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Broenink, Karagiannis, Kokkeler, Ruys, Van der Wel, Noltes, Sijpesteijn, Verbij, Van
Dijk, Hiemstra
Van der Hoeven (plv voorzitter), Langerak, Romkema, De Bruin (notulen)
Nijholt, Jochemsen, Schut

1. Opening en vaststellen agenda
Van der Hoeven opent de vergadering.
Aan punt 7 van deze agenda wordt het onderwerp tentamenplanning toegevoegd.
2. Mededelingen
-Eco congres
Het eco congres op 7 oktober jl. is door Langerak, ondanks het geringe aantal docenten, positief
ervaren.
-Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit:
4 OLD’s (Van der Hoeven, Polderman, Olthuis en Langerak)
Directeur bedrijfsvoering (Van Egmond)
Bureau Onderwijs Begeleiding (Van Laar)
De stuurgroep komt wekelijks bij elkaar.
-Tentamenrooster
In week 44 zijn voor B2, 3 tentamens op 3 achtereenvolgende dagen gepland. Dit onderwerp komt
terug bij punt 7.
Quantative Modelling and Analysis
Dit vak was gepland voor het tweede kwartiel. Echter er is geen docent beschikbaar om dit vak te
geven. Besloten is om dit vak door te schuiven naar volgend jaar.
OER 2009/2010
Staat on-line.
Voorzitter OLC IT
Huidige voorzitter OLC IT, Nijholt heeft aangegeven geen uitvoering meer te willen geven aan het
voorzitterschap van de OLC IT. Het staat op de agenda van de disciplineraad van donderdag 15
oktober. Een nieuwe voorzitter wordt officieel benoemd door de decaan van de faculteit.
3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC , d.d. 15 september 2009
Toevoegen aan pagina 1 regel 5: gedeeltelijk aanwezig Van den Berg (S&O, OD)
Pagina 1 regel 42 (op verzoek van Van der Wel): onbegrip vervangen door onacceptabel en
schandalig.
Pagina 3 regel 4: Beer vervangen door Sijpesteijn.
Pagina 3 regel 40: tevredenheid vervangen door tevreden.
Pagina 4 regel 21: Seijpesteijn vervangen door Sijpesteijn.
Pagina 5 actiepunt 29: november vervangen door oktober.
Hiemstra vraagt toelichting op de term virtueel vak.
Langerak licht toe dat het gaat om vaardigheden en competenties die niet worden ondergebracht in
één vak maar in diverse vakken. Hierbij zal een coördinator ondersteuning bieden aan docenten.
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-Actiepuntenlijst
Actiepunt 30 wordt door Langerak toegelicht:
Technology assesment/keuzevakken overleg met de docenten moet nog plaatsvinden.
AVI lijnen en eindtermen: Inventarisatie van benodigde activiteiten vindt plaats. Vervolgens overleg
met Onderwijskundige dienst. Tijdschema wordt in de OLC van december aan de OLC leden
aangeboden.
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4. Uitgegane/ingekomen Post
- Mail OLC cursus / Onderwijskundige dienst
Deze wordt ter kennisgeving aangenomen.
e
-Advies evaluatie 2 kwartiel OEC
De OLC brengt het advies uit om het vak Quantative Modelling and Analysis te vervangen door
Besturingssystemen.
Ruys vraagt om bij volgende adviezen van de OEC het volledige jaaroverzicht van de te evalueren
vakken bij te voegen.
Noltes zegt dit toe. Met bovenstaande opmerkingen wordt het advies van de OEC goedgekeurd.
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5. Bachelor Satisfactie 2008
Langerak :
Er bestaat een UT breed Rapport van juli 2008, opgesteld door het bedrijf Newcom consultancy,
waarin de resultaten van het Bachelor Satisfactie onderzoek worden weergegeven.
Op de resultaten die van toepassing zijn op de INF/BIT studenten is door een studentenfractie vanuit
de OLC IT een toelichting geschreven. Hierin is een lijst van aanbevelingen opgenomen.
Toelichting op deze aanbevelingen door Langerak:
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Aansluiting op de praktijk
- Aandacht voor de beroepspraktijk in het vak AVI 1.
- Gepoogd wordt om het ontwerpproject in te vullen met opdrachten vanuit diverse (regionale)
bedrijven. Hierbij geven de OLC leden het advies om bij deze actie rekening te houden met de
zwaarte en tijdsbesteding van deze opdrachten.
Beoordelingen
- Nakijktermijnen, zie punt 6.
- Hieraan wordt aandacht geschonken in het AVI 2 project (feedback geven en ontvangen gedurende
en bij afsluiting van projectwerk). Tijdens deze vergadering wordt van gedachten gewisseld over de
wijze hoe feedback aan een student geuit kan worden.
Communicatie
