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Aanwezig:

van Dijk, Huisman, Hiemstra, Karagiannis, Kokkeler, Broenink, van Nee, Sijpesteijn,
Stottelaar, Verbij

Alsmede:
Afwezig:

Havinga (voorzitter), Langerak, Romkema, Schut, Padberg (notuliste)
Romkema, Visser

1. Opening en vaststellen agenda
Er zijn 2 extra stukken toegevoegd voor agendapunt 5 en 8.
2. Mededelingen
-Programme Mentoren:
Er is een bijeenkomst geweest met de programme mentoren. Men wil de mentoren meer
betrekken bij kwaliteitszorg, het up-date houden van de OER wat betreft de leerdoelen en de
relatie van het curriculum met internationale normen.
-Onderwijsmanagement:
Corry Huijs is voor 3 maanden een extra medewerker in het onderwijsteam. Zij gaat vooral kijken
naar de leerdoelen van de Bachelorvakken en het ontwerpproject.
-Studiereis:
Langerak is 1 week mee geweest met de studiereis naar Amerika. De reis was goed
georganiseerd, het was interessant en de bedrijven hadden veel tijd voor hen. De punten voor
deze studiereis vallen binnen de minor. Voor vertrek is het niet helemaal goed verlopen wat betreft
de begeleiders (deze hebben laat afgezegd) daarom wordt na de reis met de groep gesproken om
dit voor een volgende reis te voorkomen.
-NVAO.
Verbij is aangesteld bij de Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie. Ze zijn nu bezig om een
nieuwe opleiding toe te laten.
- Accreditatie:
Er is een NVAO voorlichtingsbijeenkomst geweest in Zwolle. Hier is gesproken over een nieuwe
manier van accrediteren. Bij deze accreditatie wordt vwb kwaliteitszorg minder naar de opleiding
gekeken maar meer naar de instelling (b.v. de UT).
-Studenten: Het definitieve aantal studenten voor TI is 54.
3. Ingekomen/uitgegane Post
De Ingekomen stukken worden mee genomen bij agendapunt 5 en 6.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. d.d. 19 oktober 2010
Tekstueel:
- Pagina 3 (regel 15)
extra toevoegen
De docent was hier niet van op de hoogte.
N.A.V.
-Er wordt gevraagd om een lijst met de namen van de leden van elke werkgroep en wie de
voorzitters van de werkgroepen.
Deze lijst komt later omdat de OLC gewijzigd gaat worden.
-Gevraagd wordt of de tekstuele wijzigingen die in de notulen moeten plaats vinden in de volgende
notulen moeten staan.
De meeste leden vinden dat dit wel vermeld moeten worden.
Actiepunten:
- 46 : ISE site is aangepast
- 50 : controle niet geëvalueerde vakken : vindt plaats, door Romkema en Meratnia
- 52 : onderwijssite : Marlous is er mee bezig en het is nog niet gecontroleerd
- 53 : extra tentamen : Op een bijeenkomst met docenten zal dit besproken worden
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- 54 : verslag werkgroep werkwijze: staat op de agenda (punt 5)
- 55 : Omschrijving taken van elke werkgroep : komt nog
- 56 : Cursus Interactieve Whiteboard : Romkema is er mee bezig en kan de volgende
vergadering er meer over vertellen
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5. Kort verslag van de werkgroepen
- Werkgroep werkwijze:
De werkgroep is 1 keer bij elkaar geweest. Kokkeler geeft uitleg wat er met het verslag bedoeld
wordt.
-De stukken en de adviezen moeten samen besproken worden in de OLC.
14 dagen voor de OLC vergadering moeten alle stukken voor de werkgroep beschikbaar zijn. De
werkgroep moet 1 week voor de vergadering de stukken en adviezen aanleveren bij het
voorbespreking.
-Er kan ook een stuk in de vergadering ingebracht worden zonder een advies.
-In een motivatie moet duidelijk gemaakt worden of het stuk op de agenda moet komen of bij de
ingekomen post. (b.v. wordt het stuk ter goedkeuring of als kennisgeving ingebracht, moet er over
gediscussieerd worden).
-Er is een overzicht gemaakt welke werkgroepen er zijn en waar ze zich mee bezig zullen houden.
Deze taken liggen nog niet vast maar worden als uitgangspunt gezien.
-Een werkgroep hoeft niet elke maand te vergaderen, dit hoeft alleen als er 1 of meerdere stukken
zijn.
Een definitieve rapportage van deze werkgroep komt nog.
Huisman reageert op de een aantal punten die net genoemd zijn.
-1 week voor overleg is wel erg kort. Het is moeilijk om een overleg te plannen waarbij alle leden
aanwezig zijn.
Een werkgroep kan ook overleg hebben waar niet alle leden bij zijn. Er is niet vastgelegd hoeveel
leden er aanwezig moeten zijn bij een overleg.
-Een standaard agendapunt voor de werkgroepen is niet nodig.
De meeste OLC leden vinden het wel belangrijk dat in de vergadering in het kort verteld wordt
waarmee de werkgroepen bezig zijn. Dit hoeft geen agendapunt te zijn maar dit kan ook bij de
mededelingen.
-Werkgroep Curriculum:
-agendapunt 6 (nieuw vak)
-keuzevakken voor de Bachelor
-Curriculum specialisatie WiSe
Keuze vakken: Er zijn nu 7 keuzevakken in de Bachelor. Het mogen max. 8 keuzevakken zijn, dit is
bepaald door kosten overweging. (Deze informatie komt uit oude stukken)
-Werkgroep OER: Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest.
-Werkgroep Operationele Zaken: Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest.
6. Security and Privacy in Mobile Systems en HMI vakken
Security and Privacy in Mobile Systems zal in het college jaar 2011-2012 gestart worden.
