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1. Opening en vaststellen agenda
2 extra stukken: deze worden behandeld bij de agendapunten 2 en 7.
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2. Mededelingen
-Quickscan Op 21 november is er een bijeenkomst van de Quickscan commissie. Hierbij zullen
Andringa en Ugen aanwezig zijn namens de OLC.
-Bindend Studie Advies Er is gevraagd of Informatica (vervroegd) mee wil doen aan de Pilot
bindend studie advies. De Bachelorvoorlichting begint aankomende week (week 47). De OLD
vindt dat het niet ingevoerd moet worden op zo’n kort termijn, er zijn al veel andere maatregelen
waarmee de opleiding te maken heeft gekregen (3e tentamen kans, tutoring enz.). De studenten
van Informatica krijgen al een advies maar dit is niet bindend. De OLD zit in de BSA-commissie
die de uitzonderingsgevallen behandelt.
-Premaster De harde knip heeft ook gevolgen voor de premaster studenten. Deze konden nu
tijdens de premaster ook al beginnen met cursussen van de master maar dit is straks niet meer
mogelijk. De premaster bestond uit een Minor van 30 EC of 1 of meerdere cursussen.
De nieuwe premaster zal minimaal 20 EC worden en bestaan uit een Wiskunde cursus, ADC-plus
en nog twee extra cursussen die per student wordt bepaald. De premaster duurt een half jaar en
de student krijgt een certificaat als de cursussen met een voldoende zijn afgesloten. De student
mag geen Mastercursussen volgen tijdens de premaster (geen tentamen maken). Veel van onze
studenten komen van het Saxion en volgen daar een doorstroomminor om toegelaten te worden.
-Studiereis Door de harde knip kun je de studiereis niet meer in de Bachelor volgen en in de
Master laten registreren, dat is afgelopen jaren wel eens gebeurd.
-Electrical Engineering EE wilde dit jaar beginnen om de Bachelor volledig in het Engels te gaan
geven. Dit betend dat de cursussen, de verslagen en de handleidingen allemaal in het Engels
zouden moeten zijn. Uiteindelijk is het plan door problemen met de faculteitsraad afgeblazen.
Mededelingen werkgroepen
-Werkgroepen werkwijze / OER / curriculum/ operationele zaken hebben geen mededelingen.
3. Ingekomen/Uitgaande Post

