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Aanwezig

B. Benders (secretaris), B. van Dijk, M. Fokkinga, G. v.d. Hoeven (opleidingsdirecteur),
A. Nijholt (voorzitter), R. Nolten, J. Noltes, D. Quartel, H. Romkema

Afwezig

C.Slump, G. Smit, J. Schut, E. van der Wel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
- Nijholt laat weten dat M. Penning haar lidmaatschap van de OLC-IT heeft opgezegd i.v.m. haar
afstudeeropdracht in het buitenland. Vervolgens wordt meegedeeld dat er een nieuw studentlid is
gevonden in de persoon van Mareije Jochemsen.
- Van der Hoeven noemt de vooraanmeldingscijfers: INF/TEL 36 (was 23), BIT 3(8), EL 9(19), TW 15(8)
- Toetsbeleid: er is een nieuwe commissie die bestaat uit de volgende personen: M. Theune,
G.Karagiannis, T. Ruys, R. Nolten en H. Romkema. De commissie wil ruim voor de zomer komen met
een voorstel.
- Nieuwe bacheloropleiding: een voorbereidingscommissie kijkt naar de kansen en mogelijkheden van
de nieuwe EWI Bacheloropleiding “Creative Technology”. Direct na de zomer zal de commissie met
een rapport komen. Voorgesteld wordt om de voorzitter van deze voorbereidingscommissie uit te
nodigen voor de OLC-IT vergadering van april (aktiepunt voor Benders).
- Onderwijswijzigingen: dit onderwerp zal volgende maand op de agenda staan. Er zullen geen grote
wijzigingen op vak- en curriculumniveau zijn.
4. Notulen vergadering OLC-IT nr. 22
Tekstueel: Romkema geeft aan bij punt 5 dat het concept eindrapport van de visitatiecommissie eind
april 2007 verwacht wordt.
Inhoudelijk: bij punt 7 meldt Romkema dat:
- hij alle docenten die betrokken zijn bij de vakken Programmeren II en Discrete Wiskunde II individueel
gesproken heeft.
- op de uitnodigingen voor de panelgesprekken zijn weinig reacties gekomen; hij zal hier opnieuw
achteraan gaan.
Verder wordt aangegeven bij punt 9 dat er een nieuwe versie van de onderwijsnota is. Deze zal
binnenkort verstuurd worden.
5. Einde ongedeelde opleidingen
Naar aanleiding van de bijlage van Van der Hoeven is het de bedoeling dat de OLC haar advies geeft
aan de opleidingsdirecteur en de examencommissie. Een aantal leden vraagt zich af of docenten zich er
voldoende van bewust zijn dat 1 september 2007 de deadline is voor studenten van de generatie 2000
en eerder om hun diploma te halen van de ongedeelde opleiding. Van der Hoeven zal de docenten over
deze situatie informeren (aktiepunt).

6. Bevoegdheid tot verlenen van meer dan 30 credits buiten de UT
Van Dijk geeft een korte toelichting op de bijlage.
Fokkinga is van mening dat de Twentse signatuur verloren zal gaan als meer dan één jaar (van de twee
jaar) buiten de UT gedaan zal worden. Verder vindt hij dat de bevoegdheid niet bij de studie-adviseur
moet komen te liggen, omdat de regel dan net zo goed afgeschaft kan worden. Een ander bezwaar is
dat het wetenschappelijke niveau minder in de gaten gehouden kan worden.
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een aanloopprobleem: er wordt te laat gerealiseerd dat na de
stage, de afstudeeropdracht niet zomaar buiten de UT gedaan mag worden.
In april komt deze regel weer aan de orde bij de bespreking van de OER. Vraag is of dit punt zo
belangrijk is dat het terug moet komen in de OER? De OLC kan hierover advies geven aan de
opleidingsdirecteur. Waarschijnlijk zal de regel genuanceerd worden door de toevoeging dat een
uitzondering geldt voor een afstudeeropdracht bij een onderzoeksinstelling.

7. Voortbestaan Bachelor-opleiding Telematica
Na een korte toelichting van de aanwezige studentleden op de brandbrief m.b.t. de Bacheloropleiding
Telematica, vraagt Nijholt wat de visitatiecommissie zegt over de identiteit van deze opleiding. Het
antwoord hierop is dat er destijds met deze opleiding goed is ingespeeld op een ‘hype’, maar dat het
moment nu voorbij is. Volgens Nolten blijft de communicatietechnologie zich echter ontwikkelen en heeft
de opleiding daarom toekomst. Het standpunt van de faculteit is dat er niet meer in de opleiding
geïnvesteerd wordt en dat de opleiding zal worden opgeheven. Kort na het oordeel van de
visitatiecommissie zal de decaan waarschijnlijk het besluit nemen om de bacheloropleiding TEL op te
laten gaan in de in de bacheloropleiding INF en de aandacht te richten op de Masteropleiding TEL.
Noltes waarschuwt op te passen dat de Masteropleiding TEL niet hetzelfde lot zal treffen als de
Bacheloropleiding TEL. Nolten geeft aan dat er geen belemmering meer moet zijn om door te stromen
van de Bacheloropleiding INF naar de Masteropleiding TEL.
Inschrijving voor de Bacheloropleiding TEL is dit jaar nog mogelijk. De opleiding zal op zijn vroegst per
2008 opgeheven worden.
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag en sluiting
- Noltes geeft aan dat de OLC-IT vergadering op 11 juli a.s. in de universitaire vakantie valt, waarop
Van der Hoeven meedeelt dat deze vergadering waarschijnlijk niet door zal gaan.
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
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