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2. Mededelingen
-Wijzigingen van de Bachelor OER: de overgangsregeling is eruit gehaald.
Gedragsregeling: het CVB meldt dat in de OER de taal geregeld moet zijn. Voor de Bachelor is dit
Nederlands. Als er afgeweken wil worden van de taal moet dit bij de examencommissie
aangevraagd worden.
-Bijeenkomst van de nieuwe stuurgroep Study Career Support:
Er gaan een aantal cursussen gegeven worden. De 1e cursus zal Brain trainer zijn en deze vindt in
november plaats, er komt een website waar informatie te vinden zal zijn hierover. De student moet
zich opgeven voor de cursus en heeft een eigen bijdrage hiervoor.
-Termimologie:
De naam studiebegeleider gaat nu studie adviseur heten en studie adviseur wordt programme
mentor. Dit is UT breed afgesproken om deze termen te gebruiken.
-Vooraanmeldings cijfers:
De aantallen via studielink zijn voor TI nu 60 (vorig jaar 52)
TW nu 33 (ongeveer gelijk aan vorig jaar)
EL nu 37 (vorig jaar 55)
BIT nu 10 (vorig jaar 33)
-Examencommissie heeft in de vergadering besproken:
Verweven studeren van meer dan 60 ec. zal in de toekomst niet meer mogen. Tot 1 januari kan dit
nog door een dispensatie verzoek in te dienen.
Nieuwe zak- en slaagregeling voor de Bachelor: willen dit EWI breed afspreken. Het voorstel is:
de student mag in zijn P en B fase nog 1 vijf hebben mits hij/zij compensatie hiervoor heeft maar
mag geen onvoldoende hebben voor bachelorreferaat, ontwerpproject, minor (waarvoor 1 cijfer
gegeven wordt).
Cum laude: hiervoor komt een tijdslimiet.
-Postvakjes:
De postvakjes worden niet meer gebruikt door BOZ. (geen cijferbriefjes meer). Als de postvakjes
voor de studievereniging wel van belang zijn, zullen zij ook het onderhoud moeten doen.
-Accreditatie:
De commissie die de accreditatie heeft behandeld vraagt zich af waarom alleen bij inwerkprojecten van docenten de didactische vaardigheden verplicht zijn voor de docenten en waarom
niet als er aanleiding hiervoor is. Ook heeft de commissie vraagtekens over het niveau van het
Engels van de docenten. Waarom wordt er hiermee niets gedaan als er aanleiding voor is. Alleen
voor nieuwe docenten is er een inwerktraject. Verbij vindt als er aanleiding voor is dat een docent
b.v. een cursus moet volgen.
Langerak meldt dat uit de accreditatie een aantal actiepunten gehaald zijn waar iets meegedaan
moet worden en deze moeten voor de volgende accreditatie afgehandeld zijn. De coördinatoren
van Informatica gaan na de zomer met een aantal punten van deze lijst beginnen.
-Nieuwe leden in het E-team: Anne Remke (coördinator leerlijnen)
Nirvana Meratnia (coördinator kwaliteitszorg/curriculum)
-Dit is de laatste vergadering van Johan Noltes en Elger van der Wel en zij trakteren iets lekkers
bij de koffie/thee.
Er gaat goede kennis verdwijnen door het afscheid van deze 2 leden. Noltes en Van der Wel
hartelijk dank voor jullie inzet namens de OLC, de OLD’s en de Voorzitter.
3. Ingekomen/uitgegane Post
-De ingekomen brief is gelezen en er zijn geen vragen hierover.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. d.d. 25 mei 2010
Tekstueel:
Pagina 2 -regel 4 “CDP heeft nog geen vakinformatie of wijzigingen ingeleverd.”
-regel 60 “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 toe nog
niets veranderd.”
Pagina 3-regel 37 “Hiemstra vraagt of de vakken die niet geëvalueerd zijn door de kwaliteitszorg,
of hier ook naar gekeken kan worden. Net als de vakken waarvan de
beoordeling lager (1 punt) zijn dan vorig jaar.”
Naar aanleiding van:
- Pagina 2 (regel 4)
CDP en Verification Engineering zijn beide besproken in de vakgroep
vergadering en er hebben zich geen inhoudelijke veranderingen voor
gedaan. De vakbeschrijvingen zijn opgestuurd.
- Pagina 2 (regel 6)
Studentassistenten
Bij Discrete Wiskunde 2 zijn studentassistenten ingezet om de bonusregeling dit zal het komende studiejaar ook weer zo zijn. Bij Discrete
