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Verslag van de 53e OLC- IT vergadering d.d. 25 mei 2010 
 
Aanwezig:  van Dijk (plv. voorzitter), Hiemstra, Huisman, Karagiannis, Broenink, Noltes, 

Sijpesteijn, Stottelaar, Verbij, Van der Wel 
Alsmede: Van der Hoeven , Langerak, Romkema, Schut, Padberg (notulist) 
Afwezig: Havinga, Kokkeler 
 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

 10 
2. Mededelingen 

-laatste vergadering 
Noltes en van der Wel melden dat de vergadering van juni voor hen de laatste zal zijn. 
-Taakverdeling 
Er is een werkgroep samengesteld (Noltes, Kokkeler, Langerak) naar aanleiding van een enquête. 
Deze werkgroep gaat naar de structuur van de OLC kijken en wat zijn hun taken en hoe worden 
ze uitgevoerd. De 1e bijeenkomst heeft al plaats gevonden en in de volgende vergadering zal er 
een rapportage komen. 
-Vooraanmeldingen 
De vooraanmelding cijfers zijn gedaald naar het niveau van vorig jaar. 20 
Vorig jaar was het rond deze tijd 40 nu 42. 
 

3. Ingekomen/uitgegane Post 
-Brief van Klaas Sikkel over het vak Informatiesystemen. 
Er is gebleken dat er weinig studenten komen naar het practicum en de werkcolleges. (vooral nu 
er geen bonuspunten meer hiervoor gegeven worden)  
Er heeft overleg plaats gevonden met de docent en na de zomervakantie vindt hierover weer een 
discussie plaats. 
Ook moet bij de introductie (aan de nieuwe studenten) duidelijk worden gemaakt dat het volgen 
van onderwijs erg belangrijk is en dat er controle plaats moet vinden door de doegroep Papa’s. 30 
In de 1e vergadering na de zomervakantie zal dit op de agenda komen. 
-Systems Validation 
Dit vak heeft een nieuwe docent en deze heeft n.a.v. de colleges die gegeven zijn, een nieuwe 
vakinhoud voor het vak Systems Validation aangeleverd. Deze gegevens zijn door de OLC 
bekeken en goed gekeurd. 
 

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. d.d. 13 april 2010 
Tekstueel: 
Pagina 2 – regel 17  moet toegevoegd worden “is niet verplicht” 
Pagina 3 – regel 28  “Rensink”    wordt    “Schut” 40 
Pagina 3 – regel 37  moet toegevoegd worden  “Er wordt zorgen uitgesproken dat het vak van  
                                 8 ec. naar 5 ec. gaat door alleen een tentamen te schrappen. De OLD zegt  
                                 dat men zich hierover geen zorgen hoeft te maken.” 
Pagina 3 – regel 41  “Er waren …….studiemateriaal genoemd”   hoort bij het vak Verkennen 
                                  van Digitale Toekomsten ook op pagina 3 regel  44 
Pagina 3 – regel 51  “niets”    wordt     “weinig” 

                                        “er is alleen andere”    wordt    “er komt alleen een extra” 
      Pagina 3 – regel 56   “Er wordt ….worden”   moet worden    “De informatie die er nu is is niet  
                                        volledig maar geef alle informatie die je al wel weet.” 
      Pagina 4 – regel 6     moet worden toegevoegd  “met een nieuw wiskunde programma.” 50 
      Pagina 4 – regel 43   “MSc OER”   wordt   “Computer Science en Telematic OER” 
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      N.A.V. 
      Pagina 3 : 
      CDP heeft nog geen vakinformatie of wijzigingen ingeleverd. Het vak moet nog in de vakgroep 
      besproken worden. Op 31 mei a.s. is dit vak een actiepunt in de vergadering van de vakgroep.  
      Discrete Wiskunde 2   studentassistenten      Er is door de heer Langerak hiernaar gevraagd 
      bij de OLD van Wiskunde. Deze weet het ook niet, het is nog niet duidelijk. 
      Pagina 4 : De inschrijving voor een cursus is gekoppeld aan het studieplan. Of het studieplan  
      nog door gaat is nog niet duidelijk.  
 10 
       Actiepuntenlijst: 
       -38  Verbetering v.h. plan van aanpak A.I.   De uitvoerder is dhr. Romkema. 
       -39  Uitje OLC i.v.m. 50e vergadering   Deze zal plaats vinden op 22 juni. Meer informatie komt 
       nog. 
 
