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1. Opening en vaststellen agenda
4 extra stukken: deze worden behandeld bij de agendapunten 6 en 8.
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2. Mededelingen
-Studenten Op 1 oktober zijn er 52 eerstejaars studenten aktief voor Technische Informatica.
-Symposium Het symposium “Immorality” van Inter-Aktief op 5 oktober was geslaagd. Er waren
uitstekende sprekers, boeiende onderwerpen en het was goed verzorgd en georganiseerd.
Hopelijk is er volgend jaar meer interesse van docenten voor het symposium.
-EWI-Seminar Op 5 oktober was er een EWI-seminar. Het onderwerp was de praktijk van het
toetsen.
-Nieuwe Bachelor Op 4 oktober is er weer een ontwerpconferentie geweest over de nieuwe
Bachelor. De OLC vindt het niet duidelijk wat precies de bedoeling is en wat de volgende stappen
zullen zijn. Er zal geen gezamenlijke module zijn met andere opleidingen terwijl er veel
mogelijkheden zijn met EE en BIT. De OLC wil de OLD stimuleren om voor samenwerking te gaan
met andere opleidingen. De studenten vinden dat ze slecht op de hoogte gehouden worden over
de nieuwe Bachelor. De OLC wil dat de OLD nieuws over dit onderwerp uit de faculteit naar de
OLC communiceert en de OLC wil graag meedenken en praten over de nieuwe Bachelor.
EE wenst geen gezamenlijke module. De OLC vindt dat het CvB moet verplichten om
gezamenlijke modules te hebben in de nieuwe Bachelor. Dit zou overstappen in het eerste jaar
makkelijker maken.
-Electrical Engineering EE is dit jaar begonnen om de Bachelor volledig in het Engels te doen.
Dus de cursussen, de verslagen en de handleidingen moeten in het Engels.
De OLC leden denken dat de communicatie in het Nederlands gemakkelijker is (dit is in de Master
ook zo) maar dat het lesmateriaal wel in het Engels aangeboden moet worden.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum/ operationele zaken hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
-De ingekomen en nagekomen post wordt bij verschillende agendapunten besproken.
4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 65 d.d. 20 september 2011
Tekstueel:

