
10 

20 

30 

40 

50 

Verslag 

 Facultei

 Bureau 
 
 

Kenmerk
datum 
Verslag 
 
Aanwezi

Alsmede

1. Ope
De v
Boer
med
 

2. Med
Med
Nieu
gaat
bree
Daa
Er w
bijge
 
BSA
De e
(dit i
nega
 
Cha
Er is
mee
conc
 
Med
De w
 

3. Inge
Gee
 

4. Notu
Gee
 
Acti
81: E
83: P
84: K
85: B
  
      

5. Voo
Het 
zelfe
 
Wel 
beoo
Bij d
gere
 

78e OLC-IT d

it Elektrotech

onderwijsza

k S&OA/2
08-01-2

van de 78e 

ig:  Andr
Zand

e: Lang
 
 

ening en vas
voorzitter ope
rsma merkt o
edelingen va

dedelingen 
dedelingen v
uwe onderwij
t nu vooral no
ed worden aa
rnaast is de 

wordt nu ook 
ehouden, ove

A 
eerste voorlo
s ongeveer 1
atieve adviez

llenges 
s gestart met
este studente
cept zal verd

dedelingen w
werkgroepen

ekomen/Uitg
n  

ulen en actie
n opmerking

epunten: 
Er moet vanu
Plan van Aan
Kwaliteitszor
Blijft als actie

rbereiding a
plan van aan
evaluatie beg

zijn er al een
ordelingsform
e nieuwe be

egistreerd. De

d.d. 11 dece

hniek, Wisku

ken 

2013/1409 
2013 

OLC- IT ver

ringa, Boers
de 
gerak (OLD)

  
ststellen age
ent de verga
op dat het nie
an de old aan

van de old: 
jsmodel: de m
og over de o
angeboden. O
afstemming 
gewerkt aan
er deze site z

opige advieze
1/3). In het v
zen is gelijk a

t de challeng
en, hij heeft h
er uitgewerk

werkgroepen
n zijn niet bije

gaande Post

epuntenlijst
gen 

uit de OLC e
npak voor de
rg kan op de 
epunt staan 

accreditatie 
npak is nog n
gin mei klaar 

n aantal actie
mulieren voo
eoordelingsfo
eze formulie

mber 2012 

nde en Infor

rgadering d

ma, Havinga

, Huiskes (no

enda 
dering om 08
euwe onderw
n de orde ko

moduleteam
onderwijsvorm
Ook zal er no
met BIT voo

n een website
zal tijdens de

en zijn verstu
erleden zijn 
aan de voorg

es, er zijn nu
het gekoppel
kt worden. 

n 
een geweest

t 

t van OLC 7

een formele r
e accreditatie
agenda van

niet klaar. He
moet zijn.

epunten uit d
r afstuderen 

ormulieren wo
ren worden g

rmatica 

 

.d. 11 decem

a (vz),  Hiems

otulist) 

8.45 uur.  
wijsmodel nie
omen. 

s zijn bezig m
m en toetsvo
og over de to

or de 1e modu
e waar de vo
e volgende O

uurd, 20 stud
er rond deze

gaande jaren

u 12 studente
d aan zijn va

. 

7 d.d. 13 no

reactie kome
e is nog niet 
n januari 

et tijdspad is 

de quick scan
en opzetten

ordt de wijze
gebruikt voo

 

mber 2012 

stra, Huisma

et op de age

met het ontw
orm. Verder z
oets/deelcijfe
ule belangrijk

oortgang van
OLC meer du

denten hebbe
e tijd ook adv
n. 

en die hieraa
ak. De stude

ovember 201

en, Havinga p
gereed, dit w

nog niet hel

n opgepakt, 
n van het vak
e waarop het
r BSc Refera

an, Karagiann

nda staat, di

werpen van d
zal het wisku
ers nagedach
k.  
de module o

uidelijkheid z

en een negat
viezen verstu

an deelneme
nten zijn enth

12  

pakt dit op. 
wordt doorge

emaal duide

waaronder d
kdossier. 

afstudeercij
aat, ontwerpp

nis, De Heus

it zal bij de 

de modules 1
unde onderw
ht moeten wo

ontwikkeling 
ijn. 

tief advies o
uurd, het aan

en. Hiemstra 
housiast. He

eschoven naa

elijk, het lijkt e

de 

jfer tot stand 
project en af

1

s, van de 

-5. Het 
ijs UT-
orden.  

wordt 

ntvangen 
ntal 

heeft de 
et 

ar januari 

erop dat de 

komt 
fstuderen. 



