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Afwezig met  
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1. Opening en vaststellen agenda 

Van der Hoeven opent de vergadering. Hij meldt dat Nijholt afwezig is. Van der Hoeven is bereid 
als voorzitter tijdens deze vergadering op te treden. Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 
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2. Mededelingen 

 -Practicumvoorzieningen 
Mededeling per mail aan studenten, docenten en anderen die bij practicumvoorzieningen zijn 
betrokken, omtrent de planning van de komende verhuisoperatie moet nog worden verstuurd. 
- OER 
Bij de faculteit ligt een richtlijn van het College van Bestuur over een gezamenlijke OER voor de 
Bacheloropleidingen. Binnen EWI wordt nu gewerkt aan een “faculteits OER”. Na voltooiing zal 
deze worden gepresenteerd in de OLC (voorjaar). Er zijn ook richtlijnen uitgebracht voor het 
reglement voor Examens. Er bestaat het streven om, voor bepaalde punten binnen de 
verschillende examencommissies van EWI, een eenduidige regelgeving af te spreken.  
- Create 
College van Bestuur heeft besloten dat het voorstel voor de opleiding Create kan worden 
aangeboden aan de U raad. Ook is de opdracht verstrekt voor het maken van de macro 
doelmatigheidstoets, die vervolgens aan het ministerie kan worden gestuurd. 
- Voorlichtingsdagen 
14 november hebben de voorlichtingsdagen plaatsgevonden. Bezoekersaantallen zijn iets hoger 
uitgevallen dan voorgaande jaren.  
- 2 Student tevredenheids onderzoeken 

• Keuzegids Hoger Onderwijs; opleidingen krijgen hier een cijfer dat is gebaseerd voor 
50% op een studenten enquête en 50% op rendement en doorstroomcijfers. De opleiding 
Informatica scoort hier met een cijfer rond de 5,6. Dit is niet naar tevredenheid. 

• Intern onderzoek door Newcom onder studenten over de instelling en hun 
bacheloropleiding. Daar krijgt INF een hogere waardering van zijn studenten, maar 
vergeleken met TW en EL is deze waardering net iets minder.  

Van der Hoeven vraagt een analyse van de cijfers aan de studenten. 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 37, d.d. 11 november  
Tekst 
Noltes; op pagina 1 regel 29 is een vraag is gesteld waarop het antwoord niet in de notulen is 
opgenomen. Van der Hoeven noemt dat het antwoord moet zijn: Dit wordt toegezegd. 
 Ruys; op pagina 2 regel 41 huidige tekst is niet juist. Hier moet staan: in het derde jaar kunnen 
studenten die dit willen een grote minor volgen plus 2 profielvakken, bij een kleine minor wordt dit 
3 profielvakken in het derde jaar plus AVI 2 . 
 
Actiepunten 
Actiepunten 17,19 en 20 zijn afgehandeld, nummer 18 blijft staan voor januari. 
 

4. Ingekomen post 
Voorstel  van de OEC, evaluaties derde kwartiel. 
Het vak System validation wordt dit kwartiel niet geëvalueerd. Hiervoor in de plaats komt het vak 
ADSA 2.  
Na deze wijziging zijn er geen verdere opmerkingen bij dit voorstel.  
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5. Bachelor Curriculum 
Van der Hoeven noemt de drie stukken die zijn rond gestuurd: 

 Het verplichte deel van het Bachelorcurriculum IT. 
 Stand van zaken herziening bachelorcurriculum. 
 Profielen in het bachelorcurriculum IT. 

 waarbij de discussie die vandaag in de OLC gevoerd wordt bij voorkeur gaat over de profielen in 
het bachelorcurriculum. 
Ruys merkt op dat de vakken Discrete Wiskunde 1 en Discrete Wiskunde 2 inhoudelijk nog 
kunnen veranderen. Van der Hoeven antwoordt dat dit vak in het derde kwartiel aangeboden 
wordt op de oude manier. Wellicht zijn in de toekomst overgangsmaatregelen nodig. 10 

