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1. Opening en vaststellen agenda
2 extra stukken: 1 wordt behandeld bij de mededelingen en 1 wordt behandeld bij agendapunt 3
uitgaande post.
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2. Mededelingen
-Symposium Het symposium Immorality van Inter-Actief vindt woensdag 5 oktober plaats in de
Grolsch Veste. Romkema en Langerak zullen zeker aanwezig zijn. Iedereen is welkom.
-Quickscan De accreditatie loopt 31 december 2014 af. In 2012 gaat er een kritische zelfreflexie
geschreven worden; hiervoor wordt er eerst een Quickscan gedaan. De Quickscan-commissie
bekijkt waar we staan en waar aan gewerkt moet worden. De Quickscan is voor opleiding B-TI, MCSC, M-MTE en M-HMI en gaat plaats vinden in oktober/november/december. Andringa en Ugen
nemen namens de OLC-IT plaatsin de Quickscan commissie. De accreditatie wordt verzorgd door
een bedrijf (b.v. de QANU) en het rapport wordt naar de NVAO gestuurd.
-Aantal studenten Het aantal eerstejaars Informatica studenten ligt ongeveer op 50. Dit is moeilijk
te bepalen omdat nog niet iedereen is geregistreerd. Op 1 oktober zijn de exacte aantalllen
bekend. Er zijn minder studenten dan verwacht, op het laatst hebben zich veel studenten
uitgeschreven (meer dan andere jaren), waarom is niet duidelijk.
-PC-zaal De PC-zaal in de Zilverling zal wegens bezuinigingen s’avonds niet meer geopend zijn.
Er werd weinig gebruik van gemaakt.
-Tutoring Het tutoring project is van start gegaan. Er zijn veertien docenten die ieder drie á vier
studenten gaan begeleiden. Dit vindt één keer per twee weken plaats. De andere week komen de
tutors bij elkaar. Ook is het deeltoetsen project met twee verplichte items gestart.
-Cursuscode Er komt nieuwe cursuscode voor Management & Organisatie. Het is voor de
toekomst belangrijk om een duidelijke korte naam voor een cursus te hebben omdat de naam niet
vaak zal wijzigen. De cursuscode kan om verschillende redenen wel wijzigen dit heeft ook met
Osiris te maken.
-OLC-lid Van Nee gaat de OLC verlaten. Hij gaat de Master Embedded Systems volgen en dit is
geen Informatica studie. Er komt een opvolger voor hem in de OLC maar wie dit gaat worden is
nog niet bekend.
-Sijpesteijn Sijpesteijn vraagt bij wie hij moet zijn om in aanmerking te komen voor een maand
studie verlenging. Hier is een formulier voor en zal getekend worden door de voorziter van de
OLC.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum hebben geen mededelingen.
-Operationele zaken: Het OEC-verslag is opgevraagd en daaruit blijkt dat de studenten postief zijn
over de kleine verbeter punten van de cursus Graphics and Virtual reality.

3. Ingekomen/Uitgaande Post
-Er is gereageerd op de brieven die de OLC naar de OEC heeft gestuurd. Ze nemen Graphics &
Virtual reality dit jaar weer op om te evalueren. Ze gaan de cursus Advanced Architectures of
Information Systems na blok 1B evalueren en niet in blok 1A. Network Security en ook de
kerckhoff variant worden beide geevalueerd, de evalueerlijst die de OEC had gestuurd was niet
volledig.
-Woensdag 7 maart 2012 wordt er een landelijke informaticasymposium georganiseerd, het
onderwerp zal Alan Turing zijn. De vraag van Van Nee is of 7 maart een collegevrijedag kan
worden. De OLC stemt in met een collegevrijedag voor Informatica op 7 maart.