Wiskunde 1 is het aantal studenten bij de werkcolleges hierdoor niet hoger
geworden (daar was het wel voor bedoeld).
- Pagina 2 (regel 8)
Studieplan
De rector vindt dat het studieplan in het nieuwe college jaar ingevoerd moet
worden maar dan wel in afgeslankte vorm. Het plan zou ondersteund
worden door OSIRIS, dat kan nu nog niet. Het plan zal wel een rol gaan
spelen voor de studiebegeleiding. Binnenkort zal duidelijk worden wat de
mogelijkheden zullen zijn. De student moet dus wel een studieplan maken
voor het komend studie jaar.
- Pagina 3(regel 17/18) Wanneer vindt de discussie plaats over de tutoring ?
Voor het komend studie jaar is de tijd te kort om het goed op te zetten.
Misschien gaat wel als experiment beginnen komend jaar.
- Pagina 3 (regel 30)
Programma WiSe
Er is na overleg een lijstje gemaakt met daarop de verplichte vakken.
Deze zal opgestuurd worden.
Actiepuntenlijst:
- 39 : Uitje OLC vindt vandaag plaats
- 42 : Werkgroep taakverdeling - staat op de agenda
- 44 : Kwaliteitszorg: vakken met 1 of meer puntenverschil in de beoordeling – staat op de agenda.
- 45 : Communicatie document inbrengen in de stuurgroep - in de EWI OLD vergadering is dit
document besproken. De andere OLD’s vonden het een goed document en willen het ook gaan
inpassen in hun opleiding. Mevrouw van Laar zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan.
- 49 : Gesprek met de webredacteur v.d. onderwijssite – Broenink heeft contact gehad met M. van
Grinsven. Zij heeft het communicatie document gekregen en zij zal de punten meenemen bij het
maken van de nieuwe website. In september komt er een nieuw systeem en een nieuwe lay-out.
- 40 : Van Dijk zal de leerdoelen van deze vakken (als ze gemaakt zijn) door mailen zodat ze bekeken
kunnen worden.
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5. Werkgroep functioneren OLC
-Voorbespreking voor de vergadering: dit voor overleg gaat van de woensdag naar de dinsdag
(Padberg werkt niet op woensdag). De groep zal kleiner worden namelijk de voorzitter, 1 student, 1
OLD en de notulist.
-Plaats vervangend voorzitter. Bij OLC’s van andere opleidingen is de vicevoorzitter een student. Het
voorstel is om dit bij onze OLC ook te hebben. Dit kan omdat de student en de docent een
gelijkwaardige rol hebben in de OLC. Het moet wel een student die dit wil doen. Er wordt uitgezocht
wie de vervanger kan zijn.
-De werkgroep functioneren OLC adviseert dat er werkgroepjes komen die bepaalde onderwerpen
bespreken en dan een rapportage uit brengen aan de OLC.
De werkgroepjes zijn:
1) Werkgroep werkwijze: Enkele taken zijn
- het maken van een jaarplanning (welke onderwerpen wanneer besproken moeten worden)
- het maken van een reglement en jaarverslag (wordt door vele andere OLC ook gebruik van
gemaakt). Hierin wordt vooruit en terug gekeken.
De groep zal deze taken moeten onderhouden.
Voorstel leden in deze groep: Karagiannis, Kokkeler, Broenink, Sijpesteijn en Stottelaar.
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2) Werkgroep OER:
De OER is veel werk. Je krijgt de stukken vaak vlak voor de vergadering en er dan te weinig
tijd om de stukken goed door te nemen. Het overleggen zal beter en intensiever kunnen in een
klein werkgroepje.
Voorstel leden in deze groep: Van Dijk, Havinga en Verbij.
3) Werkgroep Curriculum:
Er zijn altijd discussies over het curriculum. Dit zou beter kunnen in een klein groepje en alleen
de rapportage komt dan in de OLC en dit kost minder tijd.
Voorstel leden in deze groep: Van Dijk, Huisman, Karagiannis, Broenink en Sijpesteijn.
4) Werkgroep Operationele zaken:
Deze groep kijkt naar de roosters, kijkt of de vakinformatie klopt en hoe de studiebegeleiding is.
De leden voor deze groep: Huisman, Hiemstra, Stottelaar en Verbij.
-De werkgroepen bestaan dus uit leden van de OLC maar zij kunnen wel mensen uitnodigen die
verstand hebben van het onderwerp die zij bespreken en die hen advies kan geven over het
