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Aanwezig

B. Benders (secretaris), B. van Dijk, M. Fokkinga, G. v.d. Hoeven (opleidingsdirecteur),
M. Jochemsen, R. Nolten, J. Noltes, H. Romkema, G. Smit, E. van der Wel

Afwezig

A. Nijholt (voorzitter), D. Quartel, J. Schut, C.Slump

1. Opening
Bij onverwachtse afwezigheid van Nijholt, wordt het voorzitterschap tijdelijk overgenomen door Smit en
vanaf 10:30 door Fokkinga. Smit opent de vergadering en heet Mareije Jochemsen welkom als nieuw
lid.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
- Van der Hoeven noemt de vooraanmeldingscijfers: INF/TEL 52, BIT 10, EL 18, TW 19
- Voor Embedded Systems aan de UT heeft zich 1 student aangemeld; de vooraanmeldingen in Delft en
Eindhoven voor deze opleiding zijn een stuk hoger.
- n.a.v. de mededeling dat de OLC-IT vergadering van 13 juni zal vervallen en het feit dat de
vergadering van 11 juli waarschijnlijk ook niet door zal gaan, zal er nog een vergadering voor eind
juni gepland moeten worden (actiepunt Benders).
4. Notulen vergadering OLC-IT nr. 23
Tekstueel: Inhoudelijk: Actiepunten:
-voorzitter voorbereidingscommissie Creative Technology uitnodigen: is gedaan en kan van de lijst
-docenten informeren over deadline ongedeelde opleidingen: er is een brief over dit onderwerp
verspreid onder de studie-adviseurs met het verzoek dit binnen de leerstoel te bespreken; punt kan
van de lijst.
5. Ingekomen post
- tussenrapportage toetsbeleid
I.v.m. de OER is de paragraaf over de duur van de afstudeeropdracht uit het toetsbeleid gelicht.
Romkema vraagt hoe er wordt aangekeken tegen de herschreven paragraaf. Fokkinga vindt het
criterium van 16b vreemd; alsof iedere afstudeercommissie zijn eigen criteria heeft. Romkema geeft
hierop aan dat afstudeercommissies de neiging hebben hun eigen accenten te leggen en dat de student
moet weten wat er van hem verwacht wordt.
Smit is van mening dat bij 16d de periode van 8 maanden vervangen moet worden door: netto 8
maanden. De discussie hierover wordt doorgeschoven naar de bespreking van de nota toetsbeleid.
- tussenrapportage inventarisatie leerdoelen en voorkenniseisen INF vakken
Hierover zijn geen vragen/opmerkingen.

6. Notitie nieuw op te richten opleiding "Creative Technology"
9:30-10:00 toelichting door Zsofia Ruttkay, voorzitter voorbereidingscommissie "Creative
Technology".
Aangezien de commissie pas één maand aan het werk is en de plannen zich nog in een beginstadium
bevinden, verzoekt Ruttkay in de notulen geen verslag te doen van haar presentatie. Er is echter een
WIKI- pagina van de commissie beschikbaar, waarop meer informatie gevonden kan worden:
http://janus.cs.utwente.nl:8000/twiki/bin/view/CT/WebHome
Fokkinga geeft de commissie nog twee aandachtspunten mee:
- neem de ervaringen met de opleiding Telematica mee
- peil de betrokkenheid van de docenten
7. Vakwijzigingen
De studentleden vragen zich af of de vakken programmeren I en II gaan veranderen doordat beide
vakken niet meer door de leerstoel FMT maar door de leerstoel SE gegeven gaan worden. Van der
Hoeven antwoordt dat deze vakken inhoudelijk niet zullen veranderen.
Tevens vragen de studentleden zich af wat de consequenties zullen zijn voor eerste en tweedejaars
studenten van het feit dat het vak Netwerkbeveiliging volgend jaar in het eerste kwartiel gegeven zal
worden i.p.v. in het derde kwartiel. Van der Hoeven zal hierover navraag doen bij Schut (actiepunt).
8. Gecombineerd INF/TW BSc programma
N.a.v. het stuk uit de bijlage vraagt van der Hoeven om reacties. Een aantal reacties neemt hij mee naar
het volgende overleg met TW:
- flexibiliteit van het programma (kan er bv. later ingestroomd worden)
- omvang van de minor is zeer beperkt
- onduidelijkheid over bacheloropdracht en bachelorreferaat
9. Vaststellen OER
De OLC-IT gaat akkoord met de twee tekstuele wijzigingen die zijn voorgesteld door Van der Hoeven
(het schrappen van het woord ‘bijvoorbeeld’ en het vervangen van ‘as quickly as possible’ door ‘within 2
months’).
De OLC-IT gaat akkoord met de voorgestelde uitzondering op de ‘”30 credits buiten de deur”-regel.
De OER blijft ongewijzigd voor wat betreft het verweven studeren.
Gezien de zeer beperkte tijd die er nog is om het onderwerp ‘aanscherping van de regels rond
begeleiding en beoordeling van afstudeeropdrachten’ te bespreken, kunnen reacties hierover per e-mail
naar Van der Hoeven worden gestuurd.
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag en sluiting
- Van der Wel vraagt zich af waarom C. Slump lid is van de OLC terwijl hij nooit aanwezig is.
Van der Hoeven zal Slump hierop attenderen (actiepunt)
- Gevraagd wordt of het visitatierapport al is ontvangen. Dit blijkt niet het geval te zijn.
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
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