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van Dijk, Hiemstra, Huisman, Karagiannis, Kokkeler, Broenink, van Nee, Sijpesteijn
(vz), Stottelaar, Verbij, Visser
Langerak, Meratnia, Romkema, Schut, van der Hoeven, Huiskes (notuliste)
Havinga, Padberg

1. Opening en vaststellen agenda
Sijpesteijn is voorzitter bij afwezigheid van Havinga en opent de vergadering.
2. Mededelingen
- De definitieve aanmeldingscijfers liggen voor TI op 54
- Tijdens deze OLC zijn zowel Meratnia als Romkema aanwezig, normaal zal een van beide
aanwezig zijn.
- Tijdens de jaargesprekken zal er meer aandacht zijn voor onderwijs, hiervoor is een formulier
opgesteld met instructies.
- Voor de komende voorlichtingsdagen is het project voor studenten vernieuwd, en is het
ouderprogramma veranderd.
- Hartel is betrokken bij de nieuwe minor Crime Science
Mededelingen werkgroepen
Werkgroepen operationele zaken
Visser geeft aan dat deze groep niet bij elkaar geweest is. Langerak geeft aan dat de OLC snel
een besluit moet nemen over de practicumzalen en wil dit de volgende keer op de agenda zien.
De werkgroep zal hier een advies over moeten geven.
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Werkgroep curriculum
Huisman geeft aan dat het verslag van de werkgroep bij agendapunt 6 meegenomen is. De
werkgroep wil graag reacties over de BSc keuzevakken. En in deze groep is het onduidelijk wie de
homologatievakken/premaster vakken bepaald bij de HBO’ers. Romkema geeft aan dat ze
hierover contact moeten opnemen met Jan Schut, de toelatingscommissie is hiervoor
verantwoordelijk.
Werkgroep Werkwijze
Het verslag van deze werkgroep is ter vergadering uitgereikt. Hierover zijn geen vragen gesteld.
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Werkgroep OER
Deze werkgroep is niet bijeen geweest.
3. Ingekomen/uitgegane Post
De ingekomen post zijn de twee nagekomen stukken, het verslag van de werkgroep is al
besproken en de gewijzigde vakbeschrijving wordt bij agendapunt 7 behandeld.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 56 d.d. 19 oktober 2010
Tekstueel: pagina 3, regel 33; Codedesign moet worden Codesign project. Daarnaast staat bij
computer ethics blok 2a, klopt dit?
N.a.v. Pag 2, wie brengt de docenten op de hoogte van het advies van de OLC bij bv
vakbeschrijvingen? Dit is een taak van de OLD, hij blijft verantwoordelijk.
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Actiepunten:
41 Wiskundetoets, blijft staan tot januari
43 Studievoortgang, afgehandeld
50 vakevaluaties controle, afgehandeld
52 nieuwe onderwijssite, volgende vergadering
55 taken werkgroep, wordt in reglement opgenomen, december
56 cursus interactieve whiteboard, vervolg in maart in seminar, Huisman zal hier ook naar kijken,
december
57 instroom TI, aan orde geweest bij mededelingen
58 rapportage werkgroep werkwijze, afgehandeld