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4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 64 d.d. 28 juni 2011
Tekstueel:
Pag.2:regel 27 : je krijgt …voor moet worden de studielast is één EC
regel 45 : EC verwijderen
N.a.v.
pag.1: Design Science dag: Hier wordt gesproken over een Checklist voor afstudeerverslagen,
proefschriften. Wordt deze lijst naar alle docenten gestuurd ? Nu hebben enkele docenten
deze lijst. De checklist wordt herschreven en als deze geschikt is voor gebruik zal het naar
alle docenten en studenten gestuurd worden. Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel voor het
maken van een verslag en niet voor de beoordeling van een verslag.
pag.1: Bindend Studie Advies: Langerak zit in twee commissies hiervan bij de eerste gaat het om
studenten die een negatief advies hebben en beroep willen doen op de
uitzonderingsregeling. De tweede commissie is de klankbordgroep.
Het project is nu nog een Pilot en loopt tot het einde van dit jaar. Het CvB wil graag dat het
Universiteitsbreed wordt voortgezet maar dit is nog niet zeker.
De ervaringen zijn tot nu toe:
-het aantal negatieve adviezen zijn beperkt (student geeft zelf al vaak aan te willen stoppen
met de studie)
-het is moeilijk om te bepalen wat het negatieve advies van invloed heeft
-faculteiten gaan zelf eisen stellen b.v. 30/50 EC of de student moet sleutelcursussen
volgen.

Actiepunten:
66 Evaluatie OEC rapport is opgevraagd en behandeld in de commissie. Afgehandeld
68 Melding van het verwijderen van GVR uit de OER HMI. Afgehandeld.
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5. EWI-brede aanpak van vakevaluaties
Voor Informatica houdt de evaluatie in: een vragenlijst voor de studenten en hier worden standaard
rapporten van gemaakt. De coördinator kijkt hierna en speelt de informatie door aan de OLC (door
middel van een halfjaarlijkse rapportage). Enkele jaren geleden is men tot de conclusie gekomen dat
het efficiënter moet. Er is een voorstel gedaan dat door alle vier OLD’s van EWI is goedgekeurd.
Fase 1: een standaard rapportage
-zal weinig tijd in beslag nemen
Fase 2: interpreteren van de gegevens
-zal staps gewijs gaan
De docent zal de evaluatie bekijken en als het nodig is stappen ondernemen. Er moet wel openheid
zijn en de OLC moet actie kunnen nemen als er kritiek is op een cursus.
Met de plannen hoe dit georganiseerd gaat worden is men nog bezig. Men wil dat een gedeelte van
de gegevens openbaar wordt gemaakt en dat dit UT-breed gaat gelden. Als een cursus slecht
beoordeeld wordt moet er gekeken worden of de docent serieus met de evaluatie om gaat en
verbeteringen aan de cursus aanbrengt.
Uitgangspunten analysefase pagina 2/ punt 4:
Hier staat dat de rapporten met collega’s besproken moet worden. Dit hoeft niet veel tijd te kosten
als er regelmatig overleg is en als een cursus goede resultaten heeft hoeft het ook niet elk jaar.
Informatica heeft nu al een website waarop de rapportages staan, dit zal voor heel EWI moeten
worden.
6. Vakwijzigingen
-192631000 Mobile e-Health Application and Services:
De OLD gaat de docent ter opheldering een aantal vragen stellen over de cursus met betrekking op
het huidige studiejaar en melden dat de nieuwe cursus voor volgend jaar op tijd ingediend moet
worden.
-201100022 Cyber Crime Science:
Blijft 5 EC. De OLD gaat de docent melden dat hij een nieuw voorstel moet indienen voor 6 EC en
aan moet geven wat er extra gedaan moet worden voor die 1 EC. De OLD gaat vragen of de
andere nieuwe cursus Security and Privacy in Mobile systems (201100023) ook voor 5 en 6 EC
aangeboden gaat worden.
-201100112 Graphics & Virtual Reality:
Er is door de docent een brief gestuurd aan de OLC. De werkgroep Curriculum heeft hierna gekeken
en geeft aan dat ze tevreden zijn met de aanvullende informatie over de leerdoelen. De OLC stemt
hiermee in.
