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Verslag van de 42e OLC- IT vergadering d.d. 14 april 2009  
 
Aanwezig:  Nijholt (voorzitter), Van Dijk, Hiemstra, Jochemsen, Karagiannis, Klaassen, Kokkeler, 

Noltes, Palsma, Ruys, Verbij 
Alsmede: Van der Hoeven, Romkema, Schut, De Bruin (notulen)  
Afwezig  : Van der Wel 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Nijholt opent de vergadering. Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 10 
 
2. Mededelingen 

 -Create 
Eerste voorlichtingsbijeenkomst voor 36 scholieren heeft plaatsgevonden. 5 scholieren hebben 
aangegeven interesse te hebben voor deze opleiding.  
-Vooraanmelding 
Landelijke trend is dat er zich voor het WO onderwijs 12% meer studenten hebben ingeschreven. 
De UT blijft achter met 5%. Voor INF hadden zich vorig jaar 18 studenten aangemeld. Op dit 
moment 24. Voor wat betreft alle EWI opleidingen is een stijgend aantal vooraanmelders waar te 
nemen.  20 
-Samenstelling commissie 
Er is een commissie samengesteld die zich buigt over de niet vakinhoudelijke component van het 
Bachelor curriculum Technische Informatica. Voorzitter is Frank van den Berg (Onderwijskundige 
Dienst). Leden zijn Karagiannis, Ruys, Noltes vanuit de OLC. Dennis Reidsma (post doc.). Er 
wordt zo spoedig mogelijk een eerste bijeenkomst gepland.  
-Vertrek Van der Hoeven 
Van der Hoeven deelt mede dat hij per september as., na 14 jaar stopt met functie van 
opleidingsdirecteur. Hij gaat zich concentreren op de nieuwe opleiding Creative Technology. Er 
wordt gezocht naar een opvolger. Van der Hoeven wordt gefeliciteerd met zijn nieuwe functie.  
 30 

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC , d.d. 17 maart 2009 
Pagina 1 regel 30: het woord goedkeuring moet worden gewijzigd in: als voor gezien 
Pagina 3 regel 19: Cheking moet zijn Checking 
Pagina 3 regel 24: Deze alinea moet gewijzigd worden in: 
Wat is de reden dat Adv. Distributed multimedia syst. 1 en 2 worden vervangen door Sensor data 
management. 
 
Actiepunten nummer 20, 21 en 22 zijn afgehandeld. Nummer 23 blijft staan voor de volgende OLC 
vergadering. 

  40 
4. Bachelorcurriculum 

Door Romkema wordt een toelichting gegeven op dit agendapunt. Verbij stelt een vraag over 
paragraaf  4. Volgens hem ontbreekt in de tabel het vak Algebra & Security. Romkema antwoord 
dat de reden hiervoor is dat deze tabel is opgesteld vanuit het bestaande aanbod. Romkema zal 
de tabel uitbreiden. Schut vraagt of er ook een overgangsregeling voor Telematica studenten is 
opgesteld. Van der Hoeven noemt dat er voor deze opleiding op dit moment geen regeling nodig 
is omdat er geen nieuwe wijzigingen zijn in het Telematica programma. 
Romkema spreekt de voorkeur uit om een einddatum aan de overgangsregeling te koppelen. Dit 
zou de datum 1 september 2013 kunnen zijn. Hierbij wordt dan ook de geldigheid van behaalde 
cijfers, zoals genoemd in de OER, meegewogen. De OLC stemt hiermee in.  50 
 
