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1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
-Langstuderen 10 
De opleiding TI heeft contact gezocht met studenten die al 9 jaar of langer studeren. 
De studenten worden uitgenodigd en er wordt met hen een studieplan opgesteld. 
-Bachelor Telematica 
De inschrijvingen voor de opleiding Bachelor Telematica waren in 2007 voor het laatst en de 
opleiding stopt in augustus 2014. Er zijn nu nog ongeveer 25 studenten ingeschreven. Voor deze 
groep studenten wordt gekeken of zij de opleiding kunnen afmaken of dat er iets anders geregeld 
moet worden b.v. overstappen naar Informatica. De studieadviseur zal hier bij betrokken worden. 
-Langstuderen volgens Dhr. Flierman 
Er wordt ook actie ondernomen richting de studenten omdat Dhr. Flierman meer dan 1 jaar 
vertraging al lang studeren vindt. Hier komt nog een brief over. 20 
-Keuzevakken voor T.A. 
Er is een presentatie geweest over de keuzevakken voor Technology Assessment. 
Het vak Nieuwe Media en communicatie wordt als semestervak aangeboden wat voor onze 
studenten voor problemen kan zorgen. Hier wordt dit studiejaar naar gekeken. Studenten van 
Informatica hoeven voor dit vak geen practicum te volgen. 
-Brede Bachelors 
Men wil het aantal bacheloropleidingen verminderen van 22 naar 10 opleidingen. 
De eerste brede bachelor zal in 2013 starten en het reorganiseren van alle opleidingen moeten in 
2017 voltooid zijn. Er wordt o.a. gedacht aan een ICT Bachelor met INF. en EL. 
De OLD’s van EL en INF gaan samen verkennen hoe een gemeenschappelijk 1e jaar eruit kan 30 
zien. Verder gaan verschillende clubjes hierover meedenken, b.v. EWI-denktank – OW 2030 hier 
zit o.a. Jaco van der Pol en Anne Remke in, UT-denktank – elke faculteit is hierin  
vertegenwoordigd en voor EWI is dit de decaan. 
-Landelijke protestdag 
21 januari kunnen de studenten gaan protesteren op het Malieveld in Den Haag. 
De tentamens van die dag kunnen op 1 februari ’s avonds ingehaald worden. (UT breed) 
Het bachelorreferaat mag op een ander tijdstip voor de leerstoel gehouden worden. 
-Informatie van de studievereniging 
-Dit jaar wordt er weer een skireis georganiseerd. Deze zal plaatst vinden van 11 t/m 20 februari. 
-Er zijn veel klachten van studenten gekomen over het vak SEM. Het vak wordt slecht gegeven, 40 
de tools zijn verouderd en het vak is al geruime tijd niet geüpdate. Het heeft veel practicum maar 
de software kan niet thuis gebruikt worden. Het vak wordt dit jaar geëvalueerd door de OEC. 
De OLD gaat naar de docent op advies van de OLC om deze problemen voor te leggen. 
-Er zijn nieuwe studentleden voor de OLC. Mattijs Ugen studeert Computer Science en Tinco 
Andringa student Telematica. 
 
Mededelingen werkgroepen 
-Werkgroepen operationele zaken / werkwijze / OER 
Hebben geen mededelingen 
-Werkgroep curriculum 50 
Pieter-Tjerk de Boer vraagt of Computer Ethics kan verschuiven van blok 2B naar blok 1A of 1B 
om de studeerbaarheid van de master Telematics te verbeteren. De student is in het 2e jaar, in 
blok 2B bezig met andere zaken en een verplicht vak is dan niet aan te raden. 
De OLD zal contact opnemen met de heer Schut en zij zullen hiernaar kijken. 
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3. Ingekomen/uitgegane Post 
Er is geen post. 
 

