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Verslag van de 35e OLC IT-vergadering d.d. 24 juni 2008
Aanwezig:
Alsmede:
Afwezig:

Hiemstra, Van Dijk, Van der Wel, Jochemsen, Karagiannis, Nijholt (voorzitter), Noltes,
Kokkeler, Klaassen, Palsma en Langerak
Romkema, Schut, Van der Hoeven en Huiskes (notulen)
Ruys (mk)
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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Langerak is als vervanger van Ruys aanwezig.
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2. Mededelingen
Vooraanmeldingscijfers
De vooraanmeldingen staan nu op 40 t.o.v. 60 vorig jaar. Het is dus minder slecht dan in het begin
gedacht. Dit komt waarschijnlijk doordat er vorig jaar de vooraanmeldingen in het begin hoog
geweest zijn.
EL heeft een lichte groei, en TW loopt achter op vorig jaar.
3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 34, d.d. 27 mei 2008
Tekst: Van Dijk was wel aanwezig.
N.a.v.: OER Er komt een overgangsregeling voor het afstuderen. Verder zal er een
overgangsregeling komen voor de propedeuse. M&O kan bij een andere opleiding gevolgd
worden. Computer organisatie wordt individueel bekeken, er zijn in ieder geval nog 2
tentamenkansen. Studenten worden hierover deze week geïnformeerd. Daarnaast is er een
regeling voor Signalen en Transformaties voor de TEL studenten. Dit vak mag ook bij TG gevolgd
worden.
Pag. 2: studentenmentoraat Er staat verplichte aanwezigheid. Hierover blijven de meningen
verdeeld, er worden geen sancties opgelegd. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn dat je
meedoet.
Actiepunten
11. Create staat op de agenda
12. TW/INF notitie, is als bijlage bij de OER
13. Toetsbeleid is toegevoegd aan de OER
14. Afstudeerhandleiding, staat op op agenda
15 Stand van zaken practicumvoorzieningen, staat op de agenda.
16 Is toegevoegd aan de stukken
Hiermee zijn alle actiepunten afgehandeld

4. Kwaliteitszorg
De notitie over kwaliteitszorg is al eerder verstuurd. Romkema geeft een toelichting. Op de eerste
4 pagina’s staan de belangrijkste punten, het overige deel is achtergrond informatie.
Op pagina 3 staan een aantal acties.
De OLC gaat akkoord met deze voorgenomen acties.
Er wordt gevraagd of er al een docent is voor Distributed Systems, deze is er nog niet.
Verder wordt er aandacht besteed aan het evalueren van Projectvakken. Deze zijn vaak slecht te
evalueren met de standaard evaluaties. Hiervoor worden oplossingen gezocht.
Er zijn geen vakken die eruit springen. Het is wel opgevallen dat er bij BSc referaat veel studenten
zijn uitgevallen en dat het steeds vaker voorkomt dat studenten het een 2e of 3e keer doen.
WO Monitor
De WO monitor is het onderzoek onder afgestudeerden. In het visitatierapport stond een
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opmerking dat er twijfel is of afgestudeerden op WO niveau werk gevonden hebben. Dit lijkt een
trend, het is niet duidelijk of dit bij anderen ook het geval is. Er zijn vermoedens dat de branche
onvoldoende personeel kan vinden op WO niveau en daarom ook voldoende neemt met HBO
niveau.
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5. Create
Van der Hoeven geeft een toelichting.
De OLC IT hoeft niets over Create te zeggen maar het verzoek van de decaan is om hierover
advies te geven.
Er zijn 3 dingen die eruit springen:
1. het is een krachtig statement van EWI (vraag naar techniek)
EWI is traditioneel science, maar gaat hierdoor meer richting de maatschappelijke vraag (minder
techniek, meer mens)
2. Fysica en wiskunde zal niet centraal staan, de potentiële studenten komen ook buiten het
instroomprofiel van een ir-opleiding (ook studenten met een M-profiel)
3. Academische opleiding over kennis en vaardigheden. Er is creativiteit nodig voor deze
opleiding.
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Het programma zal veel projectonderwijs bevatten.
Er wordt gevraagd hoe de verschillende instroomprofielen alle verplichte vakken kunnen volgen.
Daarnaast wordt er opgemerkt dat er 1 doorstroom master staat, HMI. Nijholt geeft aan dat er
aanpassingen nodig zijn bij HMI voor deze instroom. Er zal in ieder geval extra wiskunde en
programmeren aangeboden moeten worden.
Ook wordt er gevreesd voor de instroom bij INF, zal deze nog lager worden door een nieuwe
opleiding? Er is onderzoek na gedaan, en dit is een andere markt.
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Ook wordt er opgemerkt dat de opleiding een toepassingsgericht karakter heeft, maar dit komt
minder naar voren in de vakbeschrijvingen.
Het advies aan de decaan zal positief zijn, wel met een aantal opmerkingen.
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6. Practicumvoorzieningen
De practicumvoorzieningen zijn al eerder aan de orde geweest.
Er zijn nu plannen voor een Showcase laboratorium waarin ook allerlei snufjes moeten komen.
Deze ruimte zal ook geschikt gemaakt worden voor Create. De bedoeling was om dit op vloer 3 te
maken, maar die ruimte is niet geschikt. Het zal nu in de Oostzaal gemaakt worden, waardoor de
5 clusters verplaatst zullen worden over de verschillende vloeren.
Wel zal over een aantal punten dan nog goed nagedacht moeten worden, o.a. avondopenstelling
en de beheersstructuur.
Het aantal werkplekken neemt niet af, in sommige gevallen zullen er meer surveillanten nodig zijn.
De voorbereidingen starten in het nieuwe collegejaar.
7. Onderwijswijzigingen
ADC, dit is geen wijziging. Langerak geeft aan dat er in het vak niet veel veranderd is, maar wordt
steeds verder uitontwikkeld. De grootste wijziging is de afschaffing van het practicum, omdat er
weinig gebruik van werd gemaakt.
CAO Kokkeler geeft aan dat het practicum is komen te vervallen, nu worden er voor
Computerarchitectuur hoorcolleges gegeven op een werkcollege manier, wellicht zou dit ook een
optie zijn voor CAO
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AVI 1: Er zijn voor AVI 1 twee docenten Kokkeler en De Boer
Er zijn voor AVI 1 een aantal thema’s genoemd, Hiemstra vraagt waarom deze thema’s genoemd
zijn. Romkema geeft aan dat het een willekeurig lijstje is en dat het opdrachten kunnen zijn bij
verschilende leerstoelen
JAVA Middleware, Er wordt gevraagd of het vak Engelstalig is, want het is een MSc vak. Van der
Hoeven zal dit doorgeven aan de docent.
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8. Afstudeerhandleiding
Het concept van de afstudeerhandleiding is meegestuurd.
Er kwamen veel vragen van docenten en studenten over het proces afstuderen, vandaar dat deze
handleiding gemaakt is. Er was wel een handleiding, maar deze was onvolledig en onduidelijk.
Er worden opmerkingen gemaakt over het taalgebruik en of deze handleiding ook in het Engels
opgesteld wordt. Schut geeft aan dat deze eerst in het Nederlands gemaakt wordt en daarna ook
in het Engels.
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9. W.v.t.t.k./Rondvraag
Noltes meldt dat de FR regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. De studentenfractie wil ook niuws uit
de OLC gaan mailen naar studenten.
10. Sluiting
De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 24 juni 2008

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

17
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