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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een nieuw studentlid, Tom Palsma, en ook Randy 
Klaassen is studentlid geworden.  
 

2. Mededelingen 
Vooraanmeldingscijfers 
Het is niet helemaal duidelijk of de huidige vooraanmeldingscijfers erg betrouwbaar zijn, dit jaar 
wordt er voor het eerst met Studielink gewerkt. Landelijk is er een daling van 13% in het WO. 
Voor INF zijn de cijfers erg slecht, er zijn nu 15 vooraanmelders (vorig jaar 36). Al was het aantal 
aanmeldingen vorig jaar om deze tijd erg hoog en is het toen lang gelijk gebleven. 
Nijholt geeft aan dat de faculteit hier wel iets aan moet doen. 
 
S&O en OER 
De BOZ’s zullen per 1 september gaan verhuizen naar de Spiegel. De consequenties beginnen nu 
langzaam duidelijk te worden. Er zullen taken achter blijven in de faculteit, zoals wellicht de 
ondersteuning van de OLC.  
Er komt een OER voor de gehele UT. Hierin zullen wel de eindtermen verschillen. Er komt UT-
breed een P-in-2 regeling en wellicht een BSc-in-5 regeling. Daarnaast wordt er gesproken over 
limitering van het aantal tentamenkansen. 
 
Onderwijswijzigingen 
Er zijn een aantal kleine wijzigingen (docentwijzigingen) en slechts een paar nieuwe vakken. Dit 
komt de volgende keer op de agenda. 
 
 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 30, d.d. 22 januari 2008 
Tekstueel: 
Klaassen moet bij alsmede komen bij de aanwezigen 
pag 2, regel 8/9: verder kunnen steeds een beperkt deel van... 
regel 6: EL vak mogelijk nog bestaat. 
 
Actiepunten 
2. tentamenvolgorde 
3. tentamen laatste dag 
Deze 2 actiepunten zijn nog niet afgehandeld, het is lastig te onderzoeken wat het effect is van 
tentamens op de laatste dag. Er zou nu onderzoek gedaan kunnen worden op basis van 
historische gegevens, het is ook mogelijk dit mee te nemen in de onderzoeken komend jaar. 
Kokkeler vraagt of er tentamens zijn die zowel tijdens de 1e als 2e kans op de laatste dag zijn 
gepland.  Besloten wordt het vak van de docent die dit probleem denkt te hebben te verplaatsten 
en het onderzoek wordt opgenomen in de evaluaties. 
8. werkgroep curriculumherziening, in de volgende vergadering komt het vak inhoudelijk aan de 
orde, het wordt vooral een vak met vaardigheden, mondeling presenteren, schriftelijke 
vaardigheden, reflecteren. 
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4. Brede Bachelor IT  
Van der Hoeven geeft een toelichting. 
De discussies uit de vorige vergaderingen zijn in 2 raamwerken gepast en er zijn 2 nieuwe 
senario’s. De vraag aan de OLC is advies te geven. 
De studentenfractie komt met een nieuw voorstel. Van der Wel geeft hier een toelichting op. Het is 
gebaseerd op het schil en profiel voorstel, maar dat is te moeilijk met de keuzes. In het model van 
de studentenfractie is er een verplicht deel en daarnaast kan de student verschillende vooraf 
vastgelegde profielen kiezen. Hierdoor worden de keuzes makkelijker. Verder zijn vertalerbouw en 
telematica netwerken opgenomen in het verplichte deel en is er 20 EC keuze. 
Hiemstra merkt op dat dit wel dichter bij het 1e voorstel ligt. 
De OLC steunt het voorstel van de studentenfractie. Van der Hoeven neemt dit advies mee. 
Wel moet er een besluit genomen worden over het propedeuse programma. 
M&O zal worden vervangen door het nieuwe POV vak in kwartiel 2. Computerorganisatie zal 
vervangen worden door het vak gecombineerd met computerarchitectuur. Inleiding MMI gaat naar 
kwartiel 4. Hierdoor kan het rooster voor het 1
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e jaar gemaakt worden. 
 

5. Create 
Er is op dit moment niet veel toe te voegen aan de stand van zaken van Create. Er is hierover 
discussie met CvB of de opleiding een zelfstandige opleiding moet worden, of een onderdeel van 
IO. Doordat deze discussie nog speelt is het moeilijk om al in september 2008 te starten.  
 
 

6. W.v.t.t.k./Rondvraag 
Hiemstra vraagt hoe het met de introductie gaat met doegroepouders die de studie niet doen. 
De studenten geven aan dat er soms doegroepen zijn van studentenverenigingen waarvan de 
doegroepouders deze studie niet doen. Bij INF komt dit niet veel voor omdat er meestal voldoende 
doegroepen zijn bij INF. 
 
Van der Wel deelt mee dat op 19 februari de uitreiking van de INF onderwijsprijs zal zijn, iedereen 
is van harte welkom om 16.00 uur in de oude bibliotheek. 
 
Schut deelt mee dat er een interne MSc voorlichting is op 20 februari a.s. 
 
 

7. Sluiting 
De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 19 februari 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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