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1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
-tentamens: Voor de Bachelor zijn er nooit 2 tentamens verroosterd op één dag. Bij de Masters is 10 
het onmogelijk dit te garanderen.  
-Key-user van Osiris en Blackboard: Omdat de key-user ziek is en niet volledig werkt, komt er 
extra hulp van OMIX (leverancier van Osiris). 
Mededelingen werkgroepen 
-Werkgroepen  werkwijze / OER / curriculum / operationele zaken 
Hebben geen mededelingen 
 

3. Ingekomen/uitgegane Post 
-Mail examencommissie over de minor: 
De omvang van een minor staat niet vast. De minor is op 20 ec. vastgesteld maar deze mag wel 20 
uitgebreid worden tot 25/30 ec. De student hoeft dan Verkennen van Digitale Toekomsten (was 
Technology Assessment) of een ander keuzevak van de academische vorming of Management & 
Organisatie niet af te ronden. De OLC weet dat deze regeling bestaat en vindt deze regeling goed. 
De OLD zal de examencommissie hiervan op de hoogte stellen. 
-Nieuwe vakbeschrijving en toelichting Graphics & Virtual reality: 
wordt bij agendapunt 6 behandeld. 
 

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 62 d.d. 12 april 2011 
Tekstueel:  
Pag.1:regel 18 : onderwijskundigendienst    moet worden     onderwijskundige dienst 30 
Pag.1:regel 25 : toevoegen na docenten –van de eerste jaars vakken         
N.a.v.  
pag.2: Blackboard: Er waren meerdere cursussen die problemen met Blackboard hadden en niet 
alleen System Validation. 
pag.2: Performance Analysis: Is er al meer bekend over de naam van de cursus Performance 
Analysis ? Het blijft voorlopig bij het oude. 
 
Actiepunten: 
66 Evaluatie OEC wordt opgevraagd. 
67 Tekst voor eindtermen. Afgehandeld. 40 
 

5. OER 
In de nieuwe OER staat bij twee artikelen (5 en 8.4) dat de OLD aan het begin van het studiejaar 
hierover meer bekend maakt. De OLD bespreekt deze twee artikelen met de OLC. 
Studieplan: 
EWI gaat het studieplan van eerstejaars studenten controleren. Tweede- en derdejaars studenten 
worden niet gecontroleerd maar de studieadviseur kan de student wel vragen om zijn studieplan. In 
de OER staat dat elke student een plan moet maken. Een student met studievertraging kan door de 
studieadviseur opgeroepen worden om zijn studieplan te komen bespreken. 
Derde kans: 50 
EWI heeft een pilot voor de derde poging van een tentamen gedaan, die geresulteerd heeft in de 
volgende regeling. Bij de derde poging heb je toestemming nodig van de examencommissie en de 
student moet dan uitleggen waarom het bij de andere pogingen mis is gegaan en wat zijn plan van 
aanpak is voor de cursus. Dit plan moet getekend zijn door de studiadviseur en de docent van de 
cursus. Een formulier hiervoor komt op de website te staan. 
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Als er na twee pogingen nog geen voldoende is behaald wordt de inschrijving voor het tentamen 
geblokkeerd. Wanneer het plan wordt goed gekeurd wordt de blokkering ongedaan gemaakt. 
De vraag is hoe worden de studenten aan deze regel herinnerd: 
-op de website 
-via mededeling naar de student 
-extra melding bij de mail die gestuurd wordt wanneer de inschrijving van de tentamens zijn geopend 
De controle voor het deelnemen aan een tentamen zal ook gewijzigd moeten worden bijvoorbeeld bij 
de toegang van de zaal. 
Deze regels gaan voorlopig niet gelden voor vakken als bijvoorbeeld het Bachelorreferaat en 10 
ontwerpproject. 
Advies: De OLC gaat akkoord met deze voorstellen en geeft de OLD positief advies. 
 

