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1. Opening en vaststellen agenda
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2. Mededelingen
-Leerlijnen coördinator:
Remke kijkt naar de Project keuzevakken om een gezamenlijke opzet/ instructie hiervoor te
maken. Ze werkt ook samen met het taalcoördinatiepunt om een pilot (Engels technical writing) op
te zetten om hiermee de bachelorstudenten ondersteuning en feedback te geven op het Engels,
en hoe ze een verslag moeten schrijven. Er komt ook een bijeenkomst voor de docenten van de
Projectvakken en het verslag hiervan komt te zijner tijd.
-OER
In de maand maart wordt er naar het algemene deel (romp OER) en het vak specifieke deel van
de OER gekeken. Het specifieke gedeelte wordt herschreven volgens het Meijers criteria en de
drie O’s.
Remke en Huys hebben de eindtermen in de OER bekeken en herschreven.
Het algemene deel is gemaakt door het C.v.B. en de OLC kan hier alleen een advies over geven.
(Wijzigingen zijn de grijze delen) De werkgroep OER zal voor de vergadering van maart geen
advies kunnen geven over de stukken.
-Performance Analysis
De naam dekt niet de inhoud van dit vak. Er wordt over een nieuwe naam gesproken maar een
definitieve naam is er nog niet. Het vak wordt gegeven aan studenten van de 3-TU master.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen operationele zaken / werkwijze / OER / curriculum
Hebben geen mededelingen
3. Ingekomen/uitgegane Post
Er is geen ingekomen/uitgegane post.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 59 d.d. 18 januari 2011
Tekstueel:
Pag.1:regel 28 : “alle opleidingen …voltooid zijn”
moet worden
“het reorganiseren van alle opleidingen moet in 2017 voltooid zijn”.
regel 32 : “ook de decaan” moet worden “voor EWI is dit de decaan”
Pag.2:regel 33 : toevoegen “daar wordt naar gekeken”.

