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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
- Remko Nolten is gestopt met de OLC omdat hij nu met zijn stage gestart is.  
- Voorlichtingsdagen: er zijn 95 scholieren geweest voor INF. Het is opvallend dat de opkomst 
tijdens deze dagen afneemt, het is onduidelijk hoe dit komt. Er wordt opgemerkt dat de organisatie 
beter ging dan voorgaande jaren. 
- platform beta techniek, de overheid is een campagne gestart om meer studenten te trekken voor 
techniek. Verder moet de in- en uitstroom bevorderd worden. Op dit moment is de uitstroom in 
Twente te laag. Landelijk is de uitstroom na 5 jaar 30% BSc diploma ook erg laag. De norm is dat 
75-80% na 5 jaar een BSc diploma moet hebben. 
Bij een nieuwe opleiding wordt ook de nadruk gelegd op studiesucces. 
Verder zal op UT niveau een aanscherping van de regels komen, in de concept tekst voor de OER 
staan nu 2 pogingen per vak en dat een student bij aanvang een studieplan moet inleveren. 
- voortgang leerdoelen project, bijna alle vakken staan nu goed in VIST, binnenkort worden de 
docenten gevraagd te controleren wat er nu in staat. 
- CreaTe, er wordt nu gewacht op een reactie van het CvB op het plan, er wordt aan gewerkt. 
- Brief studentenfractie, de studentenfractie heeft een brief ontvangen van de FR waarin wordt 
gewezen op de mogelijkheid van aanwezigheid van een student bij MT overleggen van de 
faculteit. Nu is er geen student meer bij het onderwijsoverleg INF aanwezig, Van der Wel wil dit 
graag overnemen. Van der Hoeven gaat hiermee akkoord, of studenten bij het MT overleg van de 
faculteit kunnen deelnemen moet worden overlegd met de decaan. 
 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 28, d.d. 31 oktober 2007 
Tekstueel: geen opmerkingen 
nav: pag. 2 regel 10, vervolg op onderwijsmiddag deze zal in de laatste week van kwartiel 2 zijn, 
eind januari. 
 
Actiepunten 
1. afgehandeld 
2. maart 2008, blijft staan 
3. januari 2008, blijft staan 
4. loopt, staat op agenda 
5. afgehandeld 
6. eind januari onderwijsmiddag 
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4. Brede Bachelor IT  
De notitie van Van der Hoeven geeft nu een andere aanpak dan de vorige keer. Er moet worden 
bekeken wat het meest belangrijke thema is en er wordt nu gesproken over een waaier van 
studiewegen. De waaier is gebaseerd op de 4 aansluitende MSc opleidingen CS, ES, HMI en 
TEL. Nijholt merkt op dat de keuze voor een bepaalde studieweg geen beperking mag zijn voor 
een vervolg master.  
In werkgroepen zal er verder gediscusieerd worden. Er worden 2 werkgroepen gevormd, de 
eerste groep bestaat uit Van der Wel, Kokkeler, Hiemstra en Van Dijk. Verder zal Van der Hoeven 
vragen of Van der Pol hierin ook wil deelnemen. 
De andere werkgroep wordt in ieder geval gevormd door Romkema en Noltes, de overige leden 
worden buiten de vergadering om erbij gezocht. 
 
(Nijholt verlaat de vergadering, Van Dijk neemt het voorzitterschap over) 
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5. Kwaliteitszorg 
Romkema geeft een toelichting op de notitie. Er zijn 2 vakken waar opmerkingen over gemaakt 
zijn. 
De notitie wordt per pagina doorgenomen. 
Op pagina 1 staat een opsomming van de vakken die nog niet geëvalueerd zijn, sommige ook 
omdat het zeer lage deelnemersaantallenbetreft. 
Op pagina 2 blijkt dat er 2 vakken onvoldoende zijn beoordeeld. Bij BPS stopt de docent, bij co-
design project is er geen schriftelijke reactie van de docent gekomen. Kokkeler heeft nav deze 
notitie gesproken met de docent. Vooral de organisatie is slecht beoordeeld, de docent geeft ook 
toe dat het niet goed was, de website van het jaar ervoor was gebruikt, en studenten hadden 
minder kennis van de programmeertaal C dan gedacht. 
De opleidingsdirecteur zal met de docent gaan praten, wellicht is een tweede docent een 
oplossing voor het probleem. 
Op pagina 7 staan de cijfers met slagingspercentages, M&O heeft een erg laag 
slagingspercentage, het is wel een vak speciaal voor INF gemaakt. 
Er zijn nu 2 studentassistenten bezig met kwaliteitszorg, ook MB wordt hierin betrokken.  
Verder zijn er geen opmerkingen. 
 
 
 

6. W.v.t.t.k.  
-- 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
De vergadering wordt om 10.30 uur gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 27 november 2007  
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

     

     

2 Mei 2007 BOZ vragen om tentamenvolgorde te 
wijzigen i.v.m. laatste tentamendag 

Van der Hoeven Feb 2008 

     

3 Mei 2007 Nagaan of tentamen op laatste 
tentamendag invloed heeft op laag 
deelnemerspercentage 

Romkema Jan 2008 

     

6 Okt. 2007 Onderwijslunch docenten, onderwerp 
toetsbeleid en groenlicht verklaring 

 Feb 2008 

     

7 Okt 2007 Werkgroep curriculumherziening, 
verplichte deel 

Hiemstra, Kokkeler, 
Van Dijk, Van der Wel 

Jan 2008 

     

8 Okt 2008 Werkgroep curriculum herziening  Romkema, Noltes Jan 2008 

     

9  Okt 2008 Contact opnemen met docent 
Codesign project ivm evaluatie 

Van der Hoeven Feb 2008 
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