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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent om 10.35 uur de vergadering. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
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2. Mededelingen
- Nieuw studentlid
De laatste vacature bij de studentenfractie is nu ingevuld. Ruud Verbij zal lid worden van de OLC
IT. Hij is 3e jaars INF student, studentassistent bij kwaliteitszorg en lid van het kandidaatsbestuur
van Inter-Actief.
- Ondersteuning OLC
Door vertrek van een medewerkster bij de onderwijsondersteuning is er een vacature ontstaan bij
de ondersteuning van de examencommissie. Deze vacature wordt ingevuld door Miranda Huiskes.
Zij zal binnen de OLC worden opgevolgd door Annemiek de Bruin van het secretariaat.
- Inschrijvingscijfers
Voor de BSc INF zijn er 46 inschrijvingen, waarvan er 4 Duitse studenten zijn en 4 meisjes,
daarnaast zijn er 7 overstappers van andere opleidingen. Dit totale aantal betekend dat er 10
studenten minder zijn dan vorig jaar.
Overige definitieve cijfers zijn nog niet duidelijk, Delft is wel gestegen.
Voor de MSc zijn er meer buitenlanders dan vorig jaar, 7 voor CS, 2 voor ES en 1 voor TEL, er
zijn minder HBO’ers dan vorig jaar, 7 CS (waarvan 3 premaster), 2 HMI, 3 voor ES. Vaak is de
verminderde instroom van HBO’ers te wijten aan de arbeidsmarkt. De opkomst bij de
voorlichtingen voor HBO’ers was dit jaar gelijk aan vorig jaar, de opkomst bij de BSc
voorlichtingen lager.
- Practicumvoorzieningen
Er zijn andere locaties gevonden voor de practicumclusters uit de Oostzaal.
Op vloer 4 komen 3 clusters, op vloer 3 komen er 2 en op vloer 1 komt 1 cluster.
Alle clusters uit de oostzaal zijn hierdoor ondergebracht. Het zal voor sommige vakken lastig zijn
dat het over verschillende vloeren is verdeeld.
Nijholt vraagt of er ook overleg is geweest met de leerstoelen omdat zij in veel gevallen de
afstudeerruimtes moeten inleveren.
Van der Hoeven geeft aan dat Ten Bulte en Van Egmond de consequenties in kaart hebben
gebracht. Hij zal navraag doen of de consequenties van de leerstoelen ook geïnventariseerd zijn.
Op 7 oktober wordt besloten of dit doorgaat. Als het doorgaat zal het op korte termijn gebeuren.
Voor het Smart XP lab en Create wordt de Oostzaal gebruikt. De kans op accreditatie van Create
is groter als de faciliteiten klaar zijn. Het wordt geen ruimte die alleen door Create gebruikt gaat
worden.
- Personele/onderwijswijzigingen
Er zijn veel mutaties in het personeel voor het onderwijs.
Corrie Huijs is vertrokken naar M&I partners, zij was onder andere coördinator van de vakken BIT
BV en BSC referaat. Hiervoor is nog geen opvolger. Daarnaast heeft ook het Ontwerpproject geen
coördinator door het vertrek van Ander de Keijzer naar TG. Nijholt vraagt of hier niemand voor
aangetrokken kan worden. Hij ziet dit niet als reguliere onderwijstaak. Hierover zijn de meningen
verdeeld. Ruys geeft aan dat deze mensen wel te vinden zijn, het gaat wel om de twee top vakken
uit de BSc opleiding. Daarnaast was De Keijzer ook AIO toen hij coördinator was. Van der Hoeven
zal overleggen met de vertrekkende docenten, vaak worden er dan al namen van mogelijke
opvolgers genoemd. Het proces is in gang gezet.
Daarnaast is er nog geen docent voor Real time systems, waarschijnlijk wordt Jansen nog een
jaar ingehuurd. Distributed Systems wordt overgenomen door Mullender.
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Ook zijn er nog personele problemen bij SE door het vertrek van Bergmans en Tekenirdogan, er
wordt geworven voor nieuwe medewerkers bij SE.
