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M. Boedeltje, W. Boelen, C. Boomsma, B. van Dijk (gast), M. Fokkinga, B. Haverkort
(vz), G. v.d. Hoeven, J. Peet, D. Quartel, L. Satink, G. Smit, C. Slump, S. Vonk (sec),
W. Wiegmans
P. Asveld, P. Hartel, H. Romkema, J. Schut, I. Widya

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen
Van der Hoeven deelt mee dat de vergadering van de FR niet is doorgegaan. De FR maakt
bezwaar tegen het samenvoegen omdat zij meent dat iedere opleiding een OLC dient te hebben.
Een toelichtende brief Van van der Hoeven hierover is nog niet behandeld in de FR.De drie TU’s
hadden afgesproken een gezamenlijk Masterprogramma Embedded Systems in te richten.
Eindhoven heeft nu echter een eigen aanvraag ingediend voor het voeren van een master
Embedded Systems. Geprobeerd zal worden een en ander in goede banen te leiden, en Van der
Hoeven gaat er vanuit dat er een concreet plan komt waarin een goede afstemming plaatsvindt.
Onder andere Smit en Slump zijn hierbij betrokken.

4.

Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 2
De notulen worden goedgekeurd.

5.

Actiepunten
01
Actiepunt blijft staan
02
Actiepunt staat geagendeerd.
03
Kan worden samengevoegd met punt 2.
04
Komt tijdens de volgende vergadering aan de orde, als Romkema aanwezig is.
05
Evaluaties staan op de agenda voor volgende vergadering

6.

Ingekomen en uitgegane post
Geen.

7.

Doorstroommatrix
Over de doorstroommatrix heeft Van der Hoeven contact gehad met opleidingsdirecteuren uit
Delft en Eindhoven. Een gedeeld gevoel is geconstateerd over de inhoud van de matrix. Een
aantal opmerkingen zijn in een notitie verwoord. Deze notitie is bijgevoegd. De
opleidingscommissie is het eens met deze opmerkingen. Zij zal hierover een brief opstellen. De
matrix wordt ook besproken in de examencommissies en toelatingscommissies. De brief van de
OLC kan uiteindelijk als bijlage, tesamen met brieven van de andere commissies, worden
verstuurd naar het CvB.
Smit merkt op dat de matrix niet volstaat voor studenten die doorstromen vanuit een HBOopleiding. De Digitale Universiteit is bezig met een website, waabij alle Informaticaopleidingen in
kaart worden gebracht.

8.

Evaluatie masteropleidingen
De inhoud van de Bacheloropleidingen heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, de
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Masteropleidingen zijn in dit kader in mindere mate behandeld. Vlak voor de zomer is er aan de
hand van de vakbeschrijvingen een korte blik geworpen op de inhoud van deze opleidingen. Voor
een grotere masterevaluatie lijkt nu het juiste moment te zijn aangebroken. Deze evaluatie zal
uiteindelijk ook dienen ter voorbereiding op de zelfstudie en Visitatie/Accreditatie. Er moet een
toetsing van de opleiding plaatsvinden aan de hand van de eindtermen en doelen van de
opleiding. Tevens moeten docenten vaststellen of hun vak past bij de eindtermen en in hoeverre
het vak bijdraagt aan de doelstellingen van de opleidingen. Studenten kunnen de vakken op een
gelijke manier beoordelen.
10

De commissie vindt het een goed idee op deze manier een evaluatie uit te voeren. Fokkinga
merkt op dat het belangrijk is de eisen die worden gesteld aan de zelfstudie goed in de gaten te
houden, zodat geen dubbel werk verricht hoeft te worden. Slump merkt op dat jezelf vroegtijdig
een spiegel voor houden erg nuttig kan zijn en dat het positief is om eventuele verbeteringen al in
gang te zetten voordat de zelfstudie start.
Afgesproken wordt de evaluatie voor de volgende vergadering in gang te zetten. Het zou goed
zijn als docenten vlak na de vergadering informatie ontvangen over de vakken, zodat zij reacties
kunnen terugsturen voor de kerst. Vonk en Van der Hoeven zullen samen bekijken hoe te starten
met deze evaluatie. Tijdens de volgende vergadering zal dit punt opnieuw worden geagendeerd.
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9.

Rondvraag
Studentlid Satink geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er een voorbespreking van de
vergadering is met de studenten. Dit zal vanaf aankomende vergadering plaatsvinden.
Van der Hoeven heeft nog een vraag met betrekking tot het vak De Informatiemaatschappij
(160521). Dit vak was verplicht in het Telematica-curriculum, maar is komen te vervallen door de
overgang in het studieprogramma. Op dat moment was een samenvoeging van de vakken ”De
Informatiemaatschappij” en ”Technology Assessment” niet mogelijk, doordat de docenten niet op
één lijn konden komen. De docent van “De Informatiemaatschappij” wil zijn vak graag blijven
aanbieden, en Van der Hoeven stelt voor de studenten nu de keuze te bieden tussen ”De
Informatiemaatschappij” en “Technology Assessment”. De commissie kan hier mee instemmen.
Besloten wordt om dezelfde keuze voor Informaticastudenten toe te staan. Smit en Slump, die de
vergadering eerder verlieten, stemmen hier na de vergadering mee in.
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10.

Sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 17 november.
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Actiepunten:

10

No.

datum

omschrijving

aktie door

planning

1

02-09-04

Van der Hoeven

januari 05

2
4
5
6

02-09-04
23-09-04
23-09-04
17-10-04

argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject
C&R en BSc opdrachten in kaart brengen
Evaluatie masteropleidingen inclusief vakbeschrijvingen
Procedure inschrijven Referaat voorleggen aan Huijs
Gegevens over augustustentamens (deelname en resultaat)
Brief betreffende advies doorstroommatrix

Van der Hoeven
Romkema
Romkema
Haverkort

start oktober 04
oktober 04
november 04
december 04
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