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Verslag van de 69e OLC- IT vergadering d.d. 17 januari 2012
Aanwezig:
Alsmede:

Havinga (vz), Hiemstra, Huisman, Karagiannis, Sijpesteijn, Andringa, Boersma, Ugen
Padberg (notulist), Langerak

1. Opening en vaststellen agenda
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2. Mededelingen
-Quickscan commissie: Hebben binnenkort weer een bijeenkomst.
e
-3 poging Er zijn 23 verzoeken voor tentamenpogingen ingediend bij de examencommissie
e
e
waarvan er zes voor een 4 poging zijn. Al deze 4 pogingen zijn voor Discrete Wiskunde.
De examencommissie heeft goed gekeken naar de verzoeken en hebben er een aantal
e
afgewezen. Ze hebben vooral gelet op de planning en als principe zal geëist worden bij een 4
poging, dat de student het college van de cursus volgt en niet alleen het tentamen maakt.
Huisman vraagt: wordt er gecontroleerd of de student zich aan de gemaakte planning houdt. De
OLD meldt dat dit niet werkelijk te controleren is.
-Bindend Studie Advies Hiervoor heeft onderzoek plaats gevonden onder OLD’s. UT-breed wil het
CvB beginnen op 1 september 2012.
-Deeltijd toets project: In semester 1 van dit studiejaar waren deeltoetsen (verplichte delen)
ingevoerd, dit zal ook voor semester 2 gaan gelden.
-Kerckhoff Master: Een aantal docenten die colleges geven voor deze master gaan de UT
verlaten, er wordt op dit moment gepraat over de problemen in deze Master.
-Toetsbeleid: Drie examencommissies van EWI hebben samen gekeken hoe het beleid eruit kan
zien. Mevrouw Huys gaat zich hier één dag in de week mee bezig houden. De OLC en de
Examencommissie krijgen hier beide mee te maken.
-Vakwijziging: Er is een voor de kerst een mail gestuurd naar alle docenten (die verantwoordelijk
zijn voor een cursus) met de mededeling: Als de docent een wijziging wil voor zijn/haar cursus
moet dit gemeld worden voor 1 februari a.s. aan de OLC.
-Programme mentoren: De programme mentoren komen binnenkort bijeen om afspraken te
maken over de criteria voor het afstuderen. Er moet meer gegevens vastgelegd worden dan alleen
het cijfer en het verslag. Ook gaat er gekeken worden naar de eindtermen voor de masters dit in
verband met de accreditatie.
- EIT KIC labs: Informatica gaat meedoen met Security and Privacy (SAP) en Human Computer
Interaction Design (HCID). De KIC Master bestaat uit twee jaar, entry point en exit point.
Informatica gaat in het tweede jaar van de master als exit point starten.
-Doorlichting Masters: De kwaliteit van de masters CS en MTE zullen door gelicht worden in het
kader van het project Positionering Kwaliteit Masteronderwijs (PKM). Er zijn al veel gegevens
verzameld en er vinden nog gesprekken plaats met enkele vakgroepvoorzitters. Er worden
afspraken gemaakt over verbeterpunten die in een later stadium in de OLC zullen komen.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum/ operationele zaken hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post
-OEC: voorstel te evalueren cursussen voor blok 2B.
Het voorstel is goedgekeurd.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 68 d.d. 13 december 2011
Tekstueel:
pag.1:regel18/19: “Ook vonden…….elk jaar zo.”
moet worden
Ook vinden de studenten het oefententamen veel makkelijker dan het
werkelijker tentamen. De docent meldt dat de studenten dit elk jaar zeggen.
N.a.v.
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Actiepunten:
69 Etentje met de OLC-leden: Hiemstra heeft voorgesteld 9 februari a.s. maar dan kunnen niet
alle leden. Er komt een nieuw voorstel wat betreft de datum en de locatie.
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5. Jaarverslag OLC-IT en Reglement
-Jaarverslag: Er zullen nog enkele aanpassingen plaats vinden in de tekst en het aangepaste verslag
zal naar de leden worden gestuurd.
-reglement: artikel 1: Doctoraal studenten zijn er niet meer
artikel 3: Secretaris heet nu griffier -taken die de griffier uitvoert zijn aangepast
De Vicevoorzitter is aanwezig bij het maken van de agenda
artikel 5: Veranderingen in de werkgroepen van de OLC
Dit zijn enkele aanpassingen die in het reglement hebben plaats gevonden.
6. Modules voor een Nieuwe Bachelor TI
In mei afgelopen jaar zijn alle leerstoelen benaderd en zij hebben ideeën aangedragen voor de
nieuwe Bachelor. Er is opzet gemaakt waarin de opleiding is opgedeeld in 6 kern modules, 4 modules
electives (b.v. Minor) en nog 2 modules voor het afronden van de studie (b.v. Ontwerpproject en
Bachelorreferaat). Elke module is 15 EC. In het voorstel zitten modules die samen met TW, EE en
BIT gegeven kunnen worden.
Uit de Ontwerpconferentie die is geweest is niets concreet gekomen en nu is er van hogere hand een
nieuwe clustering voorgesteld. Informatica valt in de cluster Engineering Technology; dit cluster is
gunstig voor ons, wij voldoen aan de eisen voor het gemiddelde aantal studenten in een module (70).
Alle kernmodules mag je samen doen met andere opleidingen. De Rector denkt nog steeds dat er op
1 september 2013 hiermee gestart kan worden.
Mocht het UT-breed niet doorgaan dan wil EWI er wel mee starten.
Verder wordt in de vergadering gesproken over de mogelijkheden die er zijn en hoe het ingevuld kan
worden.
De OLC is tot de conclusie gekomen:
-De OLD vraagt of de commissie die het huidige voorstel heeft gemaakt, de OLC wil gaan
adviseren.
-Deze commissie bestaat uit zes personen uit verschillende leerstoelen.
Gevraagd wordt of zij het kerncurriculum kunnen uitwerken in een voorstel bestaand uit 6 modules
met alternatieven, motivatie en afweging. Het voorstel zal in beschrijvingen (eindtermen) gemaakt
worden en niet in cursussen.
-Het voorstel kan dan voorgelegd worden aan de leerstoelen.
-Het voorstel en de opmerkingen/bezwaren van de leerstoelen worden naar de werkgroep curriculum
gestuurd. De werkgroep geeft aan de hele OLC advies en een plan van aanpak.
7. W.v.t.t.k.
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8. Rondvraag en sluiting
-Hoe gaat nu met de deeltoetsen?
De heer Romkema kijkt naar de resultaten en de opmerkingen hiervan.
De docenten vinden het wel prettiger, ze kunnen nu de studenten beter peilen maar melden dat bij de
verplichte werkcolleges onwillige studenten zitten.
-De nominaties voor de onderwijsprijs zijn bekend. Het zijn:
Arend Rensink, Jaco van de Pol, Rom Langerak en Johnny Søraker. Uitslag op 21 februari.

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

e

Verslag 69 OLC-IT d.d. 17 januari 2012

2

Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 13 december 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

71
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