6. Keuzevak Graphics & Virtual Reality 
De binnen gekomen stukken zijn door de werkgroep curriculum bekeken. Zij vinden de cursus 
omschrijving duidelijk. Alleen de status van de cursus is onduidelijk, het wordt vermeld als keuze 
cursus in de Bachelor maar ook als cursus in de Master HMI. 
De OLC vindt dat deze cursus op termijn uit de Master HMI moet verdwijnen. De OLD zal dit aan de 
OLD van HMI melden. 
De OEC zal gevraagd worden of ze de cursus het komend jaar weer willen evalueren.  20 
 

7. Kwaliteitszorg semester 1 2010-2011 
In het 1e kwartiel zijn de meeste cursussen goed beoordeeld. Uit de evaluatie blijkt dat de deelname 
aan werkcolleges door eerstejaars studenten laag is.  Programmeren 1 heeft hier ook problemen 
mee, het probleem is bekend bij de docenten de studenten missen voorkennis. 
Op pagina 1 wordt gesproken over een dalende trend bij Telematicanetwerken. Dit is gebaseerd op 
de cijfers van de laatste drie jaren. De cursus heeft geen slechte beoordeling en het loopt langzaam 
af met 0,1 of 0,2. 
Docenten van cursussen die al meerdere jaren niet zijn geëvalueerd moeten hier op aangesproken 
worden. Misschien kan de OLD of de examencommissie hierbij een rol spelen.  30 
De OLC wil graag dat de  overzichten van pagina 34/35 van de laatste drie jaren met elkaar 
vergeleken worden en in de volgende vergadering worden de uitkomsten besproken. 
Het CvB wil graag dat de kwaliteitszorg UT-breed wordt gestandaardiseerd. Dit zal moeilijk worden 
omdat niet alle opleidingen dit willen. EWI gebruikt met nog enkele andere opleidingen hetzelfde 
systeem en gaan een document maken waarin de uitgangspunten komen te staan voor de 
evaluaties. 
 

8. W.v.t.t.k. 
 
 40 

9. Rondvraag en sluiting  
-Ugen vraagt of het tijdstip van het sturen van een mail over de inschrijving van tentamens en voor de 
inschrijving van het nieuwe studiejaar naar de studenten anders kan. Voor de inschrijving van 
tentamens wordt de vraag voor gelegd aan het tentamenbureau.  
-Karagiannis heeft een vraag over Technical Writing 
Technical Writing wordt dit jaar als pilot gehouden bij de project keuzevakken en het is niet verplicht. 
Het is een onderdeel van de leerlijn van de academische vormgeving tussen AVI-1 en het 
Bachelorreferaat. (De student leert hoe hij een tekst moet schrijven.) Omdat het niet verplicht is, zijn 
er maar weinig studenten die het volgen. Nu willen ze het verplicht stellen maar dit kan niet omdat het 
geen cursus is daarom is het voorstel om het te koppelen aan het Bachelorreferaat. Er is al overleg 50 
geweest met de docent van het Bachelorreferaat. Het voorstel is als je Technical Writing niet volgt 
krijg je geen cijfer voor het Bachelorreferaat of het wordt een voorkenniseis voor het 
Bachelorreferaat. Het wordt aangeboden samen met de projectvakken maar als je geen projectvak 
volgt mag je ook deelnemen aan de cursus omdat het gekoppeld wordt aan het Bachelorreferaat. 
De OLC wil weten wat de zwaarte van deze cursus is. Het heeft acht contacturen en twee 
schrijfopdrachten. 
Omdat de mail te laat is verstuurd heeft niet iedereen deze gelezen daarom komt deze vraag in de 
volgende vergadering weer aan bod. 
 
 60 
 
Om 10.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 12 april 2011 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

66 
 

Maart 2011 
 

Evaluatie OEC (Graphics & Virtual 
Reality) verslag opvragen 
 

Operationele zaken 
D. Hiemstra 

April/Mei/ 
Juni 

68 Mei Melden aan OLD HMI dat Graphics & 
Virtual reality uit Master HMI moet 

OLD-TI Juni 

 
69 
 
 
 

    
 
 
 

  
 

   

     

     

     

     

     

     

 