onderwerp.
e
Er wordt gevraagd of de groep werkwijze in de vergadering van september al het 1 rapport kan
aanleveren.
-Naar aanleiding van deze gegevens zijn er een aantal vragen/opmerkingen.
Om de OLC kleiner te laten worden:
zou b.v. kunnen door HMI bij Create te voegen. De OLD van HMI heeft hier ook al aangedacht (hij
heeft nu 2 OLC vergaderingen). Het blijft voorlopig nog wel hetzelfde maar er zal over nagedacht
worden. Bachelor Informatica is ook belangrijk voor HMI.
als de werkgroepen goed functioneren, kan tijdens de vergaderingen de OLC misschien ook wel
kleiner.
-Hoort kwaliteit wel bij de werkgroep operationele zaken: moet dit geen eigen werkgroep hebben?
Na discussie is vastgesteld dat het wel bij deze werkgroep hoort.
Kwaliteitzorg komt altijd 2x per jaar op de agenda. De OLC wacht tot het rapport er is en heeft dan
vaak geen tijd om het goed te analyseren. De OLC zou met deze werkgroep een actievere rol kunnen
aannemen t.o.v. de kwaliteitszorg. (EL heeft een commissie hiervoor buiten de OLC).
De OLC leden gaan akkoord met de volgende hoofdlijnen:
-het vooroverleg voor de vergadering zal met 4 personen zijn
-de vice voorzitter zal een studentlid zijn
-er komen 4 werkgroepen (binnen de OLC)
-het aantal OLC leden blijft gelijk
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6. Kwaliteitszorg: vakken met 1 of meer punten verschil in de beoordeling
De tijd was erg kort om een goed stuk aan te leveren. Het verschil van een beoordeling van een vak
gaat vaak samen met een nieuwe docent. (Er is geen echte oorzaak te vinden).
De vakken (in de tabel) die een nieuwe docent hebben, hebben een hoger cijfer gekregen.
Aan A.I. wordt gewerkt, over het vak Graphics & Virtual Reality wordt contact opgenomen met de
docent.
Van de vakken die niet geëvalueerd waren komt nog een overzicht.
7. W.v.t.t.k.
Er is een brief van een docent binnen gekomen bij de OLD.
In deze brief geeft de docent aan dat buitenlandse studenten extra kansen willen hebben voor
tentamens omdat zij naar huis willen (met een goedkoop ticket) op het moment dat er een tentamen
plaats vindt. De docent voelt zich onder druk gezet door de mail van andere doecenten.
Een student met een dergelijk verzoek altijd doorsturen naar de studie adviseur. Is hij of zij er niet
mee eens dan er altijd nog een verzoek ingediend worden bij de examencommissie. De regel om de
student altijd door te sturen naar de studie adviseur zal aan alle docenten gemeld moeten worden.
8. Rondvraag en sluiting
Noltes: vraagt of AVI-2 voor 2e en 3e jaars studenten er nog gaat komen.
Niet als een vak maar wel als een leerlijn.
vraagt om goedkeuring voor het sturen van een jaarlijks verslag van de OLC naar de
studenten.
Het antwoord hierop is ja.
Verbij: of iedereen op de hoogte van het stuk assement of research Computer Science. Niet
iedereen is hiervan op de hoogte en hij zal het rapport naar de leden sturen.

-

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 22 juni 2010
10
Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

40

Mei 2010

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

Van Dijk

September

41

Mei 2010

Wiskundetoets: lichting met nieuw
programma

Romkema

November

43

Mei 2010

Studievoortgang gegevens

Romkema

November

46

Mei 2010

Controleren of de informatie van ISE
correct staat op de onderwijssite

Langerak

September

47

Mei 2010

Uitleg van het studieplan door Sharon

Langerak

September ?

50

Juni 2010

Controle vakken die niet geëvalueerd
zijn

Romkema

September ?

51

Juni 2010

Lijstje met verplichte vakken WiSe

Havinga

September

52

Juni 2010

Controle of er een nieuwe
onderwijssite is

OLC ?
groep werkwijze

September

53

Juni 2010

Hoe gaat EWI om met een aanvraag
voor extra tentamen (i.v.m. naar huis
gaan)

Langerak ?

September/
Oktober

54

Juni 2010

1e verslag van de groep werkwijze

?

September
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