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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er is een nieuw lid, Theo Ruys.
Bij agendapunt 9 zal het punt over practicumvoorzieningen behandeld worden op verzoek van de
studentenfractie.
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2. Mededelingen
Vooraanmeldingscijfers
De vooraanmeldingscijfers blijven slecht. Landelijk is er bij de universiteiten een daling van 5%, bij
de UT is er een daling van 22%. Op dit moment zijn er bij INF 18 vooraanmeldingen (vorig jaar
48). Ook BIT en TW dalen, EL blijft geljik. Een mogelijke verklaring is de invoering van Studielink
De voorlichtingsdagen zijn erg slecht bezocht. De volgende keer zal voorlichting op de agenda
staan en zal Pieter Oosterhof worden uitgenodigd.
Create, stand van zaken
De discussie over de inbedding van de opleiding bij IO is gestopt. Er zal een aanvraag worden
ingediend voor een nieuwe opleiding. Dit is de enige mogelijkheid om ook studenten zonder het Nprofiel toe te laten. In november zal hierover de voorlichting gaan starten. De verwachte instroom
is 25 studenten bij de start van de opleiding, en in de stabiele situatie een instroom van 100
studenten.
De betrokkenen zullen uitgenodigd worden voor de vergadering van mei om een presentatie te
geven over Create.
3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 30, d.d. 19 februari 2008
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Actiepunten
2+3 Tentamenvolgorde Afgesproken is het tentamen van de betreffende docent te verplaatsen.
8 Werkgroep Romkema Voorstel voor het nieuwe vak wordt bij onderwijswijzigingen besproken.
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4. Binnengekomen post
Te evalueren vakken voor kwartiel 4 van OEC.
Er wordt opgemerkt dat BSc referaat al geëvalueerd is, maar dit keer zullen er andere tracks
geëvalueerd worden.
5. Brede Bachelor IT
Er moet nog een tijdschema komen voor de invulling van de rest van het curriculum, dit zal tijdens
de volgende vergadering gepresenteerd worden. Verder is er een brief binnen gekomen van
docenten van de leerstoelen CEAS en PS over het verdwijnen van vakken van embedded
systems. Van der Hoeven heeft een gesprek gehad met Smit en er volgt nog een gesprek met
Smit en Haverkort. Er zijn te weinig vakken richting EL in het programma, en er wordt gekeken
hoe dit op te lossen is. Kokkeler geeft aan dat er binnen het nieuwe vak Computer Architectuur en
Organisatie te veel onderwerpen behandeld worden dat er geen ruimte is voor een practicum, de
studentfractie geeft aan dat de druk op de huidige vakken niet erg hoog is en dat er niet te
voorzichtig met de tijdsbesteding omgegaan moet worden en dat er wellicht wel een practicum
ingevoerd kan worden. De omschrijving van dit vak moet nog ter goedkeuring aan de OLC worden
voorgelegd. Op dit moment zijn er 10 colleges ingepland. Dit zal de volgende keer terug komen.
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6. Onderwijswijzigingen
Er is een overzicht meegestuurd met een aantal kleine wijzigingen.
Het zijn vooral wijzigingen van docenten. Er wordt wel gevraagd of deze nieuwe docenten
allemaal gevonden worden. Dat lijkt geen groot probleem te zijn alleen voor RTS is het nog niet
helemaal duidelijk.
Er wordt gevraagd of alle inhoudelijke wijzigingen wel via de OLC gaan. Bij nieuwe docenten kan
het ook zijn dat er vakken veranderen, als voorbeeld wordt ADC genoemd, dit schijnt nu veel
makkelijker te zijn. Vorig jaar is het vervallen van het practicum wel in de OLC geweest. Er wordt
nu veel beter gescoord voor het vak en wordt als makkelijker ervaren door de studenten.
Volgens de docent is er inhoudelijk niet veel veranderd. Zodra de vakbeschrijving van het vak
binnen is zal dit ook naar de OLC gaan (zowel de oude als nieuwe versie).
Verder zijn er beschrijvingen van 2 nieuwe vakken meegestuurd.
Security of information services: dit vak is primair voor BIT, maar mogelijk ook interessant voor de
security track binnen CS. Het heeft raakvlakken met andere vakken. Het is een mastervak, als
noodzakelijke voorkennis moeten geen vakken uit de BSc programma’s worden genoemd,
eventueel alleen het vakgebied noemen. De OLC gaat akkoord met het opnemen van dit vak.
Academische Vaardigheden 1: Romkema heeft een beschrijving mee gestuurd van dit vak. De
e
werknaam POV is aangepast. Het vak is voor 1 jaars studenten. De colleges worden gegeven
door hoogleraren/AIO’s/alumni die vertellen over het onderzoeksdomein met het doel studenten
enthousiast te maken voor informatica.
Er wordt opgemerkt dat de omschrijving nog vaag is en dat dit nog verder uitgewerkt moet
worden. Het is nog niet duidelijk wie de verantwoordelijk docent wordt. Het vak wordt in het 2e
kwartiel gegeven. Binnen 2 maanden moet hierover duidelijkheid zijn.
Het komt de volgende keer terug op de agenda.
In Academische vaardigheden 2 worden ook deze vaardigheden geoefend, dit moet nog
uitgewerkt worden.

7. MSc opleidingen
Deze notitie is geschreven door Van der Hoeven. Hij wil graag antwoord op de vragen 1 en 2 in
deze notitie. Het onderwijsaanbod binnen de masters moet goed bekeken worden. Hierover hoeft
geen snel besluit genomen te worden.
Er staan een aantal stellingen dat de nodige discussie op zal leveren.
Er wordt opgemerkt dat het moeilijk is om hierover een discussie te voeren omdat niet iedereen
van alle vakken in een programma op de hoogte is. Ook zal in de discussie het oordeel van
studenten over de MSc opleidingen meegenomen moeten worden.
In de MSc Telematics zijn er een aantal verplichte vakken, dit is meer dan bij andere opleidingen.
Hierdoor is het erg moeilijk aan de hand van de aangeleverde overzichten om te bepalen of er te
weinig vakken zijn. Bij telematica zijn de afgelopen jaren wel een aantal vakken verdwenen.
De volgende keer zal het opnieuw op de agenda staan.

8. Vergaderschema
De gewijzigde data zijn akkoord.
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9. W.v.t.t.k./Rondvraag
Practicumvoorzieningen
Dit zal tijdens de volgende vergadering aan de orde komen.

10. Sluiting
De vergadering wordt om 10.30 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 18 maart 2008

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

10

Maart 2008

P. Oosterhof (Communicatie)
uitnodigen

Van der Hoeven

April 2008

11

Maart 2008

Betrokkenen Create uitnodigen voor
presentatie

Mei 2008

12
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