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1.Opening en vaststellen agenda 
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2.Mededelingen 
Bijeenkomst parel zoeken 
Langerak meldt dat er een bijeenkomst parel zoeken is geweest. Hier worden de mooiste dingen van 
de opleiding in kaart gebracht. Genoemd zijn het Bachelorreferaat, Ontwerpproject, AVI – 1 en de 
Bacheloruitreiking. Aan dit gesprek hebben Langerak, Noltes en de UGO deelgenomen. 
 
Onderwijsdag 
Op 1 april a.s. wordt er een onderwijsdag op de Universiteit gehouden. Thema van deze dag zal zijn: 
Studeren in de 21e eeuw: de nieuwe student?  
Deze dag wordt georganiseerd voor docenten en studenten, er zullen sprekers zijn en er worden 
workshops gehouden. Joep Schrijvers zal één van de sprekers zijn. 
 
Symposium 
Op 22 september 2010 wordt er weer een Symposium gehouden georganiseerd door Interactief. 
 
Vooraanmeldingscijfers 
De Universiteit Twente is gestopt met de site vooraanmelders. Je kunt de cijfers nog wel vinden via 
Internet als je zoekt op Eindhoven – vooraanmeldingscijfers. 
De UT staat nu op -44% gespitst in -41% voor technisch en -56% voor niet technisch. 
 
Studievereniging 
De opleidingsdirecteuren van EWI gaan een brief sturen naar de studieverenigingen van EWI. De 
directeuren vinden dat de studievereniging studeren moet bevorderen en geen skireis te regelen 
tijdens collegedagen. 
 
Mastervoorlichting 
Op 2 en 9 maart a.s. wordt er een interne master voorlichting gehouden. Het is voor 3e jaars bachelor 
studenten (generatie 2007 en eerder). De voorlichting is op het rooster vermeld, hiervoor is een 
onderwijsmededeling gemaakt en de studenten krijgen een mail hierover. 
 
Create 
De accreditatie voor Create Technology heeft plaats gevonden, begin maart valt het besluit. 

 
 

3.Ingekomen Post 
Er was geen ingekomen post. 
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC, d.d. 10 november 2009 
Tekstueel:  
Pagina 1 - regel 25   “niet meer zelf doen”  wordt vervangen door  “tijdelijk niet zelf doen” 
           regel 43   “De P in 2 ..meer kunnen”  wordt vervangen door 
      “Het is niet duidelijk of de P in 2 regeling voortgezet kan worden” 
Pagina 2 - regel 34   “is nog bekend”  wordt vervangen door  “ is nog niet bekend” 
Pagina 3 - regel 33   “ ontwerpen”  wordt vervangen  door “onderwerpen” 
  regel 37-39     “Er vindt…..moeten worden”  wordt vervangen door 
                                        “Er vindt een discussie plaats of CAO 2 verplicht opgenomen moet  
                                         worden in het Bachelor curriculum of dat het als keuzevak moet 
                                         blijven. Mocht blijken dat het vak verplicht opgenomen moet worden 
                                         dan zal het curriculum  veranderd moeten worden”. 
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Pagina 4 - regel 2   “Romeka”  wordt vervangen door  “Romkema” 
          regel 4    wordt toegevoegd 
      De docent wist niet dat het een keuze vak in de Bachelor is geworden. 
 
Actiepuntenlijst: 

 
24 Omschrijvingen eindtermen voor alle specialisaties  nog niet af i.v.m. Create 
25 Omschrijving Network Security    staat op de agenda                                                        
30 Werkgroep communicatie met studenten    is opgestart en begint komende 
                                                                                                      maand 
33/ Bespreken verbeterplannen    AI staat op de agenda  
34                               TA komt in maart 
                                                                                                                                                       
5. CAO 1 en CAO 2 
CAO 1: verplicht vak in de Bachelor 
CAO 2: komt als keuzevak in de Bachelor 
Voorstel is om beide vakken als verplichte vakken op te nemen in het Bachelorcurriculum. 
Uit de discussie van de vorige vergadering is gebleken dat: de inhoud van de vakvoorstellen positief is 
ontvangen maar dat de OLC moeite heeft dat CAO-2 ook een verplicht vak wordt. 
 
