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Verslag van de 55e OLC- IT vergadering d.d. 21 september 2010 
 
Aanwezig:  van Dijk, Huisman, Karagiannis, Kokkeler, Broenink, van Nee, Sijpesteijn, Stottelaar, 

Visser 
Alsmede: Havinga (voorzitter), Langerak, Romkema,  Padberg (notuliste) 
Afwezig: Hiemstra, Schut, van der Hoeven, Verbij 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Er zijn 2 extra stukken ingekomen post toegevoegd. 
 10 

2. Mededelingen 
-Nieuwe studenten: 
 INFORMATICA heeft 54 1e jaars Bachelor studenten (na 1 oktober is het definitieve aantal 
 studenten bekend) 
 BIT heeft ongeveer 15 studenten, CREATE heeft ongeveer 40 en WISKUNDE ongeveer 43 
 (net iets meer dan vorig jaar) 
-Minor:            
 Kunst, Media & Technologie hiervoor blijft dhr. Van der Hoeven verantwoordelijke OLD. 
-Brief UGO: 
 Op deze middag (28 september) gaat Romkema het Bachelorreferaat presenteren. De heer 20 
 Brinksma gaat hier de onderwijsvisie presenteren. 
-MasterTaaltoets: 
 Er was een taaltoets voor Bachelor studenten gekoppeld aan het Bachelorreferaat. Hier heeft 1 
 student van Informatica aan deel genomen. 
-Postvakjes: 
 De postvakjes worden nog 1 jaar door BOZ verzorgd. 
-Instaptoets Wiskunde: 
 51 % van de T.I. studenten hebben de toets gehaald. Dit is een verbetering t.o.v. vorig jaar  
 toen was het 39%. De opleidingen waarbij het verplicht is of er veel tijd insteken hebben een 
 hogere score.  Dit was de laatste keer dat deze toets afgenomen wordt. 30 
-Harm van Egmond: 
 Heeft een aantal vragen over de practicumruimtes. Hij wil weten hoe vaak de ruimtes worden  
 gebruikt en wil weten of het practicum ook op laptops kan. Er is al een gesprek geweest met de 
 onderwijscommissaris hierover. De werkgroep operationele zaken zal hier naar gaan kijken.  
-Tutoring: 
 De pilot hiervoor is gestart. Het is een groepje van (niet groter dan) 5 eerste jaars studenten die 
 bij elkaar komen. Dit is op basis van vrijwilligheid. Er was plek voor 15 studenten maar er hebben 
 zich maar 7 aangemeld. Er zijn 3 tutors Fereira Pires, Hiemstra en Huisman. Binnenkort vindt er 
 een gesprek met de Onderwijskundige Dienst plaats. 
-Docent professionering (voor EWI): 40 
 De docenten die onderwijs geven hebben weinig kennis van elkaar (hoe en wat zij geven aan 
 colleges). Daarom zal er 4 keer per jaar een onderwijsseminar gehouden worden voor docenten. 
 Je kunt hieraan deelnemen door je aan te melden bij BOB (Annemiek de Bruin). 
 

3. Ingekomen/uitgegane Post 
-Cursus onderwijsbeleid voor OLC 
 Langerak raadt vooral de studenten en de werkgroep werkwijze aan om deze cursus te volgen  
 maar dit kan ook door anderen gevolgd worden. 
 Hij heeft lang geleden ook een dergelijk cursus gevolgd en dit was zeer leerzaam. 
-Assement of reearch Computer Science is gelezen en er zijn geen vragen hierover. 50 
-Uitnodiging voor de UGO op 28 september is ontvangen en er zijn geen vragen hierover. 
-Informatie van Wireless and Sensor System (vakkenpakket) gaat naar de werkgroep curriculum, 
 deze zullen hierna kijken. 
-Advies evaluaties (OEC): hier gaat de werkgroep operationele zaken naar kijken. 
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. d.d. 22 juni 2010 
Tekstueel: 
Pagina 2 -regel 19  “het hier …werkcolleges” wordt “ het aantal studenten bij de werkcolleges 
                               niet hoger worden”  
Pagina 3-regel 56  “jaarverslag”   wordt  “ jaarlijks verslag van de OLC”  
Naar aanleiding van: 
- Pagina 1 (regel 11)        -De faculteitsraad heeft de Bachelor OER afgekeurd. Het is afgekeurd op  
                                         inhoudelijke informatie (b.v. het studieplan, het aantal pogingen voor de  
                                         tentamens). De decaan heeft de OER wel goed gekeurd. 
                                         Het CvB heeft overleg gehad en met de rector hierover gesproken. Er is 10 
                                         geen toestemming aan de faculteitsraad gevraagd voor de algemene 
                                         stukken van de OER (die in de toelichting staan). De rector heeft 
                                         aangegeven dat artikel 5 (controle van het studieplan) uitgesteld wordt tot 
                                         het nieuwe studiejaar. 
                                         -R.E.T.  Dit reglement is nog niet officieel goed gekeurd. Het zal in de  
                                         volgende examencommissie vergadering behandeld worden. De 1e opzet 
                                         van dit reglement is gemaakt door dhr. Brink.                                          
- Pagina 3 (regel 46)        Tentamen op een ander tijdstip 