- Heeft de aandacht van het communicatieteam, initiatieven voor elektronische prikborden en
elektronische informatievoorzieningen in gebouwen.
- Instellen van een werkgroep bestaande uit studenten en de opleidingsdirecteur om de behoeftes van
studenten te inventariseren en zo mogelijk te concretiseren.
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Betrokkenheid
- Er wordt van gedachten gewisseld over;
- verlenging van introductieperiode (niet alleen bij aanvang van het eerste jaar);
- experimenten met jaarzalen;
- inschakelen van studentmentoren;
- functioneren van doegroepen.
6. Nakijktermijnen
Aanleiding om dit op de agenda te plaatsen is de brief van de Onderwijscommissie (deze brief wordt in
de vergadering rondgedeeld) aan de examencommissie Informatica. In deze brief wordt de klacht over
de overschrijding van de nakijktermijnen kenbaar gemaakt.
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Langerak heeft contact gezocht met de voorzitter van de examencommissie.
Langerak stelt voor om de docenten schriftelijk te benaderen waarin aan hen een gedragslijn wordt
voorgelegd. Deze gedragslijn omvat:
- Aandacht voor het plannen van nakijken van tentamens;
- indien een nakijktermijn wordt overschreden moet er communicatie (reden) naar het E-team en naar
studenten plaats vinden;
- verwacht mag worden dat de docent bij overschrijdding van de afgesproken termijn kenbaar maakt
waneer het cijfer dan wel bekend is.
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Indien een docent niet communiceert over het te laat aan leveren van cijfers/resultaten, kan dit worden
gemeld bij Hans Romkema of BOZ. Vervolgens wordt hierover officieel melding gemaakt aan de
voorzitter van de examencommissie.
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In deze vergadering wordt onder de aandacht gebracht dat indien de nakijktermijn door docenten
wordt overschreden, deze rekening moet houden met de sluitingsdatum voor inschrijving van het
hertentamen.
Ruys geeft aan dat hij het onwenselijk vindt dat studenten blijven klagen over overschrijding van de
nakijktermijn terwijl er wel communicatie naar studenten heeft plaatsgevonden.
Langerak benadrukt dat er pas melding van een klacht bij de examencommissie wordt gemaakt na
contact met de docent.
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7. W.v.t.t.k.
Sijpestijn brengt het onderwerp tentamenplanning ter sprake.
In de komende tentamenperiode zijn voor de tweede jaars B studenten de tentamens van de
standaardvakken opvolgend op de dinsdag- , woensdag- en donderdagmiddag gepland.
Omdat met name het vak Calculus II (woensdagmiddag) veel voorbereiding vraagt, wordt deze
planning door studenten als zeer onwenselijk ervaren.
Deze mening wordt in de vergadering gedeeld en er wordt gediscussieerd over het ontstaan van deze
mis-planning.
Op verzoek van de studenten zal Langerak aan de docent van het vak Calculus II een verzoek
uitbrengen om een tweede tentamen te maken. Dit tentamen kan in de tweede tentamenweek worden
aangeboden aan studenten die dat willen.
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8. Rondvraag
Noltes vraagt of de minors die onder penvoerderschap van de opleiding Informatica vallen door de
OLC leden formeel van een advies moeten worden voorzien.
Van der Hoeven zegt dat dit niet het geval is.
Kokkeler meldt dat studenten hebben geklaagd over kou in de West-Zaal.
De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 september 2009

Nr.

23

Eerste
keer
genoemd
Maart 2009

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

Uitgebreidere omschrijving van de
gewijzigde ISE track
(voorbeeldpakketten)

Hiemstra/Langerak

November

24

Juni 2009

Het specifiek omschrijven van de
eindtermen voor alle specialisaties

Hoeven/Langerak

December

25

Juni 2009

Omschrijvingen Network Security als
Bachelorvak en als Mastervak

Karagiannis

Januari

26

Juni 2009

Discrete Wiskunde:
slagingspercentage na een tweede
kans

Romkema

November

29

Juni 2009

Uitnodigen van
communicatiemedewerkster (Hinke
Barry) in OLC

De Bruin

November

30

September
2009

Plan van aanpak n.a.v. rapportage
commissie eindtermen
bachelorcuriculum

Langerak

December
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