5. OER 

Er is veel commentaar op de verschillende OER’s gekomen en deze zijn verwerkt. 
Het vak Computer Ethics is opgenomen in het programma van Master Telematics. Hierbij is 
geconstateerd dat het goed is om later dit jaar weer eens naar het gehele curriculum te kijken. 
Bachelor – telematica: Als een student een minor van 20/30 ec volgt, staat in de OER niet 20 
beschreven welke consequenties dit heeft voor het programma. Mocht dit probleem zich voordoen 
dan wordt dit samen met de student opgelost. Het gaat hier om weinig studenten. 
Vanuit de studenten zijn er opmerkingen gekomen over de 2 pogingen voor tentamens. Er komt een 
overgangsregeling in de OER waarvan de teller op nul komt te staan.  Vanaf september gaan alle 
pogingen tellen, vanaf deze tijd moet de 3e poging en meerdere pogingen met de studie-adviseur/ 
docent besproken worden en bij de examencommissie aangevraagd worden. Dit punt komt terug op 
de agenda om de procedure te bespreken.  
De OLC gaat akkoord met de overgangsregeling. Begin juni moet er een mededeling naar de 
studenten gestuurd worden dat er nog maar 2 tentamenpogingen zijn. 
Er wordt een brief naar de decaan gestuurd dat de OER’s door de OLC zijn goed gekeurd. 30 
 

6. Plan van aanpak A.I. 
De OLC is eerder niet akkoord gegaan met het plan van aanpak van Artificial Intelligence.. 
De docent is bereid om te veranderen en Karen Slotman (onderwijskundige) helpt om het stuk te 
herschrijven. Er heeft een evaluatie plaats gevonden met studenten van vorig jaar (zonder de docent) 
en dit verslag is besproken met de docent. Er zou een klankbordgroep gevormd worden met 
studenten die het vak nu volgen maar hier was geen animo voor (2 studenten willen hieraan 
meewerken). Er zou nu al verbetering zijn en of dit de reden is dat zo weinig studenten mee willen 
werken is niet duidelijk. 
De OLC stelt voor om aan het einde van het kwartiel weer een evaluatie plaats te laten vinden zonder 40 
docent. 
De werkcolleges zijn dit kwartiel beter bezocht. Alleen de maatregelen die genomen zouden worden 
als de werkcolleges wel of niet voorbereid zijn, worden niet genomen. 
De OLC is tevreden met deze toelichting maar vindt dat punt 2 van deel 2 een aandachtspunt is waar 
opgelet moet worden. De heer Romkema zal het advies van de OLC doorgeven aan de docenten. 
 

7. Advies Evaluaties OEC 
De OLC heeft de informatie gelezen en vindt dat Program Verification (kwartiel 1) in deze lijst 
opgenomen moeten worden. Het vak is een nieuw vak dat vorig is gestart. 
 50 

