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Hiemstra, Huisman, Karagiannis, Sijpesteijn(vice-voorzitter), van Nee, Ugen,
Andringa
Langerak, Padberg (notuliste)
Havinga

1. Opening en vaststellen agenda
Havinga is afwezig en de vice-voorzitter Sijpesteijn zal de vergadering voorzitten.
2. Mededelingen
-Graphics & Virtual Reality: De docent zou een verbeterplan inleveren maar dit is nog niet
ingediend. De OLD zal met de docent contact opnemen.
-Pilot deeltoetsen : De decaan heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld en EWI gaat dit gebruiken
voor deeltoetsen project. Het gaat in het nieuwe studiejaar voor de eerste jaars Bachelor
studenten van start. Elke cursus heeft dan 2 deeltoetsen (dit kan b.v. een toets of een opdracht
zijn) die beoordeeld worden met een cijfer of een andere vorm. De onderwijskundigedienst gaat
hier bij helpen door een pakket aan te bieden met daarin een aantal mogelijkheden die je kunt
gaan gebruiken (de docent mag ook eigen ideeën inbrengen). Dit pakket zou in mei af moeten
zijn. In elk blok mag de docent een voorstel indienen voor deeltoetsen (wanneer het gegeven
wordt en in welke vorm en hoe lang het duurt) en deze voorstellen worden besproken met alle
docenten van de blokken 1a en 1b en de onderwijskundigendienst. Om te voorkomen dat de
toetsen op dezelfde dag zullen plaats vinden.
De tutors moeten ook op de hoogte worden gebracht van de toetsen. De OLD gaat de docenten
van de eerste jaars vakken hierover een mail sturen.
Op de universiteit van Groningen worden ook op deze manier toetsen aangeboden en ze zijn erg
tevreden hierover.
-3TU: De OLD’s van Informatica van de universiteiten van Eindhoven, Delft en Twente hebben
samen overleg gehad over de opleidingen. Alle drie universiteiten krijgen te maken met
bezuinigingen (maar gaan hier anders mee om) en richten zich op onderwijsvernieuwingen. Ze
hebben ook gesproken over de Master European Institute of Innovation andTechnology, een
master op Europees niveau waarin ondernemersschap hoog in het vaandel staat.
-Onderwijsdag 8 april: De introductie, het verhaal achter de vernieuwingen, was interessant. Het
is nog niet duidelijk hoe de vernieuwingen worden doorgevoerd. Enkele workshops waren die dag
niet inspirerend. Vanaf 2013 zullen de oude en nieuwe opleidingen naast elkaar gegeven gaan
worden.
-Cursuswijzigingen: De cursusformulieren die nodig zijn voor Osiris en de studiegids zijn nog niet
allemaal binnen bij BOZ.
-OEC: Nirvana Meratnia heeft kwaliteitszorg overgenomen van Romkema.
3. Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum / operationele zaken
Hebben geen mededelingen
4. Ingekomen/uitgegane Post
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5. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 61 d.d. 15 februari 2011
Tekstueel:
Pag.2:regel 60 : concurrentie moet worden concurrente
N.a.v.
pag.1: Symposium: Is er meer bekend over het thema security? Het wordt Immorality; ICT op het
snijvlak van de ethiek.
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pag.2: Performance Analysis: Is er al meer bekend over de naam van de cursus Performance
Analysis ? De naam en de inhoud van de cursus komen niet met elkaar overeen en hierover wordt
nog gediscussieerd.
pag.2: Projectkeuzevakken: Er is een site gemaakt op Blackboard voor Technical Writing, hierop
staat alle informatie. Op de site van alle project vakken en het studentenportaal wordt gemeld dat
Technical Writing plaats gaat vinden en dat je informatie kunt vinden op Blackboard. Het
bachelorreferaat is niet opgenomen in dit project maar volgens Huisman zou hier ook naar
gekeken mogen worden. Uit gesprekken met studenten en docenten is gebleken dat elke docent
van deze cursus zijn eigen manier van werken heeft.
pag.2: regel 14: Karagiannis vraagt of er opmerkingen zijn op de leerdoelen voor de
projectvakken. Er zijn geen opmerkingen.
pag.3: Bestaat er nog een alias voor de mail voor studenten die in de OLC zitten. Andringa gaat
informeren bij Inter-Actief.
Actiepunten:
66 Evaluatie OEC wordt opgevraagd.
67 Tekst voor eindtermen. Afgehandeld.
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6. Advies evaluaties OEC
Het stuk is bekeken en er gaat een positief advies naar de OEC voor de te evalueren cursussen van
blok 2a. Er wordt door de werkgroep operationele zaken informatie over de evaluatie van de cursus
Graphics & Virtual reality opgevraagd.

7. Bachelor eindtermen
De opmerkingen die Karagiannis gestuurd heeft als reactie op de eindtermen zullen overgenomen
worden.
1) Op pag.2 bij organiseren punt 2 toevoegen na ethische:
sociale, culturele
2) Op pag.2 bij kennis en ervaring punt b toevoegen voor methoden: formele
3) Op pag.2 bij organiseren punt 7 toevoegen: en heeft kennis van tenminste één ander gebied
Het stuk tekst dat aangeleverd is door Sijpesteijn met betrekking tot het domein Technische
Informatica wordt goed bevonden door de OLC, men vindt dat binnen de opleiding hier iets
meegedaan moet worden.
De Opleidingscommissie adviseert de Opleidingsdirecteur om het stuk toe te voegen tot de
eindtermen bij kennis en ervaring (punt k).
8. Romp OER
Het wordt ter informatie nog een keer voorgelegd omdat er nog kleine zijn kleine wijzingen geweest.
De OLD wil de OLC informeren over een aantal zaken, met name het studieplan in artikel 5 en de
derde kans voor een tentamen in artikel 8.4. Dit zal in de volgende vergadering op de agenda gezet
worden
9. W.v.t.t.k.
De specifieke OER is nog niet helemaal af. Er zijn weinig wijzigingen maar deze zijn al in de OLC
geweest. De werkgroep OER zal (mocht het nodig zijn) nog advies geven aan de OLD. Begin mei
moet de OER af zijn.
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10. Rondvraag en sluiting
-Ugen vraagt naar de planning van tentamens. Hij heeft drie tentamens in twee dagen, twee van INF.
en één van MB. Het antwoord is: het is moeilijk om voor alle studenten een planning te maken dat de
tentamens verspreid zijn over de twee tentamenweken. Er zal voor het komende studiejaar naar
gekeken worden.
-Sijpesteijn vraagt of bij elk tentamen koffie/thee geserveerd wordt ? En wie betaalt dit ?
Langerak geeft aan dat lang geleden op initiatief van studenten is opgezet. Wie het betaald is niet
duidelijk.
-Huisman meldt dat voor de cursus System Validation nog geen Blackboardsite was gemaakt. Dit is
gekomen door ziekte van de Blackboard medewerkster bij BOZ. Het probleem is nu opgelost en de
site is aangemaakt.
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Om 10.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 12 april 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

66

Maart 2011

Evaluatie OEC (Graph & Virtual
Reality)

Operationele zaken

April/Mei

68
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