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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen
Van der Hoeven deelt mee dat er een panel van de NVAO op bezoek is geweest voor Embedded
systems. In december zullen ze ook Delft bezoeken. Het is nu wachten op het rapport. Op 29
november gaat de NVAO bij de Lerarenopleiding op bezoek. Dit zal plaatsvinden in Delft.
Tevens deelt Van der Hoeven mee dat met de rector is afgesproken dat de opleiding GeoInformatics niet voor accreditatie wordt aangeboden.
In de Infomaticakamer van de VSNU is gesproken over de instroom van VWO-ers. De meeste
vwo-ers zijn ingestroomd in Delft en daarna Utrecht. De HBO-instroom is in Delft en Eindhoven
het grootst.
Schut deelt mee dat er op 22 november een onderwijslunch is. Hier zullen de resultaten van de
studentenenquete ten behoeve van de masterevalutatie worden besproken.

4.

Notulen OLC-INF en OLC-TEL vergadering nr. 11
De notulen worden met een correctie goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt
opgemerkt dat Corrie Huijs namens de coordinatoren de studiedag van de VSNU zal bezoeken.

5.

Actiepunten
16
Actiepunt staat voor april 2006 en blijft staan.
19
Actiepunt blijft staan tot december en zal worden afgehandeld door Schut.
20
In een van de komende afdelingsoverleggen van de afdeling Informatica zal dit worden
besproken. Dit zal worden teruggekoppeld aan de opleidingscommissie.

6.

Accreditatie
Romkema geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken. De zelfstudie moet 1 maart
gereed zijn, dit betekent dat de stukken geschreven dienen te zijn voor kerst. Op dit moment zijn
er nog weinig produkten, het komt moeilijk op gang. Het is positief dat er veel docenten
betrokken zijn en dat er ook veel voorwerk is verricht.
Verder is er een docentenquete gehouden. Als vervolg hierop komt er een docentenbijeenkomst,
de inhoudelijke voorbereiding hiervoor wordt gedaan door ITBE.
Voor de toetspraktijk zijn er hoogleraren geïnterviewd. De interviews met docenten over
toetspraktijk binnen de bacheloropleiding vinden nog plaats. Op korte termijn wordt over de
toetspraktijk een eerste beschrijving verwacht. Het lijkt een goed idee om deze beschrijving in de
OLC te bespreken.
Van Dijk geeft aan dat er binnen HMI een aantal onderwijsmiddagen zijn georganiseerd.

7.

Kwaliteitszorg
De halfjaarlijkse rapportage over kwaliteitszorg wordt gedaan aan de hand van verschillende
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stukken van verschillende partijen. Zowel bij de vakevaluaties als bij de OEC waren er wat
organisatorische problemen. Hier zijn nieuwe afspraken over gemaakt. Uit de evaluaties blijkt dat
de INF-studenten moeilijker te mobiliseren zijn voor de evaluaties dan de studenten van BIT en
TEL. Twee vakken vielen negatief op. Met de docent van het vak Kansrekening en Statistiek is
gesproken. De overstap van trimester naar kwartiel bleek een probleem, ondermeer doordat door
deze overgang een deeltoets kwam te vervallen. Volgend studiejaar zal deze deeltoets wel weer
worden verroosterd. Het vak Management en Organistatie valt ook negatief op. Romkema zal de
vakevaluatie van dit vak afwachten en hier in de OLC op terugkomen.
In tabel zeven van de vakevaluaties blijken voor een tweetal vakken niet de procentuele
aantallen maar de absolute aantallen te zijn weergegeven. Dit geldt voor de vakken FMSE en
Informatiesystemen. Daardoor werd een vak ten onrechte gemarkeerd. Met de juiste aantallen
vallen de vakken wel binnen de marges. Op de website van kwaliteitszorg zullen de juiste
aantallen worden gepresenteerd.
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8.

20

30

Onderwijswijzigingen 2006-2007
Omdat er een aantal gecompliceerde curriculumwijzingen mogelijk worden doorgevoerd, is het
belangrijk om tijdig te spreken over het curriculum en het vakkenaanbod. Vanwege het
roosterproces dient in de periode januari/februatie beslist te worden over de
onderwijsprogramma’s van 2006-2007.
Van der Hoeven heeft een overzicht gemaakt van de vakken, waarbij is voorzien in de introductie
van de track Computer Security binnen de master Computer Science en de introductie van de
track Embedded Systems (beiden binnen Computer Science). Over deze programma’s is nog
niet beslist, maar gevraagd wordt om hier alvast na te denken alvorens besluitvorming moet
plaatsvinden. In de tabel zijn al een aantal knelpunten zichtbaar, zoals vakken die zowel in de
bachelor als master worden opgenomen, verplaatsingen van kwartielen en de ongelijke omvang
van vakken. Romkema vraagt ook rekening te houden met de verschillende startmomenten van
een opleiding door onder andere zij-instroom en verweven studeren. Voor de volgende
vergadering zal S. Etalle worden uitgenodigd om verder te spreken over de studieprogramma’s.
Van der Hoeven zal tevens navragen hoe de Radbouduniversiteit en de Universiteit Eindhoven
omgaan met gelijke verplichte onderdelen in bachelor en masterprogramma’s.
Over het programma van HMI merkt Van Dijk op dat er momenteel veel discussie wordt gevoerd.
Vanuit HMI zal er meer op papier worden gezet en worden besproken in de OLC.
Rondom Telematica speelt de discussie over de omvang van de afstudeeropdracht. Deze
omvang is gestandardiseerd, maar Telematica wijkt hiervan af met een omvang van 40 credits.
De verschillende commissieleden zullen binnen hun eigen kring navraag doen naar de tabellen
en of er nog andere wensen en of wijzigigingen zijn. Dit agendapunt zal volgende vergadering
opnieuw worden besproken.

40
9.

Rondvraag
Van Dijk geeft aan dat ze de vergaderstukken ook graag elektronisch zou ontvangen. Op die
manier is het eenvoudiger om binnen een leerstoel of groep bepaalde stukken te verspreiden.
Van der Hoeven stelt voor om een teletopsite in te richten voor de opleidingscommissie.

10.

Sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagochtend 14 december 2005.
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Actiepunten:

10

No.

datum

omschrijving

aktie door

planning

16

28-09-05

Smit

april 06

19
20
21
22
23

28-09-05
28-09-05
16-11-05
16-11-05
16-11-05

argumenten keuzemogelijkheid Ontwerpproject
C&R en BSc opdrachten in kaart brengen
Verdeling mastervakken
Gebruik Engelse taal
Beschrijven toetspraktijk
Evaluatie M&O
Bachelor/mastervakken bij andere universiteiten

Schut
Van der Hoeven
Romkema
Romkema
Van der Hoeven

december 05
januari 06
december 05
december 05
december 05
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