5. Rapportage kwaliteitszorg
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De taakverdeling is als volgt, Romkema zorgt voor het rapport, Meratnia houdt zich bezig met de
conclusies
Romkema vraagt om advies over de voorgestelde acties.
De werkgroep operationele zaken moet zich ook bezig houden met de kwaliteitszorg.
Deze groep heeft hier nog niet naar gekeken, zij zullen dit voor de volgende keer voorbereiden.
Nu worden er enkele vragen beantwoord.
Huisman vraagt waarom sommige vakken nooit geëvalueerd worden. Romkema geeft aan dat het
soms te lastig is, bv te klein aantal deelnemers, of geen schriftelijke toets.
Er volgt een discussie over het proces van de vakevaluaties en er wordt gevraagd of de
examencommissie hier ook een rol in kan spelen. Verder is het van belang dat er ook een follow-up
zal plaatsvinden naar de docenten.
De 1e jaars studenten wisten niet wat er zou gebeuren bij het tentamen met het gevolg dat er bij
Programmeren 1 veel lege formulieren terug gekomen zijn. Ook de studenten moeten beter
betrokken worden bij het evaluatieproces en hierover ook terugkoppeling krijgen.
Romkema merkt op dat de studievoortgangscijfers op dit moment niet door S&O aangeleverd kunnen
worden. Door Osiris was het niet mogelijk deze rapportages te ontvangen.
Hij gaat het nogmaals proberen.
Dit agendapunt komt volgende keer terug, met een voorbereiding van de werkgroep.
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6. Graduate schoolprogramma WiSe
Welke Bachelor keuzevakken zijn relevant voor de MSc track. Nu kijkt iedere groep naar de eigen
vakken en is er enige overlap met de vakken tussen de verschillende tracks.
Als uitgangspunt zijn alle mentoren gevraagd, hierdoor is dit overzicht ontstaan.
Er is niet gekeken naar de projectvakken, maar de OLC adviseert hier ook naar te kijken omdat hierin
ook niet iedereen vertegenwoordigd is
Huisman zal nogmaals de mentoren vragen en dan de projectvakken ook meenemen.
Wise programma
Dit WiSe-programma is besproken in de curriculum werkgroep.
De werkgroep is positief over het programma maar heeft een paar opmerkingen. Is er gekeken naar
studeerbaarheid?
Er wordt opgemerkt dat er ondertussen wel erg veel tracks zijn, voor relatief weinig studenten.
De OLC adviseert positief op voorwaarde dat de studeerbaarheid goed is.
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7. Nieuw vak, Cyber-crime Science
Dit vak is wordt onderdeel van de Kerckhoff master. Er zijn opmerkingen over de manier waarop de
presentatie gegeven gaat worden, dat de docent op het laatste moment pas bepaald wie dit moet
doen. Verder is leerdoel 4 niet uitgewerkt. Dit zal op de agenda terugkomen.
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8. Aansluiting activiteiten EWI
De onderwijskundige Dienst heeft op verzoek van de stuurgroep een inventarisatie gemaakt van de
aansluitingsactiviteiten binnen EWI.
Wiskunde heeft meer activiteiten, INF doet niet zo veel.
Voor programmeren zou er een aansluitingsactiviteit gestart kunnen worden om het verschil in
programmeervoorkennis kleiner te maken. Het idee van de cursus Greenfoot is wel goed, maar hier
is vorig jaar te laat mee gestart.
Er zijn niet veel activiteiten tussen het moment van aanmelden en het daadwerkelijk starten van de
studie. Hier zou iets mee gedaan kunnen worden.
De activiteiten die Wiskunde doet, zijn van belang voor alle technische studies.

9. W.v.t.t.k.
Er is niets ten tafel gekomen.
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10. Rondvraag en sluiting
- Visser vraagt hoe het volgend jaar gaat met de OLC. HMI wordt bij OLC van Create behandeld, dus
hij gaat ervan uit dat hij als student ook naar die OLC gaat. Maar hoe gaat het dan met de aansluiting
BSc TI Æ HMI? Sijpesteijn geeft aan dat er in de werkgroepen ook iemand van HMI kan deelnemen.
- Hiemstra vraagt wat er nu met Blackboard gebeurt. Het advies is om het gradecenter niet te
gebruiken.
- Langerak geeft aan dat er klachten zijn binnen ADC dat studenten het verkeerde boek hebben. Hij
zal uitzoeken hoe dit kan.

-

Om 10.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 november 2010

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

41

Mei 2010

Wiskundetoets: lichting met nieuw
programma

Romkema

Januari

52

Juni 2010

Controle of er een nieuwe
onderwijssite is

Werkgroep operationele
zaken

December

55

Sept. 2010

Omschrijving taken van elke
werkgroep

OLC

December

56

Sept. 2010

Korte cursus Interactieve Whiteboard

Romkema

December

59

Nov 2010

Nagaan welk kwartiel Computer Ethics
gegeven wordt

Langerak

December

60

Nov 2010

Rapport kwaliteitszorg beoordelen

Werkgroep operationele
zaken

December

61
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