficientietraject bestaat uit een filterfunctie en/of een voorkennisfunctie. In juni 
zal de toelatingscommissie ook naar deze peiling kijken. Waarschijnlijk zal dit gebeuren in 2 bijeenkomsten, 
één voor de zomer, en nog één na de zomer. In oktober zal Romkema hierover rapporteren in deze 
commissie (actie Romkema). 20 
 
9. Kwaliteitszorg 
Romkema heeft een korte notitie geschreven op basis van een aantal verschillende documenten om een 
aantal aandachtspunten naar voren te halen. Het evalueren is niet altijd eenvoudig doordat verschillende 
partijen niet altijd van elkaar weten wat er precies geëvalueerd wordt. Romkema probeert hier meer in 25 
overzicht in te krijgen. Verder geeft het aantal deelnemende studenten soms een vertekend beeld, doordat 
dit aantal veelvuldig erg laag ligt. Suggesties om de inzet van studenten te kunnen verhogen, kunnen 
worden gestuurd naar de OEC. Romkema geeft een korte toelichting op de acties die hij voorstelt in zijn 
notitie. Hierover zal hij in de vergadering van oktober rapporteren. 
 30 
10. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 14 juni 2006. 35 
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Actiepunten: 
 
No. datum  omschrijving         aktie door   planni ng 
 
16 28-09-05  argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject     Smit    juli 06 
    C&R en BSc opdrachten in kaart brengen 
32 24-05-06  rapportage over toelatingsbeleid nav bijeenkomsten toelatingscommissie  Romkema   oktober 06 


