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1. Opening en vaststellen agenda 

Agendapunt 5 wordt naar de agenda van april verschoven. 
Er zijn nog extra stukken binnen gekomen voor deze vergadering, deze kunnen bij agendapunt 6 
bekeken worden. 
 

10 

20 

30 

40 

50 

2. Mededelingen 
-Benoeming 
Officieel zijn de heer Havinga tot voorzitter en mevrouw Huisman tot lid van de OLC benoemd. 
-Klachten over nakijktermijn tentamens 
Er is een overzicht met 35 klachten over de nakijktermijn van tentamens in het laatste (afgelopen) 
semester gekomen. Deze klachten moeten gemeld worden bij het E-team zodat zij erna kunnen 
kijken. Het voorstel is om alle klachten van het hele jaar te verzamelen en deze op te sturen naar 
de examencommissie. 
-Werkgroep communicatie 
Deze werkgroep is afgelopen week begonnen. 
-Vooraanmeldingscijfers 
De UT staat er niet goed voor – 38%.  (Technisch -32% en niet technisch -47%) 
Voor EWI betekend dit:  TW  -50%  (van 10 naar 5 studenten) 
                                              EL  -70%  (van 29 naar 8) 
                                              TI   +47%  (van 19 naar 28) 
-Onderwijsdag 
Op 1 april wordt de onderwijsdag gehouden. Er hebben zich tot nu toe 75 personen aangemeld. 
 

3. Ingekomen Post 
Student Research Conference 
Een conferentie waarbij de bachelorstudenten hun onderzoek kunnen presenteren. Het zou 
handig zijn om het te koppelen aan het bachelorreferaat en dan te kijken wie daarvoor in 
aanmerking zou komen. Er is contact hierover met de bachelorcoördinator. 
Er wordt later hierop terug gekomen. 
 

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. d.d. 16 februari 2010 
Tekstueel: 
Pagina 1 - regel 34  “geen uitstapjes”  wordt  “geen skireisje”  
Pagina 2 - regel 21  “als mededeling op de agenda”  wordt  “is opgestart en begint komende maand” 
                 regel 43  “De opleiding…CAO-2” wordt “De opleidingsdirecteur zal vertalerbouw nog niet 
                                 vervangen door CAO-2”. 
Pagina 3 - regel 11  “Scienes”  wordt  “Science” 
                 regel 13   “WeSi”  wordt  “WiSe” 
                 regel 31   “Kazimir”  wordt  “Kazemier” 
                 regel 47   “mogelijk” wordt  “niet mogelijk” 
                 regel 54   “Itelligence” wordt  “Intelligence” 
 
Pagina 4 - regel 26/  “De examencommissie……houden”  wordt  “De examencommissie wil deze 
                          27    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.” 
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Naar aanleiding van: 
-agendapunt 2:   De accreditatie voor Create was positief, ze hebben nu 10 vooraanmelders 
-agendapunt 2:   De Mastervoorlichting was op 2 dagen. 1e dag waren er 20 en 2e dag 22 studenten.  
                           De presentaties waren allemaal op die dagen, een idee voor volgend jaar is om de  
                           presentaties te verspreiden over het jaar.        
-agendapunt 7:   Graduate school Human-centered Interaction Technology hierbij is DB (master CS) 
                           betrokken. Er wordt gevraagd of de bachelorstudent voldoende is geïnformeerd dat  
                           de track ES verdwijnt. Hier is informatie over verstrekt aan de studenten, het zou  
                           goed zijn als dit nog een keer zou gebeuren. 
                           SeSi wil alleen studenten die promoveren, bij WiSe is het mogelijk anders maar  
                           hier moet binnen WiSe nog over gediscussieerd worden. 
-agendapunt 11: Er wordt gevraagd of er een nieuw plan is voor Artificial Intelligence. 
                           Romkema meldt dat er een nieuw plan is maar dat het 1 dag voor deze vergadering 
                           binnen gekomen is. Er is met de docenten gepraat en hulp aangeboden en samen 
                           met Karen Slotman wordt aan een plan gewerkt. Er wordt nog voor kwartiel 4 met de 
                           studenten van vorig jaar een evaluatie gehouden. De evaluatie zal alleen met de 
                           studenten (zonder docenten) plaats vinden. De mening van de studenten wordt aan 
                           de docenten voorgelegd. Er zullen geen grote veranderingen plaats gaan vinden in  
                           het komende kwartiel, wel zal er verbetering komen in het geven van de  
                           hoorcolleges. Na 1 week zal de mening van de studenten hierover gevraagd worden 
                           en na week 3 zal weer hun mening worden gevraagd. Het plan van aanpak zal pas 
                           over een jaar kunnen starten naar aanleiding van deze opmerkingen.  
 