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3. Notulen en actiepuntenlijst van OLC 35, d.d. 24 juni 2008
Tekst:
Er staat een regel te veel op pagina 1 over de vooraanmeldingen
Verder moet de regel over AVI 1 aangepast worden.
N.a.v.
geen opmerkingen
Actiepunten
Alle actiepunten zijn in juni afgehandeld.
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4. Ingekomen en uitgegane post
De uitgegane post, advies over overgangsregeling en advies over Create, zijn ter info
meegestuurd
De ingekomen post, het vergaderschema, is vanmorgen uitgereikt.
Er wordt opgemerkt dat de vergadering verplaatst is naar donderdag, De Bruin geeft aan dat dit is
vanwege de afstemming met de agenda van de voorzitter en de opleidingsdirecteur.
Ruys geeft aan op donderdag niet te kunnen. De Bruin gaat proberen het aan te passen.
5. Create
Van der Hoeven geeft een toelichting op de stand van zaken.
Het document is per e-mail gestuurd.
De OLC’s van de drie afdelingen hebben advies gegeven. De FR heeft aangegeven dat ze zorgen
hebben of het realiseerbaar is.
In de zomer is het rapport herschreven, nu heeft de FR een positief advies gegeven, wel met een
aantal zorgpunten.
Nu moet het aangeboden worden aan het CvB die het vervolgens moet aanbieden aan NVAO.
Ook voor de beleidsmedewerkers van het CvB moet het goed zijn, zij kijken vooral naar de vorm,
minder naar het inhoudelijke deel. Als alles goed gaat zal het oordeel van de NVAO in juli gereed
zijn. De kans is hierdoor klein om in september te kunnen starten. In overleg met IO en TCW
wordt er nu nagedacht om te kijken of er een vrij programma Create opgesteld kan worden om
vooruit te lopen op de opleiding Create. Mocht een student starten met het vrije programma en de
opleiding gaat niet door krijgt de student een diploma van de opleiding waar hij/zij ingeschreven
staat. Als de start van de opleiding een jaar wordt uitgesteld zal de motivatie voor de groep die
hiermee bezig is erg klein worden, de opleiding is al een jaar uitgesteld.
Nijholt vraagt of er geld gereserveerd wordt voor de studenten die nu starten in het vrije
programma in het geval de opleiding niet doorgaat. Komt er een noodplan voor deze studenten
om problemen op te lossen?
Verbij vraagt hoe er wordt omgegaan met de studievereniging voor deze opleiding. Van der
Hoeven geeft aan dat hier nog niet over is nagedacht.
6. BSc programma INF, planning 2e en 3e jaar
Van der Hoeven deelt notitie 4 over het BSc curriculum uit en er wordt een korte leespauze
gehouden.
Er moet een besluit genomen worden hoe het verder gaat. Het voorstel is om de volgende
vergadering slechts 1 agendapunt te hebben: het nieuwe curriculum. Hij geeft aan dat er in de
leerstoelen gediscussieerd moet worden over het programma en dat de OLC-leden als
vertegenwoordigers van de leerstoelen de discussie in de OLC kunnen voeren.
Er worden nog enkele vragen gesteld om duidelijk te krijgen wat Van der Hoeven hiermee
bedoeld.
Van der Hoeven vraagt de OLC om advies en hierbij adviseert hij de leden dit in de leerstoel te
bespreken. (leerstoelen die niet vertegenwoordigd zijn in de OLC zullen door Van der Hoeven
benaderd worden).
Er komt een geactualiseerde versie van de notitie waarin het overzicht van het 1e jaar ook is
opgenomen. Dit 1e jaar staat al vast. Ook de studentenfractie krijgt deze notitie.
Van der Hoeven hoopt dat er tijdens de volgende vergadering snel tot een compromis gekomen
kan worden.
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7. W.v.t.t.k.
-8. Rondvraag en sluiting
De vergadering wordt om 11.55 uur gesloten.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 30 september 2008

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar
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