                                                Een student die een tentamen op een ander moment wil maken dan  
                                                gepland moet altijd naar de studie adviseur gestuurd worden.  20 
 
Actiepuntenlijst: 
- 40 :  de leerdoelen worden naar de werkgroep curriculum gestuurd 
- 46 :  ISE: de programme mentor is er mee bezig. Padberg kijkt of de site wordt aangepast. 
- 47 :  kan van de lijst af omdat het studieplan uitgesteld is.  
- 50 :  controle vindt plaats, door Romkema en Nirvana 
- 51 :  programma WiSe zit bij de ingekomen post 
- 52 :  onderwijssite : Marlous is er mee bezig en vraagt advies aan de opleidingen 
- 54 :  verslag komt nog van de werkgroep werkwijze 
 30 
5. Verdeling leden werkgroep en vice voorzitter 

- werkgroep werkwijze: 
Sijpesteijn gaat uit deze werkgroep en gaat naar de werkgroep oer. Beide werkgroepen hebben 
nu 4 leden. De voorzitter van deze werkgroep wordt Kokkeler. 
- werkgroep oer:        
Als voorzitter wordt Verbij gevraagd. 
- werkgroep curriculum: 
Het nieuwe studentenlid Van Nee komt bij deze werkgroep. Deze werkgroep heeft nu 6 leden. 
De voorzitter van deze werkgroep wordt Huisman. 
- werkgroep operationele zaken: 40 
Het nieuwe studentenlid Visser komt bij deze werkgroep. Deze werkgroep heeft nu 5 leden. 
De voorzitter van deze werkgroep wordt Visser. 
 
De voorzitter leidt het overleg en zorgt dat er een verslag van het overleg gemaakt wordt. 
De taken voor elke werkgroep moeten genoteerd worden. 
Er komt een agendapunt waar de werkgroepen in het kort laten weten waar ze mee bezig zijn. 
Voor de werkgroep operationele zaken zal binnenkort kwaliteitszorg komen (dit zijn altijd grote 
stukken). De stukken zullen midden oktober aangeleverd worden zodat het in de vergadering van 
november besproken kan worden. 
 50 
De vicevoorzitter voor de OLC wordt Sijpesteijn. 
De decaan heeft ook aangegeven dat een OLC niet uit te veel leden moet bestaan. De werkgroep 
werkwijze zal hierna gaan kijken.  
     

6. Werkgroep curriculum 
In het kort is verteld welke stukken zij hebben gekregen om mee aan de slag te gaan. 
 

7. W.O. Monitor 
Het onderzoek heeft landelijk plaats gevonden onder jong afgestudeerden. Het gaat hier alleen om 
Technische opleidingen. Er is naar hun mening gevraagd over een aantal stellingen en de uitslag zie 60 
je in dit stuk. Bij 4 van de 5 stellingen is het voor CS een gunstig resultaat.  
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De antwoorden op de open vragen geven vaak meer informatie dan de scores. Hier wordt 
aangegeven dat de student te weinig wordt voorbereid op de praktijk. 
Gevraagd wordt of Schut naar de uitslagen kan kijken die slecht scoren b.v. internationale oriëntatie 
om te zien waar het aan ligt en wat eraan gedaan kan worden. Bij de visitatie was er ook al kritiek op 
de beroepsoriëntatie. 
De programme mentoren zouden meer bij kwaliteitszorg betrokken kunnen worden. Een voorstel van 
het E-team is dat er aan het begin, in het midden en aan het einde van de studie van een student een 
evaluatie plaats zal vinden. Dit zou dan ook door de programme mentoren gedaan kunnen worden. 
 

8. W.v.t.t.k. 10 
Er is niets ten tafel gekomen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
-Huisman vond het etentje van 22 juni erg leuk. Ze meldt dat het mastervak Quantitative Evaluation of 
Embedded Systems een nieuwe naam heeft gekregen namelijk Performance Analysis. De docent 
was hier niet van op de hoogte. Het vak heeft nu binnen de 3 TU overal dezelfde naam. 
In het EWI-nieuws heeft gestaan dat er een cursus komt voor het Interactieve whiteboard. Gevraagd 
wordt of er voor Informatica een korte bijeenkomst hiervoor gehouden kan worden en geen cursus. 
Romkema meldt dat er in een seminar hier ook aandacht aan besteedt wordt. Hij zal informatie gaan 
inwinnen of er EWI breed belangstelling is voor een korte bijeenkomst. 20 
- Symposium Predict van Interactief vindt op 22 september plaats in de waaier. 
 
 
 

 
-    Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 19 oktober  2010 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

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 
 

Padberg Oktober 

50 Juni 2010 Controle vakken die niet geëvalueerd 
zijn 
 

Romkema/ Nirvana ?? 

52 Juni 2010 Controle of er een nieuwe 
onderwijssite is 
 

Werkgroep operationele 
zaken 

Oktober 

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 Verslag werkgroep werkwijze Werkgroep werkwijze Oktober 

55 Sept. 2010 Omschrijving taken van elke 
werkgroep 
 

OLC Oktober 

56 Sept. 2010 Korte cursus Interactieve Whiteboard Romkema Oktober/ 
November 

     

     

     

     

 