Verslag 78e OLC-IT d.d. 11 december 2012 2

In het vakdossier zullen een aantal vaste punten worden opgenomen, zoals evaluatiecijfers van de 
toets, toetsschema, peerreview. Het vakdossier wordt gemaakt in Blackboard en is niet zichtbaar 
voor studenten.  
 

6. Tijdig afstuderen 
Er wordt op dit moment te makkelijk omgegaan met de tijdsoverschrijding van het afstuderen. Het 
afstuderen zou in 6 maanden afgerond moeten zijn. Bij de accreditatie van EE is zijn hierover 
opmerkingen gemaakt en EE heeft hiervoor maatregelen genomen. Bij de eerste afspraak met de 
afstudeerbegeleider wordt bij EE ook de datum van afstuderen vastgelegd. Op die datum zal er dan 
een beoordeling komen, dit kan een onvoldoende zijn. In dat geval is er nog wel een mogelijkheid tot 10 
een herkansing, al kan de student dan maximaal een 6 halen. 
Dit is de situatie bij EE, is dit ook een mogelijkheid voor TI? 
Na enige discussie is de conclusie dat de voorkeur binnen de OLC uitgaat naar aftrek van een punt in 
het geval van een herkansing, en zal de opdracht uiterlijk binnen 9 maanden moeten worden 
afgerond. Het zal de volgende keer terug komen op de agenda. 
 

7. Laptopplicht 
Binnen TI is er nu nog geen laptopplicht, binnen het ICT cluster bij alle andere opleidingen is die 
verplichting er wel. De invoering van de nieuwe BSc zou een moment kunnen zijn om ook binnen TI 
een laptop verplicht te stellen. Alle leden zijn het hier wel mee eens, de werkgroep operationele 20 
zaken zal dit verder uitwerken, er moet een tekst in de OER komen en er zal gekeken worden naar 
de standaard software. 
 

8. BSc keuzevakken in kwartiel 4 
Er worden een aantal keuzevakken niet meer aangeboden waardoor er in kwartiel 4 geen 
keuzevakken beschikbaar zijn. Er zijn wel een paar vakken die mogelijk gekozen kunnen worden 
maar geen deel uitmaken van de lijst keuzevakken, zoals Inleiding Logica en een aantal BIT vakken. 
Ook zou er een mogelijkheid geboden kunnen worden aan de student om 2 projectvakken te doen 
i.p.v. 1. In januari komt de OLD met en concreet voorstel, en zal nu al de examencommissie op de 
hoogte stellen dat dit aan de hand is. 30 
 

9. Reglement OLC 
Dit wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 
 

10. W.v.t.t.k. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.25 uur. 40 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 11 december 2012 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

81 
 
 

Okt 2012 Reactie aan examencommissie op 
verzoek formulering research topics 

Havinga Nov 2012 

83 Nov 2012 PvA accreditatie gereed Langerak Jan 2013 

     

84 Nov 2012 Kwaliteitszorg, voorbespreken met 
Romkema 

Werkgroep operationele 
zaken 

Jan 2013 

     

85 Nov 2012 Laatste wijzigingen jaarverslag 
verwerken 

Werkgroep operationele 
zaken 

Dec 2012 

     

86 Dec 2012 Onderzoek uitvoering laptoppplicht Werkgroep operationele 
zaken 

Jan 2013 

     

87 Dec 2012 Concreet voorstel keuzevak BSc Langerak Jan 2013 

     

88     

 