De OLD heeft een mail gestuurd naar de hoogleraren met de vraag wat zij hiervan vinden. 
Het zou in het afdelingsoverleg (alle hoogleraren komen daar bij elkaar) behandeld worden maar dit is 
niet gebeurd. Een aantal hoogleraren hebben hun mening laten weten via de mail. De hoogleraren 
vinden dat de OLC hierover een beslissing moeten nemen. 
De discussie die plaats vindt gaat over het wel of niet opnemen van CAO 2 als een verplicht vak en 
welk vak dan in de keuze ruimte moet komen 
Aan het einde van de discussie vraagt de OLD de OLC om hem advies te geven op de vraag: 
CAO-1 en CAO-2 als verplichte vakken en Vertalerbouw als keuzevak op te gaan nemen voor het 
nieuwe studiejaar. 
Conclusie: De OLC en ook de hoogleraren zijn niet tot een éénduidig advies gekomen om 
CAO-2  als een verplicht vak op te nemen in het curriculum. 
De opleidingsdirecteur zal vertalerbouw nog niet vervangen door CAO-2. 
 
 
6. Keuzevakken met de eindterm B6 
In de vorige vergadering was besloten dat er 4 keuze vakken zouden komen voor de eindterm B6 mits 
de vakken een duidelijke vakbeschrijving (met leerdoelen) zouden aanleveren. 
Geschiedenis van de Natuurwetenschap vanaf Newton, IT & Recht hebben een omschrijving gestuurd 
en deze zijn goed bevonden. Technology Assessment heeft nog niets gestuurd maar heeft gemeld dit 
binnenkort te zullen doen. De docenten zullen de inhoud en misschien ook de naam van het vak 
veranderen. Het vak Nieuwe Media & Maatschappij (master) zal niet aangeboden kunnen worden 
omdat de OLD van CW dit niet toe staat, de heer van Dijk biedt hiervoor een ander vak aan:  
Nieuwe Media en Communicatie.  
De werkgroep vindt dit nieuwe vak ook geschikt als keuzevak voor de eindterm B6. Het is een 
semestervak voor 8 ec. maar de docent geeft aan dat het voor onze studenten 5 ec. kan worden door 
veranderingen te laten plaats vinden in het tentamen en de opdrachten die ze moeten maken. 
De docent zal een duidelijke omschrijving hiervoor moeten gaan maken en dan zal beoordeelt worden 
of het definitief als keuzevak aangeboden gaat worden. 
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7. Diverse onderwerpen m.b.t. de Master 
- De track Embedded Systems zal het komende studiejaar (1 september a.s.) opgeheven worden. 
Voor studenten die verweven studeren moet er een regeling komen. Als de student voor 1 september 
een vakkenpakket met de studieadviseur heeft vastgesteld mag hij/zij de track nog volgen.  
3TU Master Emsys zal voorzieningen moeten treffen zodat de typische track student ook aan de 
colleges kan deelnemen. 
Tijdens de mastervoorlichting zal vermeld worden dat de track opgeheven wordt en dat alleen de 
ingeschreven studenten deze na 1 september nog kunnen volgen. Hier kun je ook melden dat als je 
embeddded systems nog wilt volgen je ingeschreven moet zijn voor de opleiding Emsys. 10 
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-De graduate school programma’s WiSe (Wireless and Sensor Systems) en SeSi (Service Science) 
zijn goedgekeurd. 
SeSi wil alleen studenten die na hun master willen promoveren. Bij WiSe is dit anders, hier kunnen 
studenten ook terecht als ze niet willen promoveren. 
De programma’s moeten nog eens goed bekeken worden voor ze in de OER opgenomen worden. 
Al deze ontwikkelingen brengen ook zorgen met zich mee. Er moeten duidelijke omschrijvingen komen 
waarom een track voldoet aan de eindtermen die daarbij gesteld zijn. En we moeten ook goed 
nadenken hoe we alle programma’s duidelijk naar buiten willen brengen zodat het voor een 
buitenstaander te begrijpen is. 
 
-Computer Ethics is een verplichtvak in de master geworden. Dit gaat ook gelden voor de graduate 
school programma’s. De programmahoogleraren en de OLD hebben hierover gesproken. 
Gevraagd wordt aan de OLD of het E-team een concept van de nieuwe OER (gedeelte van de  
masterprogramma’s)  voor de april vergadering kan leveren zodat de OLC en de OLD hierna kunnen 
kijken. 
 
8. Themavak 
Het themavak Studiereis Pixel 2010 krijgt/heeft de steun van de OLC. Er is overleg geweest met de 
OLD en de studenten fractie . De vraag is weten de deelnemers die het in de master willen opnemen 
dat ze hiervoor toestemming nodig hebben van een studieadviseur. 
Schut neemt contact op met de heer Kazemier dat hij met de studenten moet communiceren hierover. 
 