20 

30 
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Van der Wel vraagt naar de stand van zaken betreffende de vakken Security en AVI 2. Voor wat 
betreft het vak Secrurity zal de vakomschrijving in de OLC van januari/februari besproken worden. 
Voor wat betreft AVI 2 zal dit op een later tijdstip zijn (voorjaar 2009). 
Door Romkema wordt vervolgens verslag uitgebracht over het verloop en de reacties op het vak 
AVI 1 tot nu toe. De tendens is dat het vak zeer divers beoordeeld wordt, waarbij een positieve toon 
waar te nemen is. Tijdsbesteding is een aandachtspunt bij dit vak. 
Kokkeler mist in de lijst van 16 vakken een vak waar eerder wel over is gesproken, CACO. Hij zou 
dit graag in het lijstje van 10 keuzevakken willen zien.  
Ruijs maakt een opmerking over de omvang van het aanbod van de keuzevakken. Om en nabij de 
10 vakken is een goed uitgangspunt. Mede gelet op de keuze die studenten moeten maken uit 
vakken na doorstroming naar de Master. Van Wel noemt dat in eerste instantie moet worden 
bepaald welke vakken worden aangeboden en vervolgens of dat in profielvorm moet worden 
aangeboden. Van der Hoeven deelt deze mening. 
Noltes noemt dat de studenten over 3 vakken specifieke vragen hebben. Dit betreft Human 
Computer interaction design. Van Dijk geeft aan dat dit vak inhoudelijk aangepast moet worden. 
Jochemsen noemt  Business informatiom systems practical. Het vak DPS is in het verleden 
gegeven als voorkennis voorafgaand aan het practicum. Informatica studenten hebben dit vak niet 
gevolgd. Wellicht is een samenvatting van DPS noodzakelijk om aan te bieden bij dit practicum. 
Een derde opmerking is of het vak Database Warehousing en Data Mining niet beter vervangen 
zou kunnen worden door XML technologies (na aanpassing) of Advanced Database Systems . 
Voorkeur van Hiemstra is om het vak Advanced Database Systems als keuzevak (bachelorfase) 
aan te bieden. Hierover volgt discussie. die ook gaat over het volgen van Bachelor vakken door 
Master studenten en de oriëntatie van bachelorstudenten op de keuze voor de te volgen Master. 
 
Van der Hoeven benoemd In de lijst van 10 keuzevakken de 5 projectvakken/niet in de reguliere 
vorm aangeboden vakken (nr. 2,4,6,7 en 10 uit de notitie profielen in het bachelorcurriculum). Er 
wordt in de vergadering een voorkeur uitgesproken om studenten voorbeeldpakketten aan te 
bieden, maar  vrije keuze blijft tot de mogelijkheden behoren. Om tot een concrete lijst van 
maximaal 12 vakken te komen wordt er een groep geformeerd die de bachelor keuzevakken gaan 
uitwerken. Tevens wordt aan deze werkgroep de vraag gesteld om, in tweede instantie uit deze 
vakken een aantal voorbeeldpakketten te formuleren. Deze groep wordt gevormd door Hiemstra, 
Noltes, Ruys en Karagiannis. 
In de vergadering is eensgezindheid over verplichting van keuze van 1 projectvak/niet in de 
klassieke vorm aangeboden vak door iedere student. Uitzondering hierop zijn studenten die voor 
een 30 EC minor kiezen. 
Naar aanleiding van het document van Van der Hoeven over de stand van zaken vraagt Van Wel 
een mail te versturen aan de studenten die M&O open hebben staan. Dit om ze te wijzen op het feit 
dat M&O in het derde kwartiel wordt aangeboden.  
Er komen vragen van 1e jaars studenten hoe het nieuwe curriculum er uit komt te zien. Van der 
Hoeven meent dat na de kerstvakantie de betrokkene hierover moeten en kunnen worden 
geïnformeerd. 
 

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

7. Rondvraag en sluiting 
Verbij meldt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met de studievereniging Scintilla over het 
opnemen van de opleiding Create. Van der Hoeven is hiervan niet op de hoogte gaat dit verder 
uitzoeken. 
 
De vergadering wordt om 10.25 uur gesloten. 
 

De Universiteit Twente is een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen 
Universiteit Twente, postbus 217, 7500 AE Enschede. Bankrekening ABN • AMRO 59 27 29 504 

2



Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 11 november 2008 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

18 November 
2008 

Notitie instaptoets 
/rekenvaardigheidtoets 

Romkema  

     

22 December 
2008 

Analyse van de cijfers n.a.v. de 
studenttevredenheidsonderzoeken 

Studentleden  

     

23 December 
2008 

Gecorrigeerde versie van het 
verplichte deel van het 
bachelorcurriculum IT 

Van der Hoeven  

     

24 December 
2008 

Opstellen lijst 12 bachelor 
keuzevakken 

Hiemstra, Noltes, Ruys, 
Karagiannis 

 

     

25  December 
2008 

Mail aan studenten die het vak M&O 
nog open hebben staan 

Romkema  

     

26 December 
2008 

Informeren betrokkenen (studenten) 
over het nieuwe curriculum  

Van der Hoeven  

            
  
 

De Universiteit Twente is een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen 
Universiteit Twente, postbus 217, 7500 AE Enschede. Bankrekening ABN • AMRO 59 27 29 504 

3


	Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
	Bureau onderwijszaken

	Verslag van de 38e OLC IT-vergadering d.d. 16 december 2008

