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Aanwezig

M. Fokkinga, B. Haverkort (voorzitter), G. v.d. Hoeven (opleidingsdirecteur), J. Janssen,
R. Nolten, M. Penning, H. Romkema, G. Smit, I. Veldkamp (secretaris), I. Widya

Afwezig

C. Boomsma, B. van Dijk, D. Quartel, J. Schut

01. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat Van Dijk en Slump zich hebben afgemeld.
02. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
03. Mededelingen
Van der Hoeven meldt de volgende vooraanmeldingscijfers, INF: 49, TEL: 7, BIT: 22.
Er wordt aandacht gevraagd voor de studentendelegatie in de OLC-IT, die is nu qua omvang te klein (er
zijn nu 2 vacatures en dat worden er vermoedelijk 3). O.a. door middel van een posteractie probeert men
studenten enthousiast te maken om zitting te nemen in de OLC-IT. De docenten zouden de vacatures
ook onder de aandacht kunnen brengen van de studenten.
04. Notulen vergadering OLC-IT nr. 18
Tekstueel:
Pagina 1:
Regel 24 “Dit wordt uitgevoerd…. Bureau De Jong” dient vervangen te worden door “Hierin worden we
Ondersteund door Bureau Van de Jong”.
Regel 49 “Er wordt afgevraagd…… staan” wijzigen in “Het is onduidelijk hoe leerstoelen hier tegenover
staan”.
e
Regel 52, 2 zin het woord “bekendheid” vervangen door “onbekendheid”
Regel 55, “De meningen tussen” vervangen door “De meningen van”
Pagina 2:
e
Regel 7, 2 zin “voor als” vervangen door “wanneer”
Regel 14, na het woord of “er is” weghalen
e
Regel 17, 2 zin “bestaat uit” vervangen door “heeft”
e
Regel 25, 2 zin”meer in” vervangen door “beter”
Regel 29, “Hierover………rapporteren” vervangen door “Hierover zullen halfjaarlijkse rapportages
plaatsvinden”
Inhoudelijk:
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
Vervolgens worden de notulen vastgesteld.
05. Actiepunten
Nr. 16
Blijft als actiepunt staan
Nr. 32
Blijft als actiepunt staan

06. OER studiejaar 2006-2007
De voorliggende OER is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar. De bespreking van vandaag zal zich
dan ook alleen beperken tot de voorgestelde wijzigingen, met als doel een definitief advies te geven aan
aan de opleidingsdirecteur.
De eventuele tekstuele correcties/wijzigingen zullen door de OLC-leden per mail aan Van der Hoeven
worden doorgegeven.
N.a.v. de voorgestelde wijzigingen kunnen de volgende opmerkingen genoteerd worden:
- voor het nieuwe programma Embedded Systems is nog geen duidelijk plan opgesteld;
- als de track ES gehandhaafd wordt, dan zal de naam aangepast moeten worden. Het voorstel is nu om
de naam Embedded Software Systems te gaan gebruiken, op die manier komt de software
georiënteerdheid van het programma beter tot uiting;
- er wordt aandacht gevraagd voor de publicatie naar buiten toe als er een nieuwe naam voor de track ES
gebruikt gaat worden;
- het nieuwe programma CS zal in de zelfde lijn opgezet worden als TEL en HMI;
- bij het punt maximaal 30 EC’s buiten de deur is het van belang voor de student om vooraf het verzoek
bij de examencommissie neer te leggen, zodat men niet voor onaagename verrassingen komt te staan.
De formulering in de OER zal hierop aangepast worden. De rol van de studie-adviseur is zeker van
belang in deze, die dient de studenten hier ook op te attenderen.
- in gevallen van vermoedelijke fraude is het van belang dat de docent eerst in gesprek gaat met de
desbetreffende student en niet meteen contact zoekt met de examencommissie om het fraudegeval
voor te leggen;
- er is een mail verstuurd door Van Dijk inzake de OER 2006 – 2007, Van der Hoeven zal met haar
hierover contact opnemen;
Vervolgens besluit de opleidingscommissie IT een positief advies uit te brengen aan de
opleidingsdirecteur over de OER 2006 – 2007 inclusief de voorgestelde wijzigingen.
07. W.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
08. Rondvraag/sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 juli om 09.00 uur.

