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 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 

 Bureau onderwijszaken 
 
 

Kenmerk 
datum 

CES/BOZ14/2603 
10-02-2014 

  

Verslag van de 89e OLC- IT vergadering d.d. 17 december 2013 
 
Aanwezig:  Havinga, Huisman, Karagiannis, Smid, van Winsen, van de Zande 
Alsmede: Langerak (OLD), Padberg (notulist)   
Afwezig: Janssen, Hiemstra 

 
   

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 08.45 uur.  
Tijdelijke vervanging van lid Hiemstra wordt besproken bij agendapunt W.v.t.t.k. 10 
 

2. Mededelingen van de old:  
-QANU: De eerste rapportage van de visitatie zijn gestuurd, er staan enkele feitelijke onjuistheden 
 in. Ook de cijfers zijn bekend, het zijn voldoendes en één goed voor het eindniveau van de 
 Bachelor opleiding. 
-Pilot: Er gaat een pilot plaats vinden van internationalisering van het Bachelorreferaat. Hoe het 
 ingevuld gaat worden is nog niet bekend. 
-Module 6: Deze module wordt samen met BIT en CreaTe gedaan. Hierin komt een stukje 
 Academische vaadigheden en ICTS en Recht. 
-Module 1: De eerste verzoeken om een extra herkansing voor Wiskunde van de eerste module 20 
 zijn binnengekomen. Studenten die alleen Wiskunde niet hebben gehaald kunnen een verzoek 
 voor de kerst sturen naar de examencommissie. De tijd tussen het bekend worden van het cijfer 
 en de herkansing was erg kort. Studenten hadden weinig tijd om zich voor te bereiden. 
-Parels: Enkele studenten hebben niet alle Pareltoetsen gehaald. Deze studenten kunnen ook een 
 verzoek voor een extra herkansing naar de examencommissie sturen. 
-Module 2: Er is een aanpassing geweest voor de herkansingen van de tweede module. Er waren 
 twee herkansingen op dezelfde dag gepland, dit is nu gewijzigd in één herkansing per dag. 
-Matching: Om studenten die als risico groep, aan de hand van de UT-brede vragenlijst, uit te 
 nodigen voor een gesprek gaat dit jaar niet als een officiele activiteit door. De tijd om het te 
 regelen was te kort.  30 
 Voor studenten die zich na 1 mei aanmelden is een meeloopdag wel gewenst (maar niet 
 verplicht). 
-Nieuwe Master regels: De OLD en dhr. Schut gaan langs alle leerstoelen om te praten over 
 Research Topics en de beperkte afstudeertijd. Het commentaar wordt verzameld. 
 Studenten worden ook benaderd om de nieuwe regels duidelijk te maken. 
-Voorlichting: De voorlichtingsdagen in november zijn goed bezocht. Voor Informatica waren er 
 18160 belangstellenden (scholieren). Er zijn goede vragen/discussies geweest met ouders 
 omtrent het TOM-onderwijs. 
-Conflict wiskundelijn: Er is een conflict over een wiskunde onderdeel waarbij een boek 
 aangeschaft moet worden om een code te krijgen voor oefenopgaven. Voor het maken van de 40 
 oefenopgaven kan de student bonuspunten krijgen. Het conflict gaat over als een student 
 collegegeld betaalt deze niet verplicht kan worden om extra te moeten betalen voor 
 studiebenodigheden. Men kan het wel aanbevelen maar niet verplichten.  
-Module 2: Deze module is begonnen met Ontwerpen en dit is niet helemaal goed verlopen. De 
 opdrachten waren te groot. Het aanwezig zijn en het aftekenen van de opdrachten is niet volgens 
 plan gegaan.   
 Op dit moment zijn de studenten begonnen met Programmeren.  
 De studenten vinden de werkdruk van deze module te hoog en de opdrachten soms onduidelijk. 
 Huisman stelt voor om twee module coördinatoren voor elke module aan te wijzen. Eén voor de 
 lopende zaken en één die alle materialen verzorgd. 50 
-Mededelingen werkgroepen: 
 Er zijn geen mededelingen van de werkgroepen. 
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3. Ingekomen/Uitgaande Post  
-UT-toetskader: Dit stuk is ter kennisgeving. 
-Extra informatie module 1 evaluatie: Het is nu duidelijk hoe de feedbackcijfers van module 1 tot 
 stand zijn gekomen. 
-Aanleveren scripties: Stuk is ter kennisgeving. Studentleden kijken hierna en geven in de 
 volgende vergadering hun mening. (actiepunt) 
-Bedrijven in het onderwijs: De wens is om meer contact te hebben in het onderwijs tussen 
 studenten en bedrijven. Het onderwerp komt ook nog in het Moduleboard.  
 De leden (vooral studentleden) nemen het stuk door en het komt op de agenda van de 
 vergadering van maart. (actiepunt) 10 

