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1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Mededelingen 
Vooraanmeldingscijfers 
De vooraanmeldingscijfers geven nog steeds hetzelfde beeld. 
INF daalt van 55 naar 33 vooraanmelders. Het totale aantal vooraanmeldingen voor EWI is nu nog 
geen 100, dat is wel zorgwekkend. 
 
Vertrekkende docenten en de gevolgen voor vakken 
Binnen de leerstoel SE vertrekken zowel Bergmans als Tekenirdogan. Hierdoor zijn er voor een 
aantal vakken geen docenten. Een deel van het probleem kan worden opgelost door een vakken 
van kwartielen te veranderen. Hiervan moeten de gevolgen nog bekeken worden. 
Voor het vak BIT BV zal het erg lastig worden omdat Bergmans daar veel bij betrokken was. 
 
Onderwijslunch 
Er is een onderwijslunch voor studenten geweest met als onderwerp het Toetsbeleid. 
   
 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 33, d.d. 15 april 2008 
Er zijn een paar tekstuele wijzigingen. Met deze veranderingen worden de notulen goedgekeurd. 
 
Actiepunten 
11. Betrokkenen Create worden uitgenodigd 
12. TW/INF notitie, is als bijlage bij de OER 
13. Toetsbeleid is toegevoegd aan de OER 
14. Afstudeerhandleiding, komt volgende vergadering op agenda 
15 Stand van zaken practicumvoorzieningen, komt volgende keer op de agenda. 
 
 

4. OER BSc en MSc 
Het dubbelprogramma met TW komt niet op deze manier in de OER. Het gaat vooral om de 
onderwerpen, niet de vakken. Er moet voor een dubbeldiploma minimaal 240 EC gehaald worden. 
Verder komt voor de generatie 2008 alleen het propedeuseprogramma in de OER omdat de rest 
van het programma nog niet vastgesteld is. 
De wijziging in het MSc programma van ISE is al conform de uitvoering. 
In het overzicht van de vakken van de MSc TEL moet Transmision systems vervangen worden 
door Network Security. 
De wijziging in de regels over afstuderen zijn akkoord, mits er een goede overgangregeling komt. 
 
Voorstel te evalueren vakken  
Er wordt opgemerkt of het wel verstandig is om Signalen en Transformaties te evalueren omdat er 
discussie is over het vak. Daarnaast wordt de opmerking gemaakt over het goed functioneren van 
de OEC, in drie jaar tijd zijn alle vakken geëvalueerd. Ook wordt de OEC het advies meegegeven 
de nieuwe vakken komend jaar te evalueren. 
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5. AVI 1 
Romkema heeft een nieuw voorstel voor AVI 1, de eerste versie was niet erg concreet, nu is het 
nog niet volledig uitgewerkt. De leerdoelen zijn nog niet concreet. Romkema probeert een 
docententeam bij elkaar te krijgen en samen met dit team zal het verder uitgewerkt moeten 
worden. Dit komt de volgende keer terug. 
 
 

6. Studentenmentoraat 
Er worden vooral opmerkingen gemaakt over de verplichte aanwezigheid bij de bijeenkomsten. 
De mening van de OLC is hierover verdeeld. Doegroepouders moeten niet vanzelfsprekend 
studentmentoren worden.  
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7. W.v.t.t.k./Rondvraag 
Van der Wel vraagt naar de mogelijke problemen die ontstaan nu de studiebegeleider ziek is. Van 
der Hoeven geeft aan dat ze op korte termijn weer een deel van haar taken zal oppakken. 
 
Noltes vraagt naar de VIST omschrijving van ADC die in de OLC zou komen. Huiskes merkt op 
dat deze ongewijzigd is, zal volgende keer mee worden gestuurd met de stukken. 
 
Schut wijst op het evenement Let’s go! o p 4 en 5 juni. Dit evenement wordt georganiseerd voor 
studenten die een deel van de studie in het buitenland willen doen. 
 
 

8. Sluiting 
De vergadering wordt om 10.30 uur gesloten. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 27 mei 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 

     

16 Mei 2008 Vakbeschrijving ADC in OLC brengen Huiskes Juni 2008 

     

17     
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