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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter is afwezig, Van Dijk zal deze vergadering voorzitten en opent de vergadering. Bij 
agendapunt wvttk komt de ICT practicumvoorzieningen aan de orde op verzoek van de studenten. 
Verder heeft Romkema een extra stuk uitgereikt tbv agendapunt 4. 
 

2. Mededelingen 
- De onderwijsmiddag zal op 28 januari plaatsvinden. 
- Student Klaassen is vandaag bij de vergadering aanwezig, hij wil eerst een keer bij een 
vergadering zijn voordat hij definitief als OLC lid zal worden voorgedragen 
- Er is een MSc voorlichtingsmiddag voor 3e jaars BSc studenten op 20 februari a.s. 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 28, d.d. 27 november 2007 
tekstueel: geen opmerkingen 
n.a.v.: pag. 1: Create, er is een ontwikkelgroep van 7 personen aan het werk. Er is nu 1 
bijeenkomst geweest, verder is er veel overleg geweest tussen decanen over de positionering van 
de opleiding. 
 
Actiepunten 
2. tentamenvolgorde blijft staan 
3. actiepunt is voor februari 
6. onderwijsmiddag, is gepland 
7. reeds afgehandeld 
8. groep is 1 keer bij elkaar geweest, eventueel nieuw actiepunt 
9. afgehandeld, docent gesproken en de eigen betrokkenheid van de docent wordt minder door 
inzet van een andere collega. 
 
 

4. Brede Bachelor IT  
Verplichte deel 
Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest van de werkgroep.  
Karagiannis merkt op dat de herziening gericht is op de integratie INF/TEL, maar vindt TEL 
onderbelicht in de 2e notitie. Verder geeft hij aan dat er binnen zijn leerstoel plannen zijn om een 
nieuwe variant van telematicanetwerken op te zetten. 
Schut merkt op dat het vak signalen en transformaties ontbreekt terwijl die nu een verplicht vak bij 
TEL is. 
Van Dijk geeft aan dat er een aantal vakken niet in dezelfde vorm terugkeren in het programma.  
De reacties in de OLC zijn verdeeld, wel is iedereen het eens dat het vak signalen en 
transformaties vergeten is in het overzicht, maar het is niet duidelijk welke plaats het moet krijgen. 
De OLC is het eens dat er niet te veel keuzeruimte moet komen en dat er een goede balans moet 
zijn.   
Van der Hoeven zal de volgende keer met een nieuw voorstel komen waarin deze opmerkingen 
uit de discussie zijn meegenomen. Niet alles hoeft al tot in de details uitgewerkt te zijn, maar het 
propedeuseprogramma moet in de volgende vergadering vastgesteld worden omdat het 
roosterproces begint.  
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keuze deel 
Er is een kleine groep bijeen geweest en Romkema heeft gesprekken gehad met een aantal 
docenten. Het gaat om 10 EC persoonlijke ontwikkeling.  
Leerdoelen zijn: sturing geven aan eigen leerproces en het ontwikkelen van vaardigheden zoals 
presenteren en plannen. 
Hiemstra merkt op dat deze leerdoelen lijken op COIP. Kokkeler merkt op dat er bij EL een 
soortgelijk vak bestaat. 
Verder kunnen Technology assessment en management en organisatie opgenomen worden in het 
2e vak. Voorlopig zal worden gekeken naar het 1e vak. 
Verder wordt er nagedacht over het systeem van studentmentoren.  
Romkema geeft aan dat dit wel aantrekkelijk voor studenten gemaakt moet worden. Er worden 
opties genoemd zoals een project of het maken van een website waarbij de opleiding 1 van de 
websites in gebruik zal nemen. 
Er zal worden overlegd met de huidige docent van COIP. 
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5. W.v.t.t.k.  
ICT practicumvoorziening 
De studenten merken op dat de practicumzalen steeds vaker bezet zijn. 
Een ander aspect wat de laatste tijd voorkomt is dat de zaal leeg staat terwijl er onderwijs 
verroosterd is. Wellicht moet er een andere reserveringssystematiek gehanteerd worden.  
Zoals bv intekenen voor niet verplichte practica. 
 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Er wordt opgemerkt dat het video college van ADC goed draait.  
Verder is er in februari weer de uitreiking van de onderwijsprijs. De docenten De Boer, Kuper, 
Langerak en Molenkamp zijn genomineerd. 
De volgende keer zullen onderwijswijzigingen op de agenda komen, er komt een nieuw vak voor 
security. 
 
 
 
De vergadering wordt om 11.00 uur gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 januari 2008 
 
 
 
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 

     

8 Okt 2008 Werkgroep curriculum herziening  Romkema, Noltes Jan 2008 
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