Er is een stuk tekst toegevoegd bij course-organization naar aanleiding van vragen van de
werkgroep. Bij prior knowlegde necessary staan 2 vakken die verplicht zijn voor Kerckhoff studenten.
De vakcodes moeten hiervan nog aangepast worden (oude codes).
De werkgroep geeft een positief advies voor dit voorstel en dit is overgenomen door de OLC.
Human Media Interaction vakken:
User Experience Design – de leerdoelen zijn toegevoegd. Het is een Bachelor vak dus de
Nederlandse versie moet in Osiris.
Brain Computer Interfacing – de aanvullende leerdoelen zijn toegevoegd. In de planning staat week
9-16. (Het vak wordt dus ook in blok 1B gegeven.) De studie last is 10 credit. Het is een Master vak
dus de Engelse versie moet in Osiris.
User studies in Human Media Interaction – de leerdoelen zijn toegevoegd. De course description
moet nog uitgebreid worden. Het is een Master vak dus de Engelse versie moet in Osiris.
Na goedkeuring van de OLC moeten de volledige leerdoelen nog in Osiris.
De werkgroep geeft een positief advies uit voor deze vakken en de OLC neemt dit advies over.
De vakbeschrijvingen zijn voor de vakken niet het zelfde. Dit zou in de toekomst wel moeten.
Er moet een standaardformulier komen waarop iedereen de gegevens in moet vullen en dit op
dezelfde manier.
Er vindt een discussie plaats over hoe Osiris werkt, wat erin staat en wat niet mogelijk is.
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Ook het cursusinformatie formulier (van Osiris) wordt besproken.
Voorgesteld wordt: de gegevens voor een nieuw vak moeten worden ingevuld op een
cursusinformatie formulier en dit formulier wordt naar de OLC en BOZ (voor Osiris) gestuurd.
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7. Werkwijze en samenstelling OLC
De decaan heeft gemeld dat er een faculteitsreglement is waarin staat dat een OLC maar uit 8 leden
mag bestaan. De OLC-IT heeft 12 leden. Dit komt door het samen voegen van de OLC-Inf. en de
OLC-Tel. (Beide OLC’s hebben 3 docenten en 3 studenten geleverd)
Om de OLC te verkleinen is het voorstel dat de opleiding HMI naar de OLC Create gaat.
De OLC-IT moet 4 docenten en 4 studenten overhouden. Bachelor TI/ Master CS / Master Tel.
moeten hierin vertegenwoordigd zijn. In januari moet de OLC aan deze voorwaarden voldoen.
Er zal dan naast de docent van HMI nog 1 docent de OLC moeten verlaten. De studentleden voldoen
ook niet aan de eisen (van elke opleiding 1 student). Zij zullen dit onderling met elkaar uitzoeken en
de juiste studenten aanleveren voor januari.
Een voorstel van Langerak is:
Hiemstra
vertegenwoordigd DB / IS / HMI
Karagiannis
vertegenwoordigd Telematica / DIES
Havinga
vertegenwoordigd PS / CAES en blijft voorzitter
Huisman
vertegenwoordigd FMT / SE
Uit dit voorstel zou Kokkeler de OLC moeten verlaten en ook van Dijk (HMI).
Kokkeler vindt dit voorstel reëel en voor de handliggend. Van Dijk is het hier ook mee eens maar met
pijn in het hart. Er wordt geen ander voorstel gedaan.
Door deze veranderingen zal de samenstellingen (en de grootte) van de werkgroepen ook
veranderen. De mogelijkheid om de werkgroepen in dezelfde samenstellingen te laten blijven is
aanwezig omdat hiervoor geen regels bestaan. Het is aan de leden of zij dit ook willen.
In de vergadering van december zal er afscheid genomen worden van de vertrekkende leden.
In januari wordt dan een lijst gemaakt met de namen van de leden van elke werkgroep en de naam
van de voorzitter van elke werkgroep.
8. Advies Evaluaties OEC
Op het formulier staan nog de oude vakcodes. Verbij verteld dat de OEC niet met vakcodes werkt
maar met de namen van de vakken. De OLC vindt dat 2 andere vakken ook geëvalueerd moeten
worden namelijk Codesign (blok 2b) en Computer Ethics (blok 2b).
9. W.v.t.t.k.
De leden hebben hier niets te melden.
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10. Rondvraag en sluiting
Huisman:
-In de Master studiegids zijn dit jaar niet de vakbeschrijvingen opgenomen; wenselijk is dat het
volgend jaar wel weer opgenomen wordt.
-Studenten moeten zich nu voor een vak en een tentamen inschrijven. Is het mogelijk als een student
zich inschrijft voor een vak dan ook automatisch voor het tentamen is ingeschreven ?
Hier is al eens over gesproken maar niet alle faculteiten willen dit systeem. Om het wel in te voeren
moeten alle faculteiten van de UT dit doen. Het is dus voor TI niet mogelijk.

-

Om 10.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 16 november 2010

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

41

Mei 2010

Wiskundetoets: lichting met nieuw
programma

Romkema

November

43

Mei 2010

Studievoortgang gegevens

Romkema

November

50

Juni 2010

Controle vakken die niet geëvalueerd
zijn

Romkema/ Meratnia

November

52

Juni 2010

Controle of er een nieuwe
onderwijssite is

Werkgroep operationele
zaken

Oktober

55

Sept. 2010

Omschrijving taken van elke
werkgroep

OLC

Oktober/
November

56

Sept. 2010

Korte cursus Interactieve Whiteboard

Romkema

57

Okt. 2010

Definitieve aantal studenten

Langerak

Oktober/
November
November

58

Okt. 2010

Rapportage werkgroep werkwijze

Kokkeler

November
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