 
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 88 d.d. 19 november 2013  

Tekstueel:  
Pag.2-reg.24: “De docenten zijn altijd wel..”    moet worden   “De docenten zijn vaak…” 
Pag.2-reg.35: “Modules worden…,elke week vindt er…brengen”      moet worden 
                       “Modules worden…,in module 1 vindt elke week een…brengen” 
 
N.A.V. 
Hiemstra heeft contact gehad met de voorzitter over zijn tijdelijke vervanging als OLC-lid. De 
voorzitter neemt contact op met Remke of zij Hiemstra wil vervangen. 20 
Karagiannis meld dat hij moet stoppen als OLC-lid maar dat hij nog niet weet wanneer. Hij wil 
graag blijven zolang het mogelijk is.  
 
Actiepunten:. 
118: vervanging OLC-leden. Wordt december. 
121: Indeling studentleden in de werkgroepen. Afgehandeld. 
122: Cursussen van andere opleidingen bij programme mentoren checken. Afgehandeld. 
123: Eisen/voorwaarden voor minoren in het buitenland op stellen. Afgehandeld. 
124: Vakdossier voorleggen aan de OLC. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
125: Extra informatie over de feedbackcijfers van module 1 (Drijfhout). Afgehandeld. 30 
126: Melding module evaluatie aan dhr. Romkema. Afgehandeld. 
     

5. Uitfasering oud onderwijs 
In het eerste kwartiel zijn er enkele vakken gegeven voor studenten die het vak nog niet gehaald 
hebben. Er waren weinig studenten die Wiskunde vakken hebben gevolgd, het is te vrijblijvend. 
Voor Calculus 1 is in januari het laatste tentamen. 
Er zijn studenten die het tweede jaars vak Calculus 2 nog nooit gevolgd hebben door de 
problemen die ze hebben met Calculus 1. Volgend jaar wordt Calculus 2 als bezemonderwijs 
aangeboden en zullen deze studenten een probleem hebben. Na overleg is besloten dat er na dit 
jaar nog een extra herkansing komt voor Calculus 2. 40 
Studenten die nog eerste jaars vakken open hebben staan zijn gemaild maar reageren hier slecht 
op. 
In dit stuk is onduidelijk hoe vaak tweede en derde jaars vakken herkanst kunnen worden.  
De OLD gaat informeren waarom het aantal herkansingen verschililend is. (actiepunt) 
Studenten moeten een redelijke tijd hebben om het Bachelordiploma te halen. Daarom moet er 
een stuk komen waarin alles duidelijk wordt vastgelegd, ook de wiskunde vakken. 
Studenten melden dat de motivatie bij een aantal docenten van eerste en tweede jaars vakken 
weg is. 
 

6. Bijzonderheden m.b.t. aangeboden vakken 50 
-Information Theory: Dit vak wordt niet meer aangeboden.  
 Er wordt geen vervangend vak aangeboden. 
-Core Networks: De vakgroepvoorzitter van DACS meld dat het vak Core Networks niet meer op 
 dezelfde wijze aangeboden kan worden, hij meldt dat er twee opties zijn. Het vak wordt in een 
 andere vorm gegeven of helemaal niet meer aangeboden. Dit heeft te maken met de personele 
 situatie  van de vakgroep. 
 Als het wel aangeboden wordt zal de inhoud niet veranderen, de studenten zullen meer 
 zelfstandig moeten werken. 
 De OLC gaat akkoord met het wijzigen van de werkvorm.  
 Dit zal gemeld worden aan dhr. Haverkort. (actiepunt) 60 
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7. OLC slecht bereikbaar 
In het UT-nieuws heeft een stuk gestaan van de Landelijke Studenten Vakbond dat 
Opleidingscommissies slecht bereikbaar zijn. 
In het stuk wordt gemeld dat Technische Informatica niet gereageerd heeft op vragen van hen. 
De Heus was lid van de OLC-IT ten tijde van de vragen en heeft contact opgenomen met de LSVb 
naar aanleiding van het stuk en gemeld dat de OLC-IT van de Universiteit Twente wel mee wilde 
werken, maar heeft nooit iets van het LSVb gehoord. 
De Heus heeft nu contact opgenomen met de LSVb en een rectificatie geëist. De LSVb heeft 
gemeld dat zij dit gaan doen. 
 10 

