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NOTULEN OLC – IT NR. 25 D.D. 30 mei 2007 
 
 
Aanwezig B. Benders (secretaris), B. van Dijk, G. v.d. Hoeven (opleidingsdirecteur), M. 

Jochemsen, A. Nijholt (voorzitter), J. Noltes, D. Quartel, J. Schut, G. Smit 
 
Afwezig M. Fokkinga, R. Nolten, H. Romkema, C.Slump, E. van der Wel 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
- Van der Hoeven noemt de vooraanmeldingscijfers: INF/TEL 57, BIT 13, EL 22, TW 26 
- stand van zaken toetsbeleid: de verwachting is dat de commissie na de zomer met een rapport zal  
  komen.  
- Van der Hoeven deelt mee dat het conceptrapport van de visitatiecommissie binnen is. Scores zijn  
  gegeven op een 4-punts schaal. De opleidingen van de afdeling Informatica zijn in totaal op  
  105 punten beoordeeld; op 92 punten is er een voldoende gescoord, op 12 punten goed en de score  
  excellent is toegekend voor het gerealiseerde niveau van de bacheloropleiding Informatica. 
 
  Er wordt gevraagd naar de reactie van de visitatiecommissie m.b.t. de opleiding Telematica. De  
  commissie is van mening dat de faculteit meer werk van deze opleiding zou moeten maken.  
 
  Een kopie van het conceptrapport zal worden doorgestuurd naar de leden van de OLC-IT. Puur  
  feitelijke onjuistheden dienen voor 8 juni 2007 te worden doorgegeven aan Van der Hoeven en/of  
  Romkema.  
 
4. Notulen vergadering OLC-IT nr. 24 
Tekstueel: het woord “zin” (derde regel onder het kopje ‘tussenrapportage toetsbeleid’, agendapunt 5)  
moet vervangen worden door “zijn”. 
Inhoudelijk: Schut vraagt na wat bij agendapunt 6 bedoeld wordt met “neem de ervaringen met de 
opleiding Telematica mee”. Hiermee werd de continuïteit van de opleiding bedoeld. 
  
Actiepunten: 
 - vergadering plannen voor eind juni: is gedaan en kan van de lijst 
 - navraag doen bij Schut over consequenties kwartielwijziging Netwerkbeveiliging; Schut geeft aan dat 
hij de tweedejaarsstudenten gestimuleerd heeft het vak dit studiejaar nog in het vierde kwartiel te volgen 
en voor de eerstejaars wil hij kijken naar een individuele oplossing. Probleem blijft echter dat het 
vakaanbod in het vierde kwartiel van het tweede studiejaar van Telematica gering is. Schut zal het 
curriculum van Telematica bekijken om te zien of hiervoor een oplossing is (actiepunt). 
- contact opnemen met Slump over lidmaatschap OLC-IT: er is nog geen reactie van Slump; punt blijft 
staan 
 
 
 
 



5. Evaluaties / kwaliteitszorg 
A. halfjaarlijkse rapportage kwaliteitszorg, Romkema 
 
Gevraagd wordt waar de lage score van het ontwerpproject vandaan komt. Van der Hoeven antwoordt 
dat nog niet naar de oorzaak hiervan is gezocht. 
 
Smit merkt op dat het vak computer organisatie op de laatste tentamendag getentamineerd wordt en dat 
er een lage deelname aan dit tentamen is. Hij stelt voor de tentamenvolgorde te wijzigen om te zien of dit 
de reden is van de lage deelname. Van der Hoeven antwoordt dat deze suggestie meegenomen kan 
worden (actiepunt). 
 
Tevens wordt de suggestie gedaan om Romkema te vragen of ook voor andere vakken geldt dat er een 
lagere deelname is aan tentamens die op de laatste tentamendag gehouden worden (actiepunt). 
 
Van der Hoeven stelt voor het onderwerp studiesnelheid & rendementen voor de volgende keer op de 
agenda te zetten. 
 
B. voorstel OEC voor te evalueren vakken 1e kwartiel 
De OLC-IT gaat akkoord met het voorstel van de OEC. De betrokken docenten krijgen van de OEC per 
e-mail het verzoek of ze mee willen werken.  
 
6. Beëindiging doctoraalopleiding 
Studenten van de generatie 2000 en eerder, die per 1 april alle vakken hadden gehaald en waren 
begonnen met hun afstudeeropdracht, hebben een brief gehad met een vragenlijst, waarin ze het 
verzoek konden doen om uitstel te krijgen voor hun afstuderen tot 1 december 2007 (i.p.v. 1 september 
2007). Ongeveer de helft heeft hierop gereageerd. Er zijn nog geen toekenningen gedaan door de 
examencommissie. De afstudeerbegeleiders krijgen nog bericht over de status van de student. 
 
7. W.v.t.t.k. 
Nijholt deelt mee dat hij naar het congres “ICT-Delta” is geweest. Onderdeel van dit congres was een 
workshop voor scholieren m.b.t. hun beeldvorming van de ICT. Een video-verslag hiervan is te vinden op 
de HMI-website.    
 
8. Rondvraag en sluiting 
 -  
 
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Actiepunten: 
 
 
datum  omschrijving                aktie door   planning 
        
25/4/2007          contact opnemen met Slump over            Van der Hoeven                         30/5/2007 
                          lidmaatschap OLC-IT 
                                                                       
30/5/2007          curriculum van Telematica bekijken         Schut                                            4/7/2007 
                          i.v.m. gering vakaanbod 4e kwartiel 
                          tweede studiejaar                                                                                
                                   
30/5/2007          BOZ vragen om tentamenvolgorde te      Van der Hoeven                            4/7/2007 
                          wijzigen i.v.m. laatste tentamendag 
 
30/5/2007          Nagaan of tentamen op laatste                 Romkema                                    4/7/2007 
                          tentamendag invloed heeft op laag  
                          deelnemerspercentage   
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