40
N.a.v.
pag.1: Quickscan: Wanneer zullen deze bijeenkomsten plaats vinden ? De studenten Andringa en
Ugen hebben nog niets gehoord.
pag. 1:Formulier afstudeermaand: Sijpesteijn adviseert de andere studenten om het formulier
hiervoor te gaan halen en te laten ondertekenen door de voorzitter van de OLC.
pag.2: punt 6 –Security & Privacy in Mobile Systems: De OLD zou de docent vragen of deze
cursus ook voor 5 en 6 EC aangeboden gaat worden. Hier is nog niets over bekend
gemaakt.
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Actiepunten:
69 Etentje met de OLC-leden: Hiemstra komt de volgende vergadering met een plan.
5. Studiereis Noodle 2012.
Bij dit agendapunt hoort nog een nagekomen stuk.
De werkgroep curriculum heeft dit stuk al wel kunnen behandelen.
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Dit voorstel is gemaakt om de registratie van de studiepunten gestructureerd te laten plaats vinden.
Afgelopen jaren werd pas na de reis gekeken hoe de studiereis het in het studieplan van een student
opgenomen kon worden. Nu wordt vooraf gekeken hoe het in het studieprogramma op genomen kan
worden.
Het voorstel heeft twee mogelijkheden voor de Bachelor en voor de Master.
Bachelor: -Voor studenten die de Minor International Exploration volgen kan het als Theme Course
geregistreerd worden.
-Voor studenten die de Minor niet volgen:
-Theme Course als keuzevak Informatica. Het is een vakinhoudelijk vak.
-Study Tour Preparation als keuzevak Academische vorming
-Study Tour Exploration als extra vak
Studenten moeten op zijn minst 60 EC hebben om aan de reis deel te kunnen nemen.
Master: -Research Topics voor studenten die afstuderen in het thema van de reis
-Voor studenten die niet afstuderen in de richting van de reis:
als Study Tour Course (voor 10 EC)
De beschrijving van het thema van de reis gebeurt door de docent die verantwoordelijk is voor het
vak.
De curriculumwerkgroep heeft naar het voorstel van de studiereis gekeken en adviseren positief.
Er zijn enkele opmerkingen: -ze willen graag dat er een docent eindverantwoordelijk wordt voor de
cursus Theme course.
-In de cursusbeschrijving staat dat aan het eind alle studenten een
gedegen kennis hebben van de zes onderzoek tracks. Ze willen graag
toegevoegd hebben één track in het bijzonder. Ook willen ze graag dit
punt expliciet in de leerdoelen van de cursus opgenomen wordt.
-De Master student wordt geacht alle drie onderdelen te halen voor 10
EC. en dat het niet mogelijk is om 1 of meerdere onderdelen los op te
voeren als bachelorcursus.
De studiereis als voorbereiding op de afstudeeropdracht (Research
Topics) zal alleen kunnen met goedkeuring van de afstudeerbegeleider.
6. Symposium Inter-Aktief
Inter-Aktief wil graag in blok 2B op 23 mei een vrije dag voor hun Symposium.
Na het symposium worden de nieuwe bestuursleden gekozen. Dit is nu in oktober daarom missen de
bestuursleden de cursussen van blok 1A. Door het symposium te verplaatsen naar mei zal dit
voorkomen kunnen worden. Dit zal de derde vrije dag worden voor een symposium in dit studiejaar
(5 oktober, 7 maart -landelijk symposium, 23 mei). Padberg zal kijken naar de roosters hoeveel
cursussen van Informatica en andere opleidingen erop 23 mei worden gegeven.
Dit komt op de agenda van de volgende vergadering.
7. Harde Knip
De studenten hebben een mail gehad van de studieadviseur Vonk.
De consequentie van de harde knip is dat de cijfers van de tentamens van augustus eind augustus al
bekend moeten zijn (dit geldt alleen voor derde jaars cursussen). De mensen die de wet hebben
gemaakt hebben niet goed nagedacht over hoe het in de praktijk uitgevoerd moet worden.
Sommige docenten hebben nog vakantie in deze periode en een herkansing van een tentamen uit
blok 2B is wettelijk verplicht.
Er zal goed gecommuniceerd moeten worden welke mogelijkheden er zijn.
Een tweede punt is het instroom moment(en) in de Master, wordt dit elke maand of elk kwartiel. Als
dit niet elke maand wordt kan dit problemen geven voor de studenten (OV-kaart, huisvesting enz.)
Het advies van de OLC:
De harde knip is een feit en de OLC ziet de problemen die er komen voor de docenten en de
studenten.
8. Curriculum
-Mobile e-Health Application and Services:
In de vorige vergadering was er een korte mail van de docent dat de cursus niet meer in de huidige
vorm aangeboden zou worden. De OLC heeft de docent om meer informatie gevraagd.
Deze informatie is door de docent aangeleverd en bekeken door de werkgroep curriculum.
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De toelichting heeft duidelijk gemaakt dat alleen de werkvorm voor de studenten gewijzigd gaat
worden omdat er nog maar één docent voor deze cursus is.
De OLC gaat akkoord met deze wijziging.
-Cyber-crime Science:
De OLC had gevraagd om twee verschillende varianten in te dienen (5 en 6 EC).
De werkgroep curriculum heeft hiernaar gekeken en hieruit blijkt dat alle studenten 10 colleges
moeten volgen. De studenten die de 5 EC versie volgen hoeven niet actief aan alle onderdelen mee
te doen maar moeten wel aanwezig zijn. De hoorcolleges 1 t/m 8 worden gegeven in blok 1A.
College 9 en 10 en een mondeling tentamen vinden plaats aan het einde van blok 1B. De studenten
van de 6 EC variant houden een presentatie en alle studenten (5 en 6 EC) moeten hierbij aanwezig
zijn.
De OLC gaat akkoord met de 6 EC variant maar vindt dat de 5 EC variant in één blok plaats moet
vinden. Huisman en Sijpesteijn zullen met de docent contact hierover opnemen.
-Patterns of Software Development:
De docent had een mail naar BOZ gestuurd dat hij geen schriftelijk tentamen meer wil voor deze
cursus maar over wil gaan naar een verslag. De OLC wil meer informatie van de docent over de
cursus en de wijziging. De docent wordt hiervan op de hoogte gebracht.
-Artificial Intelligence:
De docent heeft gevraagd om dit studiejaar een ander boek te mogen gebruiken voor deze cursus.
Bij de evaluatie was aangegeven dat er problemen waren met het huidige boek.
De OLC vindt dat het nieuwe boek dit studiejaar gebruikt mag worden. Alleen studenten die het oude
boek al hebben mogen deze nog gebruiken. De docent moet op Blackboard duidelijk aangeven welk
deel hij uit het oude boek gaat behandelen.
9. W.v.t.t.k.

30

40

10. Rondvraag en sluiting
-Er zijn aliassen voor studenten van de OLC om hun mail door te sturen. De vraag is bij wie moeten
de studenten zijn om deze adressen te kunnen gebruiken. De OLC denkt bij ICTS helpdesk.
-Inter-Aktief wil graag meer interactie tussen de docenten en studenten buiten de colleges.
Een voorbeeld zou zijn:
-1 of 2 docenten die naast de vaste docent een cursus geven
-het werkcollege of het prakticum wordt gegeven door een docent en niet door een PHD.
Er kan gekeken worden of dit mogelijk is en bij welke cursussen dit mogelijk is.
Huisman denkt dat dit wel onrust zal geven voor de studenten en ook krijg je niet meer contact met
een docent door het geven van een colleges.
Het contact tussen de docent en de student bij Wiskunde is beter dan bij Informatica. Bij Wiskunde is
er een ruimte voor de eerste jaars studenten waar ook docenten komen, hierdoor is er buiten de
colleges ook contact is met elkaar. De vraag is: wat zijn de mogelijkheden om meer interactie te
krijgen tussen de docenten en de studenten van Informatica.
Het contact zou verbeterd kunnen worden in de nieuwe Bachelor, hier kun je grotere modules laten
geven door meerdere docenten.

Om 10.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 oktober 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

70

September
2011

Stand van zaken Quickscan

OLD

November
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