40

50

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC. 66 d.d. 18 oktober 2011
Tekstueel:
N.a.v.
pag.1: EE engelstalig: De faculteitsraad heeft negatief advies gegeven voor het invoeren van een
engelstalige Bachelor EE. Het advies is met invoering te wachten tot de invoering van de
nieuwe Bachelors. De OLD van EE heeft besloten om van de invoering af te zien.
pag.2: Harde knip: Wanneer wordt er met de studenten hierover gecommuniceerd ?
De communicatie zal centraal plaats vinden; wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend.
pag.3:Cyber-crime Science: Er is met F. Kargl gepraat over de 5 en 6 EC variant van deze cursus.
Er is aan hem uitgelegd dat de OLC vindt dat de 5 EC variant in één kwartiel plaats moet
vinden. Kargl zal dit met de betreffende docent bepreken en er zal een nieuwe beschrijving
komen voor de 5 EC variant van Cyber-crime Science.
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Actiepunten:
69 Etentje met de OLC-leden: Hiemstra komt de volgende vergadering met een plan.
70 Quickscan: De overleggen zulllen in November van start gaan.
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5. Kwaliteitszorg Semester 2 2010-2011
De werkgroep Operationele zaken heeft naar de rapportage gekeken en heeft de volgende
opmerkingen:
1-Rapportage zijn heel volledig en compleet
2-De beoordelingscijfers zijn over het algemeen goed (gemiddeld: 7,2)
3-Één cursus is lager dan een 6 beoordeeld (Signal & Systems)
4-Er zijn minder evaluaties gelukt door een technische en organisatorische problemen
5-Één docent laat in 2 blokken niets van zich horen
6-Veel cursussen zijn al drie jaar niet geëvalueerd (vorige vergadering ook al gesignaleerd, zijn deze
docenten al benaderd ?)
3:Deze cursus wordt gegeven door een docent die niet van Informatica is. De Informatie in Osiris
over deze cursus is niet zichtbaar, daardoor was de docent niet te benaderen.
De cursus is slecht beoordeeld en er is geen reactie van de docent hierop. De OEC weet niet goed
hoe ze moeten omgaan met docenten van andere opleidingen, hoe ze deze moeten benaderen.
De OLC vindt dat je alle docenten die meedoen met de evaluatie moet kunnen benaderen met de
uitslag.
4:De werkwijze voor het evalueren is gewijzigd en hopelijk gaat het nu beter zodat er weer meer
evaluaties kunnen plaats vinden.
5/6:De docenten moeten benaderd worden over waarom de evaluatie niet heeft plaats
gevonden (b.v. misverstand, de cursus bestaat niet meer). Blijkt dat een docent meerdere blokken
niets van zich laat horen geeft de naam van deze docent dan door aan de OLD en breng de
vakgroep voorzitter op de hoogte hiervan.
De werkgroep Operationele zaken wil graag helpen om problemen op te lossen maar ook meepraten
en meedenken om de evaluaties goed te laten verlopen. Romkema neemt contact op met de
werkgroep.
Kwaliteitszorg wil weten wat de OLC vindt van de voorgestelde actie (studievoortganggegevens) van
pagina 2 van de rapportage:
De OLC vindt het nuttig om deze gegevens te hebben.
Romkema zal BOZ vragen of zij deze gegevens kunnen aanleveren.
6. Symposium Inter-Actief
Inter-Actief wil graag in blok 2B op 23 mei een vrije dag voor hun Symposium.
Het Symposium zal vanaf 2011 elk jaar gaan plaats vinden in blok 2B.
Er is gekeken naar de roosters van 2011 en er zijn twee cursussen die niet vrij geroosterd kunnen
worden op 23 mei. Voor de andere cursussen kan een oplossing gezocht worden.
De OLC geeft toestemming aan Inter-Actief om op 23 mei hun Symposium te houden.
7. Curriculum
-Patterns of Software Development
De docent heeft een beschrijving van de wijzigingen gestuurd naar de OLC. De OLC wil graag een
vakbeschrijving van deze cursus om te kijken of alle leerdoelen nog wel getoetst worden. In Osiris
staat een zeer kleine beschrijving (3 regels). De werkgroep curriculum gaat de docent vragen om een
vakbeschrijving aan te leveren en deze ook in Osiris te plaatsen.
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8. Nieuwe Bachelor
-Stand van zaken voor Informatica:
In overleg met de leerstoelen zijn enkele varianten gemaakt van een curriculum met 6 modules.
Deze kunnen verder ontwikkeld worden tot een eindresultaat.
Informatica wacht nu tot de Rector en de commissie een besluit hebben genomen voor ze verder
gewerkt wordt aan de uitwerking hiervan.
-Stand van zaken UT breed:
De ontwikkeling is tot stilstand gekomen. Men is er nog niet uit hoe het onderwijs geclusterd moet
worden (aanvankelijk was gezegd dat er 11 Bachelor opleidingsclusters zouden komen). Elke OLD
wil zijn eigen opleiding houden en de Rector wil het niet opdringen aan de OLD’s.
Hoe het proces verder gaat is nog onduidelijk.
De OLD zal de OLC op de hoogte houden en melden als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
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W.v.t.t.k.

10. Rondvraag en sluiting
-De Heus vraagt namens Sijpesteijn: Wat is de ervaring van de faculteit met de derde tentamen
poging ?
Een inschrijving voor een tentamen was eerst om zicht te krijgen hoeveel deelnemers er zijn i.v.m. de
zaal. Nu is de inschrijving bedoeld om te kijken of je deel mag nemen aan een tentamen.
Er waren deze tentamenperiode niet veel studenten waarvoor het de derde tentamen poging was.
Een aantal hiervan hadden wel toestemming gevraagd aan de examencommissie.
-De Heus: Studenten klagen over de regels voor het maken van tentamens.
*Soms waren er te weinig tentamens
*Discussie met de docent over het wel of niet mogen deelnemen
*Weg sturen van studenten omdat ze zich niet hadden ingeschreven
Als een student zich niet heeft ingeschreven voor een tentamen heeft hij/zij geen recht om het
tentamen te maken. De docent zal dit dan melden aan de student en deze moet dan de zaal verlaten.
Na deze eerste tentamenweek is het waarschijnlijk wel duidelijk bij de studenten dat ze zich in
moeten schrijven voor een tentamen en niet meer kunnen deelnemen zonder inschrijving. De overlast
die dit veroozaakt heeft zal bij de volgende tentamens een stuk minder zijn.
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Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 15 november 2011

Nr.

Eerste
keer
genoemd

Actie

Uitvoerder(s)

Klaar

69

Mei 2011

Gezamenlijk uit eten

Operationele zaken

Oktober

71
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