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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Pieter Oosterhof (communicatieadviseur) is bij deze 
vergadering uitgenodigd om toelichting te geven op punt 2 van de agenda. 

 
2. Voorlichtingsactiviteiten 

Op verzoek van Peter Apers is een communicatieplan (1e concept) geschreven rondom een 
Infocampagne Technische Informatica. Hierbij werken de 3 technische universiteiten (Delft, 
Eindhoven en Enschede) aan verbetering van het imago van de opleiding informatica. 
Door Oosterhof wordt een toelichting gegeven op de achtergrond, doelgroepen en doelen van de 
campagne.  
Tijdens de daarna gevoerde discussie wordt opgemerkt dat: 

• Een onderzoek naar de oorzaak van het niet aansprekende imago van de opleiding 
Informatica nuttig is; 

• Een middel om de opleiding in een gunstig perspectief te plaatsen zou kunnen zijn 
hoogleraren/alumni in te zetten bij promotie van de opleiding; 

• Contact zoeken met de algemene universiteiten. Hoe profileren deze hun opleiding. 
 

Mocht dit initiatief op 3 TU niveau niet van de grond komen dan zal binnen de UT een eigen 
campagne gestart worden. 

 
3. Mededelingen 
Vooraanmeldingscijfers 
Landelijk is er bij de universiteiten een daling in de vooraanmeldingen te zien. Bij de UT is deze daling 
sterker. Op dit moment zijn er bij INF 24 vooraanmeldingen (vorig jaar 50). Ook BIT en TW dalen, EL 
blijft stabiel. Een mogelijke verklaring is de invoering van Studielink, hierin zou de opleiding INF aan de 
UT niet zichtbaar zijn.  
 
Create, stand van zaken 
Er wordt op dit moment gewerkt aan het accreditatierapport. Deze dient eind mei gereed te zijn. 
De betrokkenen zullen uitgenodigd worden voor de vergadering van juni om een presentatie te geven 
over Create. 
Uiteindelijk wordt een definitieve afronding verwacht in mei 2009. 
 
Studentenbijeenkomst UT OER 
Er zijn 3 belangrijke punten besproken: 

• Formele structuur, inspraak  
In de UT brede OER wordt de “inhoud” van de opleiding opgenomen. De “gang van zaken” 
wordt niet in de UT brede OER opgenomen. 

• Studiebegeleiding/planning 
Nieuw in de UT brede OER is de studiebegeleiding en studieplanning. 

• P in 2 /verweven studeren 
P in 2 wordt vervangen door P in x (Je moet na twee jaar of je P diploma of 80 EC hebben 
behaald. 
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 32, d.d. 18 maart  2008 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
Actiepunten 
2+3 Tentamenvolgorde Er wordt gevraagd of het tentamen is verplaatst. In behandeling bij 
Romkema? 
 
5. Practicumvoorzieningen 
 Naar de mening van de aanwezige studenten gaan de practicumvoorzieningen achteruit: 
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• De ruimtes en de computers in de Zilverling zijn voor meerdere studenten te gebruiken; 
• De kwantiteit van de computers is afgenomen; 
• De ruimtes worden over meer opleidingen verroosterd; 
• Het komt voor dat alle ruimtes en computers tegelijkertijd ingepland staan voor toetsen. 
Er wordt ook door studenten van andere opleidingen gebruik gemaakt van de practicum ruimtes 
van EWI. Studenten van INF kunnen niet bij andere opleidingen inloggen omdat specifieke 
software op die betreffende computers ontbreken. Een duidelijke piek in het gebruik van de 
practicumruimtes is waar te nemen in week 8 van een kwartiel (deadlines om werk in te leveren). 
 
Aan Van der Hoeven wordt gevraagd: 

• Een duidelijke aankondiging van de bezetting van de ruimtes voor toetsdoeleinden. Ook 
wijzigingen in de toetsroosters die een hogere bezettingsgraad van de practicumruimtes 
tot gevolg hebben moeten zichtbaar worden (digitaal en schriftelijk). 

• Terugdraaien van algemene toegankelijkheid van de practicumruimtes 
• Het reserveringssysteem van de ruimtes moet ook door de studenten kunnen worden 

gebruikt 
 
Van  der Hoeven rapporteert in de volgende vergadering stand van zaken  
  
6. Stand van zaken curriculum discussies 

 Van der Hoeven licht de stand van zaken rond de discussies over onderwijswijzigingen 2008- 
2009 toe. In februari 2009 moeten de wijzigingen door de OLC zijn goedgekeurd.   

 - Van der Hoeven is voornemens om de status van tracks in de onderwijs- en examenregeling 
te wijzigen. Wettelijk gezien moet een track minimaal 20 studenten bevatten om een aparte 
naam te dragen. Hij stelt voor om binnen de Masteropleiding CS nog wel 
afstudeerspecialisaties te onderscheiden (ECS, SE en ISE), maar om de status van aparte 
track te reserveren voor Computer Security. Het afschaffen van de tracks heeft geen enkele 
consequentie voor de inhoud van het programma. Het is niet ondenkbaar dat we op den duur 
teruggaan naar de oude situatie (afstudeerrichtingen). 

 - er zijn discussies gaande over toelating tot de Masteropleidingen. Binnen Saxion hebben 
studenten in het 4e jaar de mogelijkheid om alvast onderwijs te volgen voor toelating tot de 
Master. Het betreft een soort pre-master die als minor geldt binnen de eigen opleiding. Met de 
Hogeschool Windesheim is een gesprek gaande die voor hun studenten een vergelijkbare 
regeling willen treffen. Ook is er een gesprek gaande met de bachelor AT, die graag voor 
studenten doorstroommogelijkheden in de richting CS zou zien. 

 - de minor HMI moet nog worden toegevoegd (opgesteld met Heijlen) 
 -  in afwachting van de UT-brede discussies over de gezamenlijke OER zullen de regelingen die 

niet de onderwijsinhoud betreffen ongewijzigd blijven. 
 
7. W.v.t.t.k./Rondvraag 

 - Een jaar geleden waren er discussies gaande over een gezamenlijk programma TW-INF. Er 
wordt gevraagd naar de stand van zaken. Afgesproken wordt dit in de mei-vergadering te 
bespreken. 

 - Gevraagd wordt of het nieuwe toetsbeleid strookt met de nieuwe OER. Conclusie is dat het 
elkaar niet in de weg staat. Het toetsbeleid moet nog wel worden opgenomen in de OER. 

 - In de mei-vergadering zal het 1e concept van de afstudeerhandleiding besproken worden. 
 

8. Sluiting 
De vergadering wordt om 10.30 uur gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 april 2008 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

     

     

11 Maart 2008 Betrokkenen Create uitnodigen voor 
presentatie (1 a 2 personen) 

Van der Hoeven juni 2008 

     

12 April 2008 TWINF notitie bespreken   Juni 2008 

     

13 April 2008 Toetsbeleid toevoegen aan OER Van der Hoeven Mei 2008 

     

14 April 2008 1e concept afstudeerhandleiding 
bespreken 

Schut Juni 2008 

     

15  April 2008 Stand van zaken 
practicumvoorzieningen 

Van der Hoeven Juni 2008 
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