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Opening

Piet opent de vergadering om 15:10.
Aanwezig: Iedereen en Lennart Herlaar als gast.
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Mededelingen
1. Het aanzetten van Rolands laptop duurt minder lang dan het wachten op secretariële ondersteuning
2. Studentledenvergoeding is er nog niet, daar wordt aan gewerkt
3. Piet: Arno heeft het Regelement van Orde goedgekeurd.
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Gesprek met Lennart Herlaar

Curriculumverandering
Er wordt nagedacht over een curriculumverandering, om deze vanaf volgend jaar voor eerstejaars in te
voeren. Dit heeft als doel het bijstellen van het programma n.a.v. de bevindingen van de visitatiecommissie
en ervaringen van studenten en docenten. Ook moet hierin de balans tussen de niveauverschillen van
vakken onderling verbeterd worden.
De aankondiging van deze wijziging is gedaan in het gele vlakje op de education-website. Volgens de OAC
is dat behoorlijk onhandig klein. Aan studenten is het wel in 1 keer gemaild. De OAC adviseert dat het
aankondigingenvakje te klein is. Het is natuurlijk noodzakelijk dat het nieuws duidelijk wordt aangekondigd,
met wat headlines die direct zichtbaar moeten zijn. Het nieuwsbericht zelf mag wel in het grote frame gezet
worden, nu moet je ook in dat kleine vakje scrollen.
De docenten van de OAC vinden dat ze te weinig inzicht en inspraak hebben gehad in de curriculumveranderingen, ook niet tijdens de “inventarisatie” tijdens de docentenbespreking. Er werd toen te weinig
concreet ingegaan op onze ervaringen in het curriculum, en eigenlijk vooral accent gelegd op studeren in
Utrecht.
Er zal één voorstel komen voor de curriculumverandering, die open staat voor discussie. Lennart geeft aan
dat de OAC overal in dit traject van verandering ongevraagd advies mag geven. We moeten dus voordat
de plannen concreet zijn, goed bespreken wat we goed of slecht vinden, en dat moeten we dan als advies
geven.
Tijdschema: Johan stelt het eerste plan op in januari en zal dit ook in het docentenoverleg naar voren
brengen. Wij zullen op de hoogte gehouden worden over deze planning, waardoor we niet te laat zijn met
advies uitbrengen.
Lennart zal het verslag van het docenten- en studentenoverleg mailen naar de OAC.

Tweejarige vakken
Er is met masterprogrammaleiders besproken welke deficiënties er zijn voor bepaalde masters, en aan de
hand daarvan zal een aantal van die vakken eens per twee jaar gegeven gaan worden. De vakken die dit
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jaar nog kiesbaar zijn, vallen volgend jaar niet weg.
Er wordt gediscussieerd over de keuze van deze tweejarige vakken, niet alle keuzes worden even logisch
gevonden. We hebben echter niet genoeg achtergrondinformatie en details om een precies alternatief te
geven. We spreken enkel onze zorg uit over deze keuzes.
Han maakt duidelijk dat hij het aantal studenten dat last heeft van deze consequenties zo klein mogelijk wil
maken, dus moet je vakken die veel studenten trekken éénjarig maken, en kleinere vakken tweejarig. Als
voorbeeld noemt hij Talen en Compilers, wat prima tweejarig kan, en Algoritmiek of Zoekalgoritmen wat
éénjarig kan zijn.
Dit hele tweejarig-gebeuren wordt veroorzaakt doordat er minder docenten zijn en omdat aio’s geen onderwijs meer mogen geven. Ook is de afgelopen jaren meer geı̈nvesteerd in fte’s voor de master, en (te)
weinig voor de bachelor. Er wordt gewerkt aan een betere verhouding tussen het aantal docenten en de
grootte van de opleiding.
Er wordt als “tussenoplossing” zelfs nagedacht over het opnemen van colleges in jaar 1, en het aanbieden
van deze opnames in jaar 2. Op deze manier hoeft er in jaar 2 alleen een tentamen afgenomen te worden,
en is de rest zelfstudie. Docenten moeten hierop dan natuurlijk wel voorbereid worden.
Dit geheel van deze verandering levert een halve fte op per jaar.

