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1. Opening en vaststellen agenda
Een nagekomen stuk (jaarverslag van de OLC) komt bij agendapunt 5.
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Mededelingen
-Quickscan De eerste bijeenkomst van de Quickscan commissie is geweest, eind december of
begin januari zal de volgende bijeenkomst zijn.
-Discrete Wiskunde 1 Er heeft maar 20% van de studenten het tentamen met een voldoende
afgesloten (vorig jaar was dit 40%). De werkcolleges waren dit jaar verplicht maar hier werd niet
serieus gewerkt. De docent is geschrokken van de resultaten en heeft contact gezocht met de OLD
van Informatica. De studenten zijn zelf ook geschrokken van de cijfers en geven aan dat ze het erg
druk hadden met de andere cursussen en geen extra tijd hadden voor Discrete Wiskunde.
Ook vonden de studenten het oefententamen veel makkelijker dan het werkelijker tentamen. De
docent meldt dat de studenten dit elk jaar zeggen. De normering is al bijgesteld, de uitslagen waren
aanvankelijk nog lager.
Er wordt gekeken wat er gedaan kan worden zodat het volgend jaar beter gaat. Ook wordt gekeken of
de andere cursussen van dit studiejaar bij deze groep studenten wel goed gaat.
-3e poging Hoe gaat het verder als de derde tentamen poging niet gehaald is?
In de OER staat alleen richtlijnen voor de derde poging, niets over de vierde. De OLD’s van EWI
hebben overleg hierover gehad en de UCO vergaderd hier ook nog over.
Of het op dezelfde manier gaat als de derde poging (een studieplan, overleg met de studie adviseur
en de docent en goedkeuring van de examencommissie) is nu nog niet duidelijk.
-Bindend Studie Advies Enkele weken geleden is aan de OLD’s van EWI is gevraagd om hier
vervroegd aan mee te doen. Het antwoord van Informatica was hierop negatief.
Nu wordt onderzocht of de hele Universiteit in het studiejaar 2012-2013 kan beginnen met het BSA.
Het zou voor alle eerste jaars studenten gaan gelden en er wordt nog gekeken of het ook voor de
tweede en derde jaars kan gaan gelden.
Nu blijkt dat de hele Universiteit gaat deelnemen aan het bindend studie advies stemt Informatica ook
in met deelname.
-Deelname aan tentamens Vanaf 1 september 2010 geldt: als een student zich ingeschreven heeft
voor een tentamen en niet aanwezig is bij het tentamen telt dit wel als een poging (bij niet tijdig
uitschrijven). Dit is belangrijk in verband met vereiste toestemming voor een derde poging. Hopelijk is
dit nu duidelijk voor de studenten (na het eerste kwartiel).
-Bachelor voorlichting Bij de voorlichting van Informatica was dit jaar ongeveer het dubbele aantal
studenten. De studenten waren positief over de voorlichting. Ook Wiskunde had dit jaar meer
studenten bij de voorlichting.
-keuzegids In deze gids is de studie Technische Informatica van de Universiteit Twente uitgeroepen
tot de beste technische informaticaopleiding van Nederland (dus boven Delft en Eindhoven).
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum/ operationele zaken hebben geen mededelingen.
2. Ingekomen/Uitgaande Post
-mail van de kwaliteitszorg over Signals and Systems (cursus is voor Create)
Gaat er wel actie ondernomen worden nu Informatica dit niet meer hoeft te doen ?
-Mail Patterns of Software Development (nieuwe inhoud en leerdoelen)
De werkgroep curriculum heeft de nieuwe beschrijving bekeken en geeft een positief advies.
Deze beschrijving moet ook in Osiris opgenomen worden.
De OLC neemt dit advies over.
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3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 67 d.d. 15 november 2011
Tekstueel:
pag.2:regel 36: aktief moet zijn actief
N.a.v.
pag.1: Bestaat de werkgroep werkwijze nog? Deze is samen gegeaan met de werkgroep OER.
pag.1: EE engelstalig: Studenten vinden het niet prettig als de docent vraagt of er buitenlanders in
zijn groep zitten om te bepalen in welke taal het college gegeven gaat worden.
pag.1:Cyber-crime Science: Er is met Dhr. Kargl gepraat over alle cursussen die een 5/6 EC
variant hebben en niet alleen over Cyber-crime Science.
pag.2:regel 55: Stand van zaken nieuwe bachelors: Er is een nieuw voorstel voor clustering: TI zit
nu in het cluster Engineering Technology. Inhoudelijk hoeven we hier nog niets mee te
doen; het lijkt voorlopig meer iets organisatorisch. Er komt een gesprek hierover met de
OLD’s. De organisatie van de bachelors in 11 clusters lijkt nu losgelaten te zijn.
Actiepunten:
69 Etentje met de OLC-leden: Hiemstra komt de volgende vergadering met een plan.
70 Quickscan: De overleggen zulllen in November van start gaan. Afgehandeld.
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4. Operationele zaken
-jaarverslag: Deze wordt tijdens de vergadering aangeleverd en komt in de volgende vergadering
weer op de agenda zodat de leden het verslag kunnen lezen. Het jaarverslag wordt gemaakt door de
werkgroep operationele zaken.
-reglement: De wijzigingen worden aangepast en wordt in de volgende vergadering besproken. Het
regelement wordt door de werkgroep werkwijze/OER aangepast.
5. Interactie tussen docenten en studenten
De studenten willen graag meer contact met de docenten door bijvoorbeeld activiteiten naast de
colleges. Ze vinden dat er een kloof is tussen de docenten en studenten van Informatica.
Dit kan bijvoorbeeld door het Symposium van Inter-Actief of door mee te doen aan een wedstrijd.
Hiemstra meldt dat zijn groep dit wel met PhD’s doet, maar niet Bachelor/Master studenten.
De vraag is of de docenten wel behoefte hebben aan deze interactie. De studenten melden dat dit
wel op andere Universiteit wel het geval is.
De studentleden gaan uitzoeken welke activiteiten er zijn of zelf opgezet kunnen worden en gaan met
deze informatie naar de OLC.
6. W.v.t.t.k.
7. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
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Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 november 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

71
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