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1. Ope
ening en vas
ststellen age
enda
De vvoorzitter ope
ent de vergadering om 08
8.45 uur.
dedelingen van
v de old:
2. Med
De O
OLD heeft de
e Bachelor ZER geschrevven en stuurtt dit voor con
ntrole naar H
Huisman en de
d Heus.
- Me
ededelingen werkgroepen:
werkgroep Curriculum
De w
C
is bijeen gewe
eest het vers
slag wordt no
og gestuurd nnaar de leden.
3. Inge
ekomen/Uitg
gaande Postt
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ulen en actie
epuntenlijstt van OLC n r. 83 d.d. 21
1 mei 2013
4. Notu
Teksstueel:
“De werkgro
pag.1/reg.32: “Vrraag is….TO
OM” moet zzijn
oep OZ wil grraag dat er een
e
in
nventarisatie plaats vindt welke software er nodig is voor het T
TOM onderw
wijs.”
pag.2/reg.53: “hu
n laptop heb
uidige studen
nten die geen
bben”
moe
et worden
“hu
uidige studen
nten die geen
n laptop voor practica he
ebben”
Kara
agiannis voeg
gt zich bij de
e vergadering
g.
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N.A..V.
pag.1: Introductio
on to Informa
ation Securitty – Studente
en en docentten moeten ggoed geinformeerd
worden da
at het vak no
og 1 keer aan
ngeboden ga
aat worden.
Actiepunten:.
103:: Kijken of Inleiding Logic
ca nog aange
eboden gaat worden. Afg
gehandeld.
Het vak worrdt niet meerr aangebode
en, het is niett rendabel.
106:: Gesprek ovver studenten
n v.d. track S
SE. Afgehand
deld.
De huidige programme mentor doett sem. 1 de begeleiding
b
nog
n daarna nneemt Huism
man het
over. Op de
e website mo
oet de track SE verwijderrd worden.
108:: Extra verga
adering in julii. Afgehande
eld.
Gepland op
p dinsdag 2 ju
uli van af 14..00 uur in de
e ZI 2126.
109:: Inventariserren software TOM.
Huisman ga
aat de inform
matie opvrage
en bij de mod
dule coördina
atoren.
110:: Opmerkinge
en/vragen OER sturen na
aar werkgroe
ep. Afgehand
deld.
111:: Module team 1.4 vragen
n of de nadru
uk op webap
pplicaties ligt. Afgehandelld.
Nee, er zijn vier thema’s
s waarvan w
webapplicaties er één is. Advies
A
is om
m het duidelijk
ker in de
inleiding te melden.
112:: Contact roo
osteraar overr onderwijs vvrije middag. Afgehandeld
d.
Er is contacct geweest met
m de rooste
eraar en het is
i woensdag het 8/9 uur ggeworden.
113:: Brief OEC en
e kwaliteitzo
org. Afgehan
ndeld.
De voorzitte
er heeft een brief gestuurrd.
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5. Sym
mposium Inte
er-Actief
Er ziijn twee mails binnen gek
komen van In
nter-Actief ov
ver rooster vrije
v
dagen vooor symposiu
ums.
Ze vvragen een vrije dag voorr hun eigen ssymposium in
n februari of maart 2014 (Blok 2A) en
n één
voorr het sympossium van de Stichting
S
Nattionaal Inform
matica Congres op 19 febbruari 2014.
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De OLC vindt dat twee rooster vrije dagen in één blok te veel is. Ze vinden dat Inter-Actief
binnenkort een datum moeten vaststellen voor het symposium. Deze datum moet doorgeven aan
de module coördinator van blok 2A en de roosteraar.
6. Vakwijziging
De leerstoel FMT meld dat het Bachelor referaat (track FMT/SE) in semester 1 wordt begeleid
door Van de Pol en semester 2 door Stoelinga.
Het vak CDP wordt gegeven door Huisman mits het verplaatst wordt van blok 1B naar blok 2B.
Huisman is in blok 1B te druk om ook dit vak te geven.
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7. Werkgroep Curriculum
Research Experiments in Databases and Information Retrieval
De vakbeschijving is niet specifiek gericht op het gebied Databases en Information Retrieval.
Bijna alle tracks in de master hebben een vak waarin je onderzoek doet, artikelen leest en zo’n
vak heeft in elke master een andere naam. De werkgroep wil een voorstel doen om voor alle
Masters één vaknaam te hebben.
Opmerkingen over de Modules
-De werkgroep vraagt zich af of het handig is om elke maandag ochtend verplicht onderwijs te
hebben. Hoe gaat het met een student die iets langer ziek is.
-Er moet een goed evaluatie plan komen. De OLC vraagt zich af of het monitoren (evaluatie) en
de feedback van het nieuwe onderwijs tijdens de module plaats vindt. De OLD gaat informatie
vragen aan de heer Romkema.
-Studentassistenten vinden voor het komend studiejaar zal een probleem worden.
-In de beschrijven van enkele modules staan regels waarvan niet duidelijk zijn of deze voor de
studenten of docenten zijn.
-AVI-lijn: belangrijk hoe de studenten benaderd worden (hoe de informatie geformuleerd wordt).
-Als studenten extra activiteiten doen, hier ook erkenning voor krijgen.
-Melden aan docenten als ze studenten met onvoldoende schrijfvaadigheden hebben, deze
doorwijzen.
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8. Laptopplicht
Donderdag 13 juni is er een bijeenkomst geweest waar de nieuwe modellen zijn bekend gemaakt.
Het zijn twee modellen van HP, Highend en Allround, het model Allround voldoet aan de eisen.
9. Accreditatie
De OLC wordt op de hoogte gehouden omtrent de accreditatie.
De OLD zet gegevens op een site waar de OLC alle informatie kan vinden.
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10. Romp OER
Deze is rond gestuurd en gezien door de OLC.
11. Opleidingsspecifieke OER
De master OER is opnieuw geschreven. De Faculteitsraad heeft er naar gekeken en hebben
commentaar gegeven. Dit is nog niet verwerkt in deze versie.
De werkgroep curriculum heeft enkele opmerkingen:
-de Master Telematics lijkt nu track van Computer Science
-de layout is wisselend
-de tekst voor het Final Project is op pagina 19 en 27 niet hetzelfde
De Bachelor OER is op veel punten hetzelfde als vorig jaar. In de bijlage is het gedeelte tot en
met I gelijk gebleven en aangevuld met j tot en met r. De OLC wil dat punt h naar boven wordt
gezet en punt b wordt. Het gedeelte voor het TOM onderwijs is toegevoegd.
De werkgroep OER zal nog contact opnemen met de OLD voor commentaar.
Studiejaar 2013-2014 zal er voor de laatste keer officieel een Propedeuse uitreiking zijn.
12. W.vt.t.k.
13. Rondvraag en sluiting
De Heus meld dat zij de OLC gaat verlaten, van Winsen volgt haar op.
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De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 juni 2013

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

109

Mei2013

Inventariseren software TOM

Huisman

Juli2013

114

Juni2013

Inter-Actief besluit rooster vrij
i.v.m.symposium

griffier

Juli2013

115

Juni2013

Wanneer evaluatie TOM onderwijs

OLD

Juli2013

116
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