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6. Onderwijswijzigingen 
-Nieuwe cursus naam en code voor Distributed Data Processing Using MapReduce, en de 
cursusbeschrijving is ook aangepast. De nieuwe naam is: Managing Big Data. 
De OLC keurt de wijzigingen goed. 
-Study Tour: Het eerste deel van de beschrijvingen van de Studiereis zijn al eerder goedgekeurd door 
de OLC. In de nieuwe beschrijving staat aanvullende informatie voor de commissieleden van de reis. 
Hierin staan de leerdoelen geformuleerd voor de commissieleden en hoe de beoordeling moet zijn. 
De vraag is: waarom krijgen de commissieleden credits en afstudeermaanden voor het organiseren? 
Het is namelijk geen cursus, het is begeleiding/organiseren van de reis. Het organiseren kan ook als 
een deel van een Minor gezien worden en deze commissieleden krijgen hun credits voor de Minor. 10 
De OLC keurt het voorstel voor dit jaar goed  maar wil dat de leerdoelen voor de commissieleden 
aangevuld worden. De Commissieleden moeten kennis nemen van de onderzoeken van de 
deelnemers en aanwezig zijn bij de presentaties hiervan. De OLD wordt hiervan op de hoogte 
gebracht. Volgend jaar zal er gekeken worden of het op een andere manier ingevuld kan worden met 
betrekking tot studiepunten/afstudeermaanden, hoeveel tijd de organisatie kost, en of de 
commissieleden studievertraging oplopen. 
 

7. OER 
De specifieke opleidings-OER moet in de vergadering van 22 mei a.s. besproken worden. Eind mei 
moet de OER definitief zijn. De werkgroep OER van de OLC bestaat uit Havinga, Sijpesteijn en 20 
Karagiannis. Als de andere leden van de OLC nog wijzigingen/opmerkingen hebben kunnen ze die 
sturen naar de werkgroep OER. 
 

8. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen vragen/opmerkingen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
Dit was de laatste vergadering van Mattijs Ugen. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. 
Naar een opvolger wordt nog gezocht 30 
 

 
 
Om 10.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 20 maart 2012 
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Actie Uitvoerder(s) Klaar 
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