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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. De nieuwe leden worden welkom geheten en iedereen stelt
zich voor omdat er veel nieuwe leden zijn. Op dit moment is er nog 1 vacature voor een docent en
zijn er nog 2 vacatures voor studenten.
De agenda wordt vastgesteld.
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2. Mededelingen
Van der Hoeven deelt mee dat het eerste conceptrapport voor de gezamenlijke OER
gepresenteerd is aan de OLD’s. Waarschijnlijk wordt de gezamenlijke OER per 1 september 2009
ingevoerd. De OLD’s hebben wel aangegeven dat de regels wel wat dwingender kunnen.
Procedures voor bv herkansingen zullen hierin opgenomen worden, zodat het op UT niveau gelijk
wordt. Van der Wel vraagt wat dit voor invloed heeft op het toetsbeleid. Van der Hoeven geeft aan
dat niet alles in de gezamenlijke OER komt. Verder was hij wel verrast over de reacties van de
OLD’s
Fokkinga deel mee dat hij de OLC zal verlaten en dat Hiemstra zijn opvolger wordt.

3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 27, d.d. 26 september 2007
Tekstueel:
pagina 1-2; eind augustus moet begin september worden.
pagina 2, punt 7: bij worden ontbreekt de n
n.a.v.:
Er wordt gevraagd bij welk vak het video college gegeven gaat worden, dit zal waarschijnlijk wel
ADC worden.
Actiepunten
- 4e kwartiel Telematica
Er zijn een aantal wijzigingen in het TEL curriculum, voor kwartiel 4 blijft er voldoende keuze over.
Schut heeft het overzicht van de vakken gemaakt.
Van der Wel vraagt hoe dit naar studenten gecommuniceerd gaat worden. Het zal op de website
komen en er een mail gestuurd worden naar de studenten. Dit wordt een nieuw actiepunt.
- tentamenvolgorde, actiepunt voor feb. 2008
- deelnemerspercentage laatste tentamendag, deze gegevens zijn niet op een eenvoudige manier
te krijgen, actiepunt blijft staan tot jan. 2008
- integratie BSc TEL en INF, actiepunt voor feb. 2008.

4. Toetsbeleid
Romkema geeft een toelichting op de nieuwe versie van het toetsbeleid. Het is nu door andere
personen aangepast. Het is vooral gebaseerd op de huidige situatie. De belangrijkste discussie is
toch het beleid rondom afstuderen.
Het stuk wordt per hoofdstuk doorgenomen en opmerkingen gemaakt.
In hoofdstuk 1 moet ook Embedded Systems worden opgenomen als EWI opleiding, en deze
notitie zal ook naar de OLC ES en BITOC gaan.
In hoofdstuk 2 zijn er opmerkingen over de woordkeuze aannemelijk en waarschijnlijk. Het is
onduidelijk hoe dit nu goed geformuleerd moet worden.
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In hoofdstuk 3 wordt er opgemerkt dat er bij S14 niet altijd sprake hoeft te zijn van een
softwareproduct.
Verder is er bij S16 sprake van 7 maanden, terwijl er eerder in het hoofdstuk gesproken wordt
over 6 maanden. De norm moet hier geformuleerd worden, officieel 21 weken van 40 uur.
De opmerkingen zullen verwerkt worden in de notitie. Het gaat nu nog om de laatste details.
Er wordt wel gevraagd in hoeverre dit met de brede OER overeen komt. In ieder geval zal de
regelgeving over afstuderen niet in deze OER worden opgenomen.
Deze nota zal bekend gemaakt moeten worden binnen INF, ook zal er eventueel bij kwaliteitszorg
op het vragenformulier aandacht moeten komen voor toetsing.
Als actiepunt komt hieruit dat er tijdens een onderwijslunch in feb. 2008 aandacht gegeven wordt
aan het toetsbeleid en groenlicht verklaring, ook de onderwijsfunctionaris van I-A zal hier aandacht
aan schenken binnen I-A.

5. Brede Bachelor IT
Van der Hoeven geeft een toelichting op de notitie. Het is een notitie uit 2001 die nu aangepast
gaat worden voor de komende veranderingen.
De inleiding is het besluit om de BSc TEL op te heffen. De vraag is vooral welke vakken cruciaal
zijn voor alle BSc studenten. Het definitieve programma moet in februari 2008 klaar zijn.
Er wordt gevraagd of er alleen met bestaande vakken een programma gemaakt moet worden, of
zullen er ook nieuwe vakken ontwikkeld worden. Ook hierover zal er nog een discussie moeten
zijn. Verder heeft Van der Hoeven het over een “waaier van studiewegen”. Dit is een
samenhangend pakket waarbij er wel keuzes blijven. De volgende keer komt dit terug op de
agenda. Van der Hoeven zal het verder uitwerken.
Er zijn een paar punten die erg belangrijk zijn:
- overzicht van alle belangrijke basispunten
- plan van aanpak over de inhoudelijke discussie, thema’s en eindtermen
- verdere uitwerking.
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6. Stand van zaken opleiding CreaTe
De informatie is ter info meegestuurd.
De faculteitsraad zal hierover advies geven, omdat er geen OLC is voor een nieuwe opleiding.
Wel mag de OLC IT advies geven, maar dit is niet op verzoek van de decaan.
Besloten wordt om dit voor de volgende vergadering op de agenda te zetten, tenzij de vergadering
van de faculteitsraad eerder is, dan zal het per e-mail van commentaar worden voorzien.
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7. W.v.t.t.k.
-8. Rondvraag en sluiting
Noltes vraagt of het vergaderschema nogmaals rondgestuurd kan worden.
De voorzitter bedankt Fokkinga voor zijn deelname in de OLC.
De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 31 oktober 2007

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

1

Mei 2007

curriculum van Telematica bekijken
i.v.m. gering vakaanbod 4e kwartiel
tweede studiejaar

Schut

Okt 2007

2

Mei 2007

BOZ vragen om tentamenvolgorde te
wijzigen i.v.m. laatste tentamendag

Van der Hoeven

Mrt 2008

3

Mei 2007

Nagaan of tentamen op laatste
tentamendag invloed heeft op laag
deelnemerspercentage

Romkema

Feb 2008

4

Sept 2007

integratie Telematica-vakken in
bachelor Informatica bekijken

Van der Hoeven

Feb 2008

5

Okt. 2007

Communiceren naar studenten over
de wijzigingen in TEL curriculum en de
mogelijkheden van keuzevakken in
kwartiel 4.

Schut

Nov. 2007

6

Okt. 2007

Onderwijslunch docenten, onderwerp
toetsbeleid en groenlicht verklairing

Feb 2008

7
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