Actiepunten: 
24 Specifieke omschrijvingen v.d. eindtermen voor specialisaties 
                staat nog – gaan proberen het in april aan te leveren 
33 Verbeterplan T.A.  
                het verbeterplan is gestuurd (en zit bij de stukken) 
36 Omschrijving Nieuwe Media en Communicatie  
                heeft plaatst gevonden en wordt in vergadering van april ingebracht 
38 Verbetering van het plan van aanpak A.I.  
                zijn met het plan bezig, er is contact 
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5. Examenreglement 
De heer Rensink komt in de vergadering van april toelichting over het reglement geven. 
 

6. Onderwijswijzingen 2009 – 2010 
-Besturingssystemen (192110452) 
De heer Schut heeft naar de nieuwe vakbeschrijving gekeken. De conclusie is dat de inhoud niet is 
veranderd alleen de colleges gaan in het Engels gegeven worden. Ook de beschrijving is nu in het 
Engels. Men verwacht geen problemen hierdoor maar vindt als een student aangeeft het tentamen in 
het Nederlands te willen antwoorden dat dit moet kunnen. De OLD vindt dat er gekeken moet worden 
of ergens vermeld staat (b.v. de OER of het Examenreglement) dat in de Bacheloropleiding in het 
Nederlands geantwoord mag worden.  
In de volgende vergadering komt dit vak nog weer aan de order. 
-Network Security/Network security for Kerckhoffs students 
Er is voor beide varianten Engelse namen gekozen. Waarom heeft de bachelor variant geen 
Nederlandse naam gekregen?. De docent heeft deze namen bepaald, de OLC vraagt of de docent 
als nog een Nederlandse naam aan de bachelor variant wil geven. De Kerckhoff variant mag ook 
door andere masters gevolgd worden mits de student het vak niet in de bachelor gevolgd heeft. 
-Kwartiel wijziging 
Patterns of software development (192661001) geeft geen problemen als het naar kw 2 gaat. 
ADSA: MDE (192135450) heeft aangegeven dat het naar kw 2 wil maar is hierop terug gekomen en 
wil nu naar kw 1. De heer Schut zal kijken of dit past in alle tracks. 
-Telematica Project (192140400) 
In de vakbeschrijving staat dat het in de Fase B3 zit, het moet zijn fase B2. 
- Computerarchitectuur en - organisatie 2 
Waarom is voor dit vak gekozen voor kwartiel 3? Er is meer ruimte voor keuzevakken in kw 1 of 2. 
Er is gekozen voor kw 3 om de belasting voor de docenten te spreiden. 
Er moet gekeken worden dat de  7 keuzevakken goed verdeeld worden over het studiejaar. 4 vakken 
liggen vast CAO-2,  Functioneel programmeren en Concurrent & Distributed Programming moet nog 
overleg mee plaats vinden. 
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- Brain Computer Interfacing 
Op het cursusinformatie formulier staat dat het vak in het Nederlands gegeven gaat worden, dit lijkt 
niet correct omdat het een mastervak wordt. Ook is het onduidelijk wat de voorkenniseisen zijn. 
De OLD gaat informatie vragen over de taal waarin het gegeven gaat worden en welke 
voorkenniseisen het vak heeft. En dat de docenten meer informatie moeten aanleveren, de huidige 
informatie (leerdoelen) is te weinig. Wordt doorgeschoven naar de vergadering van april. 
-Wireless Sensor Networks 
De voorkenniseisen voor dit vak zijn 3 bachelorvakken, dit betekend dat buitenlandse studenten die 
deze vakken niet gevolgd hebben Wireless Sensor Networks nooit kunnen gaan volgen. 