8. Minor in het buitenland 
Voor de eisen/voorwaarden voor een Minor in het buitenland is gekeken naar andere opleidingen. 
Create heeft een duidelijke omschrijving in de OER. 
De werkgroep heeft een groot deel van deze omschrijvingen overgenomen. Het aantal EC voor de 
vakken van introducerende, praktische aard en toegewijd aan taal en cultuur zijn moeilijk vast te 
stellen omdat het aantal EC voor de minor wisselend is.  
Het voorstel is om de nieuwe regels op te nemen in de OER. 
De leden willen dat de tekst nog iets aangepast wordt. Het aantal EC voor de bovengenoemde 
vakken moeten in procenten worden aangeduid en het niveau van taal en cultuur moet 
academisch zijn. Niet alle onderdelen hoeven een academisch niveau te hebben bijvoorbeeld een 20 
verdeling van 85% academische niveau en 15% niet academische niveau. 
Als de tekst goedgekeurd is door de OLC zal het voorgelegd worden aan dhr. Schut en de 
examencommissie. (actiepunt) 
 

9. Kwaliteitszorg: halfjaarlijkse rapportage semester 2 (2012-2013) 
Kwartiel 3 heeft geen bijzonderheden. 
Kwartiel 4 Inleiding MMI is minder beoordeeld. Het was een eerste jaars vak dat niet meer 
aangeboden wordt. De kritiek is meegenomen naar de module waarin het vak is opgenomen. 
Het komt steeds vaker voor dat er geen contact is met de docent over evaluatie van zijn vak. 
Hier is weinig over te melden. 30 
 

10. Studentenbloemtje 
Huisman stelt Wanno Drijfhout voor als kandidaat. 
Voor zijn inzet voor Software Engineering en de evaluaties van module 1. 
De OLC gaat akkoord met het voorstel. 
   

11. W.v.t.t.k. 
Geen vraag of melding. 
 

12. Rondvraag en sluiting 40 
-van de Zande meldt dat het voor de studenten vaak niet duidelijk is of een stuk ter informatie, ter 
advies of ter beslissing op de agenda staan. Hij vraagt of het op de agenda vermeld kan worden. 
De voorzitter zegt dat die stukken die bij mededelingen en ingekomenpost worden gemeld ter 
informatie zijn. Van de andere stukken die op de agenda staan wordt een advies of een beslissing 
van de OLC verwacht. 
-In het stuk van de LSVb staat dat leden van de OLC recht hebben op scholing. 
De studenten vragen : Is hier een budget voor en wat zijn de eisen. 
De griffier zal dit vragen aan mevr. Van Laar. (actiepunt) 
 
 50 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.10 uur. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 oktober 2013 
 
 
 
 
Nr. Eerste 

keer 
genoemd 

Actie Uitvoerder(s) Klaar 

 
118 
 
127 
 

 
Sep2013 
 
Dec2013 

 
Vervanging OLC-lid 
 
Meer contact tussen studenten en 
bedrijven 

 
Voorzitter 
 
OLD 

 
Jan2014 
 
Mrt2014 

128 Dec2013 Onduidelijkheid over aantal tentamens 
voor 2e en 3e jaars vakken  

OLD Feb2014 

129 Dec2013 
 

Goedgekeurd stuk minor in het 
buitenland voorleggen aan Schut en 
examencommissie 

 
VanWinsen/Karagiannis 

Mrt2014 

130 Dec2013 Budget Scholingsmogelijkheden OLC-
leden 

Griffier Feb2014 

131 Dec2013 Aanleveren scripties studentleden Feb2014 

132     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