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-191511390 Algebra:
In de OER van Computer Science staat deze cursus nog steeds vermeld terwijl de cursus al twee
jaar vervangen wordt door de cursus Algebra & Security (191511410).
De OLD stelt voor om het nu in de OER te laten staan omdat Algebra & Security een verplichte
cursus in de Bachelor is en de student de cursus niet in de Bachelor en in de Master kan volgen.
Het komend jaar wordt er naar gekeken.
-192130210 Real-time Systems 2:
Het tentamen in blok 3B heeft niet plaats kunnen vinden. Er is contact gezocht met de docent en
deze neemt contact op met de (4) ingeschreven studenten en zorgt dat er alsnog een tentamen
aangeboden wordt.
7. Nieuwe Bachelor
De rector heeft aangegeven dat het kerncurriculum voor de nieuwe Bachelor in 6 modules ontworpen
moet worden. Er is gekeken welke inhoud er in 1 module moet komen. Een module is het zelfde als
nu een blok/kwartiel.
Hierbij is een voorstel gevoegd.
Het voorstel bevat in het begin 2 gezamenlijke (met alle technische opleidingen samen) modules,
hierin zou vooral Wiskunde cursussen plaats vinden.
Er is een ontwerpconferentie geweest van alle OLD’s en de Rector en hier is het idee van 2
gezamenlijke modules losgelaten. Binnen de 6 modules gaat men nu van 1 gemeenschappelijke
module (samen met een andere opleiding) uit in een cluster. Er zou 1 module in het eerste jaar
kunnen komen die de studenten van Inf. en een andere opleiding b.v. EL samen volgen.
Op de conferentie is ook gesproken over de mogelijkheden om met een andere opleiding een hele
module te delen. Inf. zou de Computersystemen module met EE kunnen delen en Software
Engineering met BIT. De module Dependability and Security zou (als er een beetje geschoven wordt)
gedeeld kunnen worden met TW. Er gaat gewerkt worden aan dit voorstel zodat de nieuwe ideeën
erin gaan passen.
Het enige probleem is het Wiskunde onderwijs, een module met alleen wiskunde cursussen is niet
wenselijk maar in welke module het wel moet is nog niet helemaal duidelijk. Een optie is een
gestrekte Wiskunde module naast meerdere andere modules (blokken).
In Denemarken werkt men ook met modules en daar hebben alle technische studenten in dezelfde
periode de zelfde Wiskunde cursus.
Er is 60 EC voor Keuzeruimte (4 modules van 15 EC) en de Minor verdwijnt. Er wordt afgesloten met
het Bachelorreferaat en Ontwerpproject.
Conclusie:
1 gemeenschappelijke module
5 basis curriculum modules
4 modules keuzeruimte (60 EC)
2 modules (Bachelorreferaat en Ontwerpproject)
Wiskunde kan hier parallel aanlopen
4 oktober is er weer een overleg. Men kan met Ideeën en vagen over de plannen bij de OLD terecht.
De OLD houdt de OLC op de hoogte.
8. W.v.t.t.k.
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9. Rondvraag en sluiting
-De uitnodigingsmail van EWI werkconferentie onderwijsvernieuwing van 27 september a.s. hebben
niet alle leden van de OLC ontvangen. Is in augustus door Barbara Spikker aan alle leden gestuurd.
De mail zal naar enkele leden nog een keer gestuurd worden.
-Hoe is het met de uitnodiging om samen te gaan eten? Door Hiemstra in de vorige vergadering
voorgesteld
-Floris van Nee meld dat deze vergadering zijn laatste zal zijn en bedankt de OLC.
Deze week (38) is de onderwijsweek van Inter-Actief, er is vrijdag vanaf vier uur een borrel voor alle
docenten.

Om 10.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 20 september 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober
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