N.a.v.
SEM: De OLD heeft met de docent gepraat en hij dacht dat de Tools in lijn waren met andere
vakken b.v Programmeren. De werkgroep operationele zaken vraagt of de docenten van Sem en
Programmeren contact met elkaar kunnen opnemen om de programmatuur met elkaar af te
stemmen. Operationele zaken komt met een verslag hiervan.
Computer Ethics: De wens is om het vak in een blok 1B of 1A te geven. Dit is beter voor het
programma van de studenten. De OLD neemt contact op met de docent.
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Actiepunten:
41 Wiskundetoets, de toets is afgeschaft. Het wiskundeonderwijs op het VWO is gewijzigd. Het
aansluitings probleem moet op een andere manier worden opgelost. Afgehandeld.
62 Laptopplicht, komt in maart
63 Computer Ethics, verplicht vak voor alle masters. Wijzigen van blok 2B naar 1B is mogelijk.
Gevraagd wordt of het ook voor HMI mogelijk is. Wordt gemeld in de volgende vergadering.
64 Roosters op roostersite, de roosters van blok 1A zijn weer op de site geplaatst. Afgehandeld.
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5. Advies voor evaluaties van de OEC
Algebra & Security wordt dit jaar weer geëvalueerd. Afgelopen jaar hebben maar 2 studenten
meegewerkt aan de evaluatie. Hopelijk zijn er dit jaar meer studenten die de evaluatie in willen vullen
maar dit hangt van veel factoren af (tijdstip en of de docent bij de evaluatie aanwezig is). Er zal aan
de OEC gevraagd worden wat de betrokkenheid van de studenten is bij de evaluatie.
Het voorstel wat is ingediend wordt door de OLC goedgekeurd.
6. Jaarplanning en Reglement
Beide documenten worden goedgekeurd door de OLC. Het reglement wordt door de voorzitter van de
OLC getekend.
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7. Bachelorkeuzevakken
De werkgroep curriculum heeft naar de keuze vakken gekeken en komt tot het advies dat uitbreiding
met de twee voor gestelde vakken (Graphics & Virtual Reality en Introduction to Computer Security)
mogelijk is. De werkgroep vindt het wel van belang dat Graphics and Virtual Reality verbeterd gaat
worden. Beide vakken zijn nu nog master vakken.
Er volgt een lange discussie over het toevoegen van de extra keuzevakken, welke leerstoelen goed
vertegenwoordig zijn in het curriculum en hoe het verder gaat als de nieuwe bachelor wordt
ingevoerd. Aan het einde van de discussie is besloten:
-dat de OLD aan de heer Hartel vraagt om meer inhoudelijke informatie van het vak Introductie to
Computer Security, hoe het gegeven gaat worden aangezien het nu een semestervak voor 6 ec. is en
een motivatie waarom het een Bachelorvak moet worden. Ook wordt aan de heer Hartel meegedeeld:
als de OLC besluit dit vak niet op te nemen als keuzevak, het vak niet meer aangeboden gaat
worden.
-dat de motivatie brief (die vorig jaar gestuurd is) van Graphics and Virtual Reality eerst bekeken
moet worden, voordat over dit vak beslist wordt.
Het punt bachelorkeuzevakken komt weer op de agenda van de volgende vergadering en in die
vergadering wordt ook een principe besluit genomen of de keuzevakken uitgebreid zullen worden.
8. Wijzigingen van vakken en programma’s
-P2: door de extra leerdoelen die zijn toegevoegd wordt de student gedwongen om een planning in te
leveren en een verslag te maken. Ze moeten ook feedback geven aan een voorlopig verslag van een
ander groepje. De studenten gaan uitgebreider ondersteund worden. Wijziging is goedgekeurd.
-TST: beoordeling van het practicum voor het eindcijfer (10%) en het verplicht aanwezig zijn op de
werkcolleges zijn goedgekeurd.
-System Validation: de nieuwe vakbeschrijving zijn goedgekeurd.
-Selected Topics in P2P Systems: de verdwenen teksten moeten worden opgenomen in Osiris.
-Principles of Model Checking: een keer in de twee jaar aanbieden is goedgekeurd.
-CAO-2: wijziging van blok 2A naar blok 1B of 1A. Er wordt aan de docent gevraagd welk blok zijn
voorkeur heeft. De wijziging is goedgekeurd.
-Vervanging vakken voor het Kerckhoffs master programma is goedgekeurd.
Intoduction to Computer Security wordt vervangen door Security and Privacy in Mobile Systems
Security of Information Services wordt vervangen door Cyber-crime Science
-Bachelor Telematica: vervanging voor het vak Technologie Assessment door vier keuzevakken
(dezelfde vakken als bij de Bachelor Informatica) is goedgekeurd. Wijziging in de OER opnemen.
-MTV programma wijziging: het vak Algebra & Security vervalt als keuzevak in de master omdat het
nu een verplicht vak is in Bachelor Informatica. De wijziging is goedgekeurd.
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9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag en sluiting deze agendapunten worden samen behandeld
-Huisman heeft gesproken met haar tutoring studenten en komt tot de conclusie dat docenten van
bachelorvakken weinig van de inhoud van andere bachelorvakken af weet. Wenselijk zou zijn dat
docenten met elkaar praten over hun vak die in hetzelfde blok gegeven worden. Dit zou kunnen in het
blok voordat hun vak gegeven gaat worden.
-Ewi heeft geld gekregen van de decaan voor een project. Informatica en Elektronica willen dit gaan
besteden aan deeltoetsen. Ze willen dat er meer vakken verplichte deeltoetsen gaan geven.
-OLD vraagt advies voor de doorstroom Matrix van Create. De doorstroom Matrix regelt hoe je kunt
doorstromen van de bachelor naar de Master opleiding.
De opleidingen hebben verschillende regels hiervoor bijvoorbeeld:
-er worden geen eisen gesteld
-er is een homologatiepakket van maximaal 30 ec.
De vraag is goedkeuring voor de regeling: geen eisen te stellen en het individueel te bekijken.
Deze regeling is goedgekeurd door de OLC.
-Interactief vraagt aan de OLC of er weer een vrije dag geroosterd kan worden voor het symposium.
Ze hebben meerdere data waarop het mogelijk is. De OLC besluit dat een dag vrij geroosterd mag
worden hiervoor, i.v.m. de colleges wordt er gekozen voor een woensdag.
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Om 11.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 februari 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

62

December
2010

Laptopplicht

Operationele zaken

Maart

65

Februari
2011

Verslag Tools SEM en Programmeren

Operationele zaken

Maart

66
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