Rendement in de bachelor
Johan vraagt of we willen nadenken over rendementsverhoging binnen de bacheloropleiding. ECTS weggeven is makkelijk, maar kan natuurlijk niet. Volgens ons ligt het probleem bij studiegedrag van studenten
de organisatie van vakken (kleine/grote groepen). De helft van de eerstejaarsvakken haalt een rendement
van minder dan 50%! Hierin zijn de no-show-studenten niet opgenomen. De OAC zal hierover nadenken.
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Ingekomen stukken

Piet had aan docenten gevraagd of ze op de enquêtes willen reageren, en dat is gedaan.
Han heeft een stuk geschreven over ons standpunt over het al dan niet verhogen van het aantal ECTS voor
het bsa. De faculteit heeft aangegeven het niet met ons eens te zijn.
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Notulen vorige vergadering

De opmerking over Datamining blijft staan, hierbij gaat het om het niveau van de toetsing.
Piet deelt mee dat we inmiddels een website hebben!
Actiepunt: Iedereen moet zich registreren voor de website (wiki) van de OAC
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Bindend studieadvies (bsa)

We discussiëren over het minimum aantal ECTS voor het bsa. Marijke heeft een stelling gemaakt over
zwakke studenten. Deze halen in het eerste jaar vaak niet de vakken wiskunde, logica, functioneel programmeren en datastructuren. Dat is precies de helft van het aantal vakken, dus 30 ECTS, waarmee de
bsa-norm precies gehaald wordt. Wil je deze studenten wegsturen of houden? We vinden 37.5 ECTS te
streng als een student een tegenslag krijgt. Bijvoorbeeld het niet halen van twee vakken in 1 blok, door
bijvoorbeeld ziekte in de tentamenweek of een overleden oma.
Alleen als een student echt hopeloos is, haalt deze de 30 ECTS ook niet. We denken dat er heel weinig
hopeloze gevallen zijn die geen 37.5 ECTS halen, maar wel precies 30. Han is ook bang dat studenten
aan het eind Datastructuren gaan overslaan, en dan een makkelijk vak kiezen (vluchtgedrag).
Ook is Han bang dat docenten onder druk gezet worden om de normering van tentamens zodanig aan te
passen, dat vakken door meer studenten gehaald worden.
We adviseren om de norm te houden op 30 ECTS, vanwege bovengenoemde redenen.
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Verslag OC-leden

Han en Maarten delen mee dat de gang van zaken binnen de OC “kansloos” is. Hier is veel over te zeggen,
maar niets inhoudelijks.
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Actiepunten

Er zijn geen actiepunten.

9

Nieuwe leden

Roland en Tom moeten opgevolgd worden. Marijke geeft aan dat zij aan het eind van dit collegejaar ook
haar bachelor wel wil halen. Maarten wil dat nog absoluut niet.
Maarten heeft zijn best gedaan om mensen te werven, maar is daar niet in geslaagd. Mensen zijn wellicht
geschikt, maar zijn niet geı̈nteresseerd.
Han heeft Paul Staats en Paul van der Walt (resp. Paul 1 en Paul 2) zover gekregen dat zij lid willen worden.
Marijke zal nog wat zoeken naar eerstejaars.
Piet geeft aan dat hij over een tijdje ook geen tijd meer heeft om de OAC te blijven doen, vanaf eind februari.
Peter stelt zich voor als nieuwe voorzitter.
Actiepunt: Piet moet een nieuw docentlid werven.

10

Evaluaties

Oei, hier moet ik echt naar zoeken.
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Rondvraag

Geen rondvraag
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Sluiting

17:30.
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