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Aanwezig

B. Benders (secretaris), B. van Dijk, M. Fokkinga, G. v.d. Hoeven (opleidingsdirecteur),
M. Jochemsen, A. Nijholt (voorzitter), J. Noltes, H. Romkema, J. Schut, E. van der Wel

Afwezig

R. Nolten, G. Smit

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
- Van der Hoeven noemt de instroomcijfers: INF 65, BIT 23, TEL 3
- visitatierapport: Romkema verwijst naar de e-mail die hij hierover verstuurd heeft. Het rapport wordt
doorgestuurd naar de NVAO i.v.m. het aanvragen van accreditatie. Intern wordt het rapport nog
besproken in het hooglerarenoverleg op 19/11.
- samenstelling OLC-IT: er zijn 3 vacatures ontstaan; i.p.v. G. Smit zal waarschijnlijk A.Kokkeler
plaatsnemen in de OLC-IT; de decaan moet hier nog goedkeuring voor geven. Van de overige 2
vacatures is nog niet helemaal duidelijk wie deze gaan invullen.
- beëindiging ongedeelde opleiding: van de 130 studenten die nog in de doctoraalopleiding van
Informatica zitten, zijn er inmiddels 40 geslaagd. Ruim 30 studenten hebben aangegeven dat ze hun
studie voor 1/12/’07 willen afronden. Hoeveel studenten er zijn overgestapt naar het
bachelorprogramma is nog niet bekend; rond de 30 studenten hebben niet aangegeven wat ze van
plan
zijn en 3 tot 4 studenten stoppen met hun studie.
- stand van zaken toetsbeleid: het toetsbeleid zal in oktober in de OLC aan de orde komen.
-stand van zaken leerdoelenproject: op dit moment gaat het om 70 vakken, dit zullen er waarschijnlijk 80
worden. De verplichte vakken zitten erin. De leerdoelen worden ingevoerd in VIST en zullen gekoppeld
gaan worden aan de eindtermen van de opleiding.
- nieuw project videocollege: het gaat hier om een pilot op de UT van 1 jaar. Binnen Informatica zal het
Ingezet gaan worden bij de vakken ADC+ en Informatie Systemen. ITBE voert het project uit in
samenwerking met een student-assistent. Aan de TU/e en de TU Delft wordt hier al gebruik van
gemaakt; de waardering is groot en de ervaring is dat het collegebezoek er niet of nauwelijks door
daalt.
- Benders deelt mee dat dit haar laatste OLC-IT vergadering is en dat M. Huiskes haar werkzaamheden
zal gaan overnemen.
4. Notulen & actiepunten vergadering OLC-IT nr. 26
Tekstueel: Inhoudelijk: Actiepunten:
- curriculum van Telematica: komt aan de orde bij agendapunt 5
- BOZ vragen om tentamenvolgorde te wijzigen: dit jaar niet gelukt; punt blijft staan tot volgend jaar
- Nagaan of tentamen op laatste tentamendag invloed heeft op laag deelnemerspercentage: niet
gedaan;
vereist meer onderzoek, punt blijft staan.

- vergaderschema voor 2007-2008; is gedaan; punt kan van de lijst
- oorzaak lage score ontwerpproject: de score is 7,3 terwijl er een 5,5 in de halfjaarlijkse rapportage
kwaliteitszorg staat. Onduidelijk is hoe deze 5,5 hier terecht is gekomen.
- e-mail rondsturen over het bachelorprogramma Telematica en het masterprogramma Telematics: begin
september is er alleen aan de studenten een e-mail rondgestuurd door Van der Hoeven.
5. Onderwijswijzigingen Telematica
Van der Hoeven geeft een korte toelichting op de bijlage. Eerstejaars Telematica studenten zullen
persoonlijk door Schut worden geïnformeerd over de wijzigingen.
De studentleden geven aan dat ze zich gepasseerd voelen dat de informatie, die nu in de bijlage staat,
niet voor het einde van vorig studiejaar naar hen is gecommuniceerd. Van der Hoeven geeft toe dat hij
de informatie eerder had moeten doorgeven.
Wat betreft de vakinvulling in het vierde kwartiel van het tweede studiejaar, laat Schut weten dat er
voldoende aanbod is waaruit gekozen kan worden. Nog niet duidelijk is welk vak gevolgd moet worden
in het eerste kwartiel van het derde studiejaar. Dit zal tijdens de volgende OLC-IT vergadering opnieuw
aan de orde komen.
6. Jaarplan faculteit EWI
Het jaarplan gaat naar het CvB.
- Afbouw bachelor Telematica: het CvB zal de decaan laten weten of ze hiermee akkoord gaan. Van der
Hoeven gaat kijken of Telematica vakken per september 2008 geïntegreerd kunnen worden in het
bachelorprogramma Informatica. I.v.m. de verroostering zal dit in februari 2008 bekend moeten zijn
(actiepunt).
- studiesucces in de bachelor: dit punt is een vervolg op de discussie over de resultaten uit de
kwaliteitsrapporten. Dit jaar zal uitgezocht moeten worden wat Informatica wil gaan doen om de
studierendementen te verhogen. Romkema wil o.a. op zoek gaan naar best practices. Verder wil hij
bekijken wie hij bij dit proces kan betrekken.
- rapport “CreaTe”: in september 2008 zal er een pilot-groep gaan beginnen aan de bachelorstudie
Creative Technology. Voorafgaand daaraan zullen nog allerlei bestuurlijke en inhoudelijke zaken
geregeld moeten worden. Hier wordt nog op teruggekomen.
7. Practicumzalen
I.v.m. de reorganisatie komt de ICT-afdeling van EWI onder het ICT Service Centrum te vallen. Als
gevolg daarvan is het beheer van de ICT-voorzieningen van EWI op dit moment punt van discussie:
blijven het facultaire voorzieningen of worden het openbare voorzieningen?
Ook zal dit jaar een besluit genomen worden over de ICT omgeving van EWI. De huidige omgeving kan
slechts door twee personen beheerd en onderhouden worden. Om de risico’s die hiermee samenhangen
te beperken, zal er waarschijnlijk gekozen worden voor een andere omgeving.
Het voorstel wordt gedaan om de werkgroep van EWI die deelneemt aan het ICT beraad, een keer uit te
nodigen bij de OLC-IT en om een student uit de OLC-IT eenmalig te laten deelnemen aan het ICTberaad.
8. Vergaderschema 2007-2008
De studentleden verzoeken om eerder te starten met de vergadering ivm het volgen van colleges.
Voorgesteld wordt om te vergaderen van 8:45- 10:30. Benders zal met Huiskes overleggen of dit
mogelijk is. Op 23 oktober zullen de studentleden niet bij de vergadering kunnen zijn; deze vergadering
zal daarom verplaatst worden naar 30 oktober. De vergadering van 20 november zou dan ook één of
twee weken verplaatst kunnen worden.
9. W.v.t.t.k.
Nijholt deelt mee dat op 4 oktober rectoren van diverse scholen op bezoek zullen komen bij HMI en hij
vraagt zich af of zij ook bij andere leerstoelen langsgaan. Dit blijkt (voor zover bekend) niet het geval te
zijn.
10. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt Benders voor haar inzet voor de OLC-IT en wenst haar succes bij de volgende
werkzaamheden. Vervolgens sluit hij de vergadering.
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