8. Halfjaarlijkse rapportage kwaliteitszorg (sem. 1 2009-2010) 
In de rapportage zit de studievoortgang gegevens niet, deze informatie komt later. 
Er is extra informatie over AVI – 1 toegevoegd. Er is geen verklaring waarom het vak bij de 
beoordeling een 5,8 heeft gekregen. Bij het vak zijn niet veel veranderingen geweest alleen de 
opdracht is eruit gehaald en er is veel commentaar gekomen op de studie handleiding. 
Er zijn nog meer vakken met verschillen in beoordeling. De OLC vindt dat er gekeken moet worden 
naar alle vakken waarvan de beoordeling 1 of meer lager is dan de vorige keer. 
Romkema gaat dit uitzoeken en komt hierop terug. 
Bij de evaluatie van ISE is aangegeven dat de informatie op de onderwijs website niet correct is en 
dat de informatie in het nederlands is. De program mentor is hier op aangesproken maar er is tot nu 60 
toe nog niets veranderd. 
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9. Rapportage werkgroep communicatie met studenten 
De commissie bestaat uit 4 studenten en is 2 maanden bezig. 
De commissie is begonnen met kijken naar:   welke informatie wil een student weten en welke 
communicatiemiddelen zijn erop dit moment. 
De onderwijs website wordt als warrig ervaren. Studenten vinden de website belangrijk maar de site 
heeft op dit moment niet de juiste informatie. Deze zal vernieuwd moeten worden en ook goed 
bijgehouden moeten worden. 
De onderwijsmededelingen worden een poule systeem waarin b.v. BOZ een mededeling zet en deze 
informatie wordt dan door andere middelen gecommuniceerd. 
De studenten moeten actief betrokken worden bij het communicatie proces. Voor elke vorm van 10 
communicatie wordt een verantwoordelijke aangesteld. 
Het punt over de e-mail zou ook een aandachtspunt moeten zijn. Docenten gaan ervan uit dat 
studenten hun e-mail lezen maar het blijkt dat dit weinig gedaan wordt. 
Voor het uitvoeren en bewaken van al deze gegevens moet gekeken worden wie dit gaat doen. 
 

10. Tutoring 
Er is een plan hiervoor. Er zou een bijeenkomst plaats vinden maar deze is niet doorgegaan. 
Deze informatie moet gezien worden als een aankondiging en later zal hierover nog gediscussieerd 
worden. Over de vraag of het ingeroosterd moet worden zijn binnen de OLC de meningen verdeeld. 
Een vraag is komt de tutor i.p.v. de studentmentor of gaat de student met beide te maken krijgen.  20 
Het is nog niet duidelijk hoe dit ingevuld moet worden. 
De OLC vindt tutoring een goed idee. 
 

11. W.v.t.t.k. 
Er moet duidelijk op de website komen welke vakken in de keuzeruimte zitten voor de Bachelor. 
B.v. 4 voorbeeld pakket of een link. Romkema meld dat de link er wel is maar dat hij gaat kijken of het 
duidelijker kan worden. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
Schut meld dat nu niet duidelijk is hoe de keuze ruimte van 30 ec. van de track WiSe eruit gaat zien. 30 
Er is nu alleen een lijstje met verplichte vakken. Het WiSe programma moet nog een specifieke 
omschrijving krijgen. 
Verbij vraagt of Informatica ook onderwijsdocenten kan aanstellen zoals bij Wiskunde. Het antwoord 
is nee, Informatica heeft ervoor gekozen om docenten aan te stellen die onderwijs en onderzoek 
doen. 
Op 26 mei zal het lustrum van de Student Union gevierd worden in de Vrijhof met het programma 
Take me Out. 
Hiemstra vraagt of de vakken die niet geëvalueerd zijn door de kwaliteitszorg, of ook naar deze 
vakken gekeken kan worden. Net als naar de vakken waarvan de beoordeling lager (1 punt) zijn dan 
vorig jaar. 40 
 
Om 10.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 25 mei 2010 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

   
 

  

39 Februari 
2010 

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

Hiemstra/Verbij 22 juni 

40 Mei 2010 Leerdoelen: User Studies in Human 
Media Interaction, User Experience 
Design en Brain Computer Interface 
 

Van Dijk juni 

41 Mei 2010 Wiskundetoets: lichting met nieuw 
programma 
 

Romkema november 

42 Mei 2010 Werkgroep taakverdeling OLC Kokkeler/Noltes/ 
Langerak 
 

juni 

43 Mei 2010 Studievoortgang gegevens 
 

Romkema november 

44 Mei 2010 Kwaliteitszorg: vakken met 1 of meer 
punten lagere score 
 

Romkema juni 

45 Mei 2010 Communicatie document inbrengen in 
de stuurgroep 
 

Langerak juni 

46 Mei 2010 Controle informatie ISE is aangepast 
 

Langerak september 

47 Mei 2010 Uitleg studieplan door Sharon 
 

Langerak september ? 

48 Mei 2010 Brief OLC naar Decaan en 
Faculteitsbureau 
 

Noltes/Padberg juni 

49 Mei 2010 Gesprek met de webredacteur over de 
onderwijssite 
 

Broenink juni 

     

 


