Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Bureau Onderwijszaken Informatica
BedrijfsInformatieTechnologie, Technische Informatica, Telematica
Kenmerk

INF04/BOZ/161

datum

13 september 2004

NOTULEN OLC INFORMATICA + OLC TELEMATICA nr. 1 d.d. 2 september 2004
Aanwezig

Afwezig mk

10

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering, dit is een samengestelde vergadering van de OLC-TEL en
de OLC-INF. De leden van de twee commissies stellen zich aan elkaar voor. Haverkort zal de
vergadering voorzitten.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen.
Van der Hoeven deelt mee wat de instroomcijfers zijn. Voor TEL zijn er ongeveer 7 studenten
gestart met de bacheloropleiding, voor INF zijn dat er circa 80. Voor TEL zijn er 3 buitenlandse
masters en is er 1 HBO-student. Voor INF zijn dat 26 HBO’ers en ook 3 buitenlandse studenten.
Voor HMI zijn er 8 HBO studenten. Dan is er ook nog doorstroom vanuit de bachelor naar de
master. Hier zijn nog geen getallen van, maar de verwachting is dat er veel studenten zijn die
voor HMI kiezen.
Smit maakt een opmerking over het feit dat er meer studenten meedoen aan zijn vak, dan dat er
zich hebben ingeschreven. Dit kan liggen aan het feit dat de HBO instroom studenten direct
starten met keuzevakken, en zij hebben zich niet tot nauwelijks kunnen inschrijven, aldus
Romkema.

4.

Notulen OLC-TEL vergadering nr. 43
De notulen worden met verbetering van een aantal typefouten goedgekeurd.

5.

Notulen OLC-INF vergadering nr. 61
Op bladzijde 2, regel 59 vervalt het Codesign project. Verder worden de notulen zonder
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat de vakbeschrijving van de Mastervakken in
de actiepuntenlijst moet worden opgenomen, deze actie ligt bij Van der Hoeven en loopt
momenteel.

6.

Actiepunten
INF:
nr. 51: keuzemogelijkheden voor opdrachten, actiepunt blijft staan.
nr. 54: in een eerdere vergadering is een summier overzicht van HMI aan de orde geweest. Dit
punt zal terugkomen zodra er vanuit HMI een vertegenwoordiging in de commissie plaats neemt.
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P. Asveld, W. Boelen, C. Boomsma, M. Fokkinga, B. Haverkort (vz), P. Hartel, G. v.d.
Hoeven, J. v. Laar, J. Peet, D. Quartel, H. Romkema, L. Satink, H. Schonenberg, J.
Schut, C. Slump, G. Smit, S. Vonk (sec), W. Wiegmans
M. Boedeltje, I. Widya

TEL:
nr. 106: een reactie op de matrix is per mail naar het CvB verstuurd, hierop is een brief gekomen
waarin de procedure staat opgenomen voor het aanbrengen van wijzigingen in de matrix. Dit
dient door de examencommissie te worden afgehandeld.
nr. 107: actiepunt is afgehandeld.
nr. 108: actiepunt is mondeling afgehandeld.
nr. 109: Van der Hoeven heeft aan de docent laten weten dat de commissie de inhoud van het
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oorspronkelijke vak beter vindt dan het nieuwe vak met de wijzigingen. Dit jaar wordt het
oorspronkelijke vak gegeven.
nr. 110: de brief is verstuurd.
7.

Ingekomen en uitgegane post
Haverkort en Hartel hebben een brief ontvangen van de faculteitsraad, de commissie neemt deze
brief ter kennisgeving aan. In deze brief worden een aantal punten genoemd. Zo is de FR
bezorgd over de opleidingen waar de OLC zich over buigt, en over het adviseren daarover. Van
der Hoeven deelt mee dat de FR niet heeft ingestemd met het reglement waar deze commissie
positief over heeft geadviseerd.

8.

Studiegids Bacheloropleiding
De studiegids is een rechtsgeldig document. Het document is een officiele bijlage van de
Onderwijs- en examenregeling (OER). De totstandkoming was op basis van het exemplaar van
vorig jaar, waarbij de wijzigingen in de studieprogramma’s zijn opgenomen. Verder zijn een
aantal passages toegevoegd van regels die eerder in andere regelingen waren vastgelegd, zoals
het gecombineerd bachelorexamen en privacy. Asveld heeft een aantal verbeterpunten en legt
deze voor. De commissie stemt in met deze verbeteringen. Verder wordt afgesproken dat Quartel
en de studentleden Schonenberg en Satink de regeling in detail opnieuw doornemen. Bij de
volgende vergadering zal de regeling opnieuw worden geagendeerd. De betrokkenen kunnen
vooraf de bespreekpunten voorleggen aan Vonk, die zal zorgen dat dit op de agenda komt.
Daarna kan door de commissie opnieuw een brief naar het MT en de FR worden gestuurd waarin
staat dat op basis van rapportage van de leden een positief beeld is ontstaan, met daarin
duidelijk de beperking voor INF, CS, TEL en HMI. Voor BIT adviseert een andere commissie en
wat betreft GEO valt op dat de informatie zeer compact is beschreven. Van het document dient
een uittreksel te komen in het Engels, maar de documenten waar rechten aan ontleend kunnen
worden, dienen Nederlands-talig te zijn.

9.

Studiegids Masteropleiding
De bespreking van deze studiegids gaat op een gelijke wijze. Asveld heeft een aantal punten ter
verbetering en Quartel, Satink en Schonenberg zullen de teksten nog eens doornemen en tijdens
de volgende vergadering hierover rapporteren.

10.

Voortgang Commissie
Van der Hoeven geeft een toelichting op de stand van zaken. Hij heeft een brief gereed liggen
voor de decaan en het MT met daarin een voorstel om de OLC-TEL en de OLC-INF op te heffen
een een nieuwe commissie in te stellen voor de opleidingen: TEL (bachelor en master), CS
(bachelor en master) en HMI (master). De commissie zal bestaan uit 6 stafleden en 6
studentleden. Het voorstel is om de volgende leden te benoemen: Haverkort (als voorzitter),
Quartel, Fokkinga, Slump en Smit. Dan is er nog een vacature voor een benoeming voor een
vertegenwoordiger van HMI. Voor de studentleden wordt voorgesteld om de 6 huidige
studentleden te benoemen en dan na verloop van tijd te komen tot een vertegenwoordiging voor
de deelnemende opleidingen. Met genoemde samenstelling wordt afscheid genomen van Hartel,
Widya en Asveld. Studentlid Schonenberg neemt afscheid en Broens heeft in een vorige
vergadering al afscheid genomen. Van der Hoeven zal zijn brief in kopie zenden aan de
oorspronkelijke OLC’s. Beide commissies kunnen dan een brief sturen naar het MT waarin staat
dat zij het voorstel ondersteunen.

11.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting
Ter afsluiting neemt Hartel het woord. Hij staat stil bij het historische moment dat na 25 jaar OLCINF en 5 jaar OLC-TEL nu gezamenlijk wordt verder gegaan. Hij heeft veel vertrouwen en een
positieve blik op de toekomst. De vergadering wordt beëindigd met koffie en gebak.
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Actiepunten:
No.
1

datum
02-09-04

2
3

02-09-04
02-09-04

omschrijving
argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject
C&R en BSc opdrachten in kaart brengen
Overzicht MSc-HMI
Vakbeschrijving MSc-vakken
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aktie door
Van der Hoeven
Van der Hoeven
Van der Hoeven