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 58 d.d. 14 december 2010 
Tekstueel:  
Pag.2:regel  9 : “bachelorcoördinator”   moet worden   “leerlijnencoördinator 
          regel 14 : “dit vak”                        moet worden   “deze methode” 
          regel 47 : “L.S.V.D.”                     moet worden   “L.S.V.b. 
          regel 47 : “Vooral ….gaan”           toevoegen      “maar heeft de procedure toch 
                                                                                       gehandhaafd” 10 
N.a.v.  
Pag.1 WiSe-programma 
Is er ook gekeken naar de studeerbaarheid van het programma ?  Lukt het een student om in 2 
jaar deze vakken te volgen ?   
Pag 2  Laptopplicht 
Wordt er ook gekeken wat een standaard werkplek is voor een laptop?  Laptopzalen die voldoen 
aan de ARBO eisen (juiste tafels en stoelen). 
De werkgroep operationele zaken moet deze zaken ook meenemen in hun onderzoek naar de 
laptopplicht. 
 20 
Actiepunten: 
41 Wiskundetoets, OLD vraagt dit aan de heer Romkema 
61 Voorzitter werkgroep operationele zaken, wordt Hiemstra, afgehandeld 
62 Laptopplicht, komt in maart 
 

5. Herstructurering Master Telematics 
Er is naar het programma van de master Telematics gekeken. Er waren 5 kernvakken, dat zijn er nu 
4 geworden. Network Security is een kernvak omdat het in de master Tel. moet zitten maar studenten 
die het vak al in de bachelor hebben gevolgd mogen het niet doen. De indeling van de verplichte 
vakken is opnieuw opgesteld en het is nu duidelijk waaruit gekozen moet worden. Computer Ethics is 30 
dit jaar een verplicht vak geworden en wordt gegeven in blok 2B (in het overzicht staat blok 2A). Dit is 
voor de studenten niet optimaal. Het vak Quantitative Modeling and Analysis wordt nog toegevoegd. 
Het voorstel dat nu is voorgelegd aan de OLC wordt goedgekeurd. 
De namen van de vakken Performance Evaluation en Performance Analysis geeft soms verwarring, 
daarom is naamsverandering voor Performance Evaluation voorgesteld en hier wordt nog naar 
gekeken. 
    

6. Jaarplanning en Reglement 
De opmerkingen die in de vergadering van januari zijn gemaakt zijn verwerkt. 
Voor de jaarplanning is er nog een wijziging. In de planning staat voor de maand maart: OER en RET 40 
goedkeuren. De OLC kan deze documenten niet goedkeuren, het moet worden: advies geven over 
de OER van CS/TEL/INF. 
In het reglement moeten nog kleine veranderingen plaats vinden bij artikel 7 punt 2 en bij artikel 10. 
Als de laatste wijzigingen zijn verwerkt kan het reglement en de jaarplanning in de volgende 
vergadering worden goedgekeurd. 
 

7. Samenstelling OLC 
Er zijn 2 nieuwe studentleden gevonden die in de OLC willen. 
Tinco Andringa student van Telematica en Mattijs Ugen student van Computer Science (aanwezig bij 
deze vergadering). Mattijs neemt plaats in de werkgroep operationele zaken. 50 
 

8. W.v.t.t.k. 
Geen opmerkingen of vragen 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Sijpesteijn vraagt waarom de roosters van blok 1A niet meer te zien zijn op de roostersite. Hierdoor 
weet je niet van welk vak de herkansing is in blok 1B omdat alleen de cursuscode wordt vermeld op 
het rooster en niet de naam van het vak. 
Er wordt voor gezorgd dat de roosters van blok 1A weer op de site worden gezet. 
 60 
 
Om 10.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 januari 2011 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

41 Mei 2010 Wiskundetoets: lichting met nieuw 
programma 
 

Romkema Februari 

62 December 
2010 
 

Laptopplicht 
 

Operationele zaken Maart 

63 Januari 
2011 
 

Computer Ethics in Telematics 
programma 

Langerak Februari 

64 Januari 
2011 
 

Roosters blok 1A plaatsen op 
roostersite 

Padberg Februari 

65     

     

     

     

     

     

 