De OLC vindt dat de vakinhoud hier genoemd moet worden i.p.v. de vaknamen. 
-User Experience Design 
Dit vak is vorig jaar al als projectvak goed gekeurd maar er was nog nooit een vakomschrijving 
aangeboden. De gegevens die nu is aangeleverd zijn te weinig. De heer Romkema zal contact 
opnemen met de docent met de volgende vragen: 
                                                     - wat is het verschil met Inleiding MMI en Interaction Design 
                                                     - meer informatie m.b.t. de leerdoelen en werkvormen 
- User Studies in Human Media Interaction (voorheen Interaction Design) 
Van der Hoeven geeft een toelichting over de inhoud van dit vak. 
De vakbeschrijving moet duidelijker worden, er zal contact met de docent opgenomen worden 
hierover en vragen wat de veranderingen zijn. Wordt doorgeschoven naar de vergadering van april. 
-Vak voor HCIT programma 
Er komt een vakvoorstel voor 10 ec. Overleg over de inhoud van dit vak vindt in april plaats. Het vak 
moet ook voor meerdere masterprogramma’s gebruikt gaan worden. 
-Graphics & Virtual Reality 
Het is nu een vak in de master Human Media Interaction. De docenten willen graag dat dit vak een 
keuze vak in de bachelor Technische Informatica wordt. De OEC heeft dit vak geëvalueerd en de 
studenten waren niet tevreden over de inhoud. Het vak wordt nu ook al gevolgd door bachelor 
studenten, deze hebben aangegeven dat het een zwaar vak is voor de bachelor. Er vindt een 
discussie plaats over het aantal en welke vakken er in de keuzeruimte zou moeten zitten. De 
meningen zijn verdeeld hierover. Het vak zal in september weer op de agenda komen als er naar het 
bachelor curriculum gekeken wordt. De OLD zal de docenten melden dat het later besproken gaat 
worden. 
-Technology Assessment van ICT 
Er is een duidelijke beschrijving gekomen van dit vak. Enkele leden hebben een vraagteken bij de 
beoordeling, 10% van de beoordeling komt van actieve participatie. Er zal aan de docent gevraagd 
worden wat hiermee precies bedoeld wordt. De veranderingen die de docent aangeeft in de nieuwe 
beschrijving wordt positief gezien. 
-Mail van QEES en FMT  
Schuift door naar de volgende vergadering. 
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7. Wiskunde Toets 
Dit punt schuift door naar de vergadering van april. 
 

8. W.v.t.t.k. 
Hier wordt niets gemeld. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
-De heer Schut vraagt of de communicatie over de buitenlandse studiereis goed verloopt. Noltes zal 
hem op de hoogte houden. 
-De vraag is waarom er bij Discrete Wiskunde 2 nu wel studentassistenten aanwezig zijn.  
Het is niet duidelijk waarom hier wel. De OLD zal dit aan de docenten vragen. 
-Sijpesteijn wil weten of de keuze mogelijkheden die naast T.A. geboden worden voor iedereen 
gelden en ook voor het komende jaar gelden. 
Dit moet nog besproken worden bij het vaststellen van de OER en de overgangsregeling. 
(Dit vindt in de vergadering van april vast) 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 maart 2010 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

24 
 

Juni 2009 Het specifiek omschrijven van de 
eindtermen voor alle specialisaties 
 

Hoeven/Langerak  
April 

39 Februari 
2009 

Uitje organiseren OLC i.v.m. 50e 
vergadering 

Hiemstra/Verbij  

40     
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