9. Vakwijzigingen en nieuwe vakken 
De nieuwe formulieren zijn nog niet af en dus nog niet rond gestuurd. 
Langerak vindt dat als een docent een vak overneemt van een andere docent, deze ook tijdens het 
studiejaar een vakwijziging mag indienen en niet hoeft te wachten tot februari. 
De OLC vindt dit van niet. Een kleine wijziging hoeft niet naar de OLC en heeft de docent een goede 
redenen voor een wijziging dan kan hij een verzoek indienen en deze zal dan besproken worden in de 
OLC. 
 
10. Omschrijvingen Network Security als bachelor en als mastervak 
Vist beschrijvingen voor het bachelorvak en mastervak zijn aangeleverd. 
De Bachelor variant heeft 5 ec. en het vindt plaats in één kwartiel.  De master 6 ec. en het practicum 
wordt in het tweede kwartiel afgerond. Het practicum van de bachelor telt 1 ec. en die van de master 2 
ec. 
De vraag is: kan een student het vak eerst volgen in de bachelor en later in de master. Het antwoord is 
dat het niet mogelijk is.  
Aangeleverd zijn 2 voorstellen voor vakken met een grote overlap in het hoorcollege deel maar met 
een duidelijk verschil in het practicum deel en de toetsing voor beide varianten zullen op een ander 
niveau zijn. Deze beschrijvingen worden door de OLC geaccepteerd. 
Het zou beter zijn als het als 2 vakken gezien wordt met 2 verschillende namen en vakcodes. 
 
 
11. Plan van aanpak Artificial Intelligence 
In het stuk dat aangeleverd is wordt niet concreet gemeld wat de docenten willen veranderen. Ze 
geven hierin alleen aan wat ze niet willen en dat het probleem ligt bij de studenten. Studenten geven 
aan dat het probleem van dit vak ligt bij de docenten. De OLD neemt contact op met de docenten dat 
ze een nieuw stuk aan moeten leveren waarin ze duidelijk aangeven welke veranderingen ze zullen 
gaan toepassen. 
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12. Nieuw lid OLC 
Er hebben zich 2 docenten gemeld bij de OLD die in de OLC willen. 
Marieke Huisman zal het nieuwe lid worden. De decaan moet haar nog wel benoemen. 
  
13. W.v.t.t.k. 
Hier valt niets te melden. 
 
14. Rondvraag 
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Noltes vraagt of de nieuwe voorzitter al officieel benoemd is. 
Of hij op dit tijdstip al officieel benoemd is nog niet duidelijk maar hij zal de volgende vergadering 
voorzitten. 
 
Verbij wil weten hoe de heer Rensink gereageerd heeft op het antwoord van de OLC op zijn verzoek. 
Dhr. Rensink was natuurlijk niet blij hiermee en hij zal de volgende keer rekening houden met de 
regels van de UT. 
Ook geeft hij aan dat het de 50e vergadering is. En vraagt of er belangstelling is bij de leden om 
samen iets te ondernemen. Hiemstra en Verbij zullen hierna kijken. 
 
Karagiannis wil weten wat de volgende stappen zullen zijn m.b.t. Network Security. 
Hij zal binnenkort de beschrijvingen moeten aanleveren voor de onderwijsctalogus. 
En hierover contact opnemen met de OLD. 
 
Hiemstra vraagt zich af waarom er in een afstudeercommissie 2 mensen van de docentenstaf moeten 
zitten, bij zijn leerstoel is dit jaren lang niet gebeurd en heeft hij een mail gekregen waarin staat dat dit 
wel moet. 
De examencommissie wil deze regel in het reglement van de examencommissie gaan opnemen.  
Het is van de OER naar het examenreglement gegaan en dit reglement loopt nog niet helemaal in de 
pas. 
Hiemstra kan contact op nemen met de voorzitter van de examencommissie hierover. 
 
De vergadering sluit om 11.15 uur. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 19 januari 2010 
 
 
 

10  
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

24 
 

Juni 2009 Het specifiek omschrijven van de 
eindtermen voor alle specialisaties 
 

Hoeven/Langerak Maart/ 
April 

33 December 
2009 

Bespreken verbeterplan T.A. Langerak 
 
 

Maart 

36 Februari 
2009 

Omschrijvingen Nieuwe Media en 
Communicatie 

Langerak 
 

Maart 

37 Februari 
2009 

Concept nieuwe OER m.b.t. de 
masterprogramma’s 
 

Langerak April 

38 Februari 
2009 
 

Verbetering van het plan van aanpak 
A.I. 

Langerak Maart 
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