Vervolgens wordt door Hiemstra een toelichting gegeven op de notitie van de werkgroep BA 
Keuzevakken.  
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Tabel 2, waarin de lijst van 11 keuzevakken genoemd staan, geeft aanleiding tot discussie. Van 
der Hoeven geeft een opsomming van de totstandkoming van deze lijst waarbij hij noemt: 
- De 11 keuzevakken zijn na discussie in diverse OLC vergaderingen (vanaf november 2008 tot en 
met februari 2009) vastgesteld. Hierbij is gediscussieerd over vakinhoud,  onderwijsvorm en de 
omvang van het aanbod. 
- Voorbeeld vakkenpakketten moesten worden opgesteld. 
- Het maken van deze pakketten is mede voort gekomen uit de behoefte die aanwezig is bij 
studenten. 
-Vervolgens is gevraagd aan een commissie uit de OLC, om samenhangende clusters te maken.  
 10 
In deze vergadering wordt de conclusie getrokken dat de benaming (masteropleidingen) boven 
aan de tabel 2 uit het stuk van de werkgroep “Ba Keuzevakken”, verwarring wekt. De gekozen 
masteropleiding is niet altijd de meest logische boven de genoemde vakken. Besloten wordt om 
de benaming van de masteropleidingen boven de genoemde vakken weg te laten. Hiervoor in 
plaats moeten onderwerpen/steekwoorden komen. De eerste kolom (HMI) wordt geschrapt. De 
werkgroep BA keuzevakken komt nogmaals bij elkaar om deze onderwerpen/steekwoorden vast 
te stellen. Van Dijk zal bij deze commissie aansluiten. 
 
Romkema vraagt de OLC om advies over de verroostering. Hij stelt voor om verroostering plaats 
te laten vinden volgens de tabellen in paragraaf 2 uit de door hem geschreven notitie. Hierbij 20 
kunnen studenten een planning maken die past bij zijn/haar mogelijkheden en voorkeuren. De 
OLC is van mening dat de nominaal studerende student zo min mogelijk moet worden beperkt in 
zijn/haar keuzevrijheid, maar juist zoveel mogelijk keuze moet worden geboden. Ook het punt om 
de vakken ontwerpproject en Bachelorreferaat niet te vroeg in de opleiding aan te bieden wordt 
naar voren gebracht.  
 
Het advies van de OLC is om te roosteren volgens:  
4 projectvakken in het 4e kwartiel van het tweede jaar. 
4 keuzevakken in het 1e semester van B3  (2 in het 1ste kwartiel, 2 in het 2de kwartiel). 
3 keuzevakken (niet uit dezelfde voorbeeldpakketten) in kwartiel 3 en 4 van het derde jaar. 30 
Dit alles onder voorbehoud van de mogelijkheden van docenten om de vakken in de gewenste 
kwartielen te geven. 

 
5. Nieuwe (Bachelor) Oer 
 

In deze vergadering wordt aan de OLC een advies gevraagd over de Onderwijs- en 
Examenregeling TI, alsmede over de bijlage.  
 
De OLC adviseert positief over deze OER maar maakt daarbij onderstaande opmerkingen: 
- Artikel 6 Studiebegeleiding, van het Onderwijs- en Examenregeling verdient een helderder 40 
puntsgewijze opsomming van rechten en plichten van de studiebegeleider. Het is OLC onduidelijk 
hoe nu de vakinhoudelijke studiebegeleiding is geregeld, die in artikel 6 geheel niet aan de orde 
komt. 
- Ook in artikel 5 – studieplan heeft de commissie behoefte aan een kortere puntsgewijze 
opsomming van rechten en plichten van student en studiebegeleider. 
- In deze OER staat niets over het wettelijk recht van de student om kennis te nemen van een oud 
tentamen (oude tentamens), ter voorbereiding op zijn/haar eigen tentamen. De OLC geeft er de 
voorkeur aan om dit wel in de OER op te nemen. 

  
- Op pagina 9 in de Opleidingsspecifieke bijlage bij de Onderwijs- en examenregeling dient in de 50 
eerste alinea de wijziging: 2 van de volgende 7 onderwijseenheden te worden opgenomen. Dit in 
plaats van 2 van de 11 onderwijseenheden.  
- Op pagina 9 van dezelfde bijlage het vak Technology Assessment toevoegen in de bepaling: 
Kiest de student kiest voor een invulling van Minor met een studielast van 30 EC etc. 
- Op pagina 11 in de Bijlage van de OER paragraaf 4, het jaartal 2008 wijzigen in 2009. 

 
Als laatste wordt opgemerkt dat de overgangsregeling zoals gepresenteerd in deze vergadering  
moet worden toegevoegd aan de regeling. 

 
6. Rondvraag en sluiting 60 

De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten.  
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 14 april 2009 
 
 
 

Nr. Eerste 
keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

23 Maart 2009 Uitgebreidere omschrijving van de 
gewijzigde ISE track 

Van der Hoeven 26 mei 

     

     

     

     

     

     

            
  
 


