OAC vergadering
Marijke Bodlaender
4 februari 2009
Aanwezigen: Piet van Oostrum, Peter de Waal, Han Hoogeveen, Hans Philippi, Maarten Abbink, Roland
Vaandrager, Marijke Bodlaender, Johan Jeuring (tot 11:15)
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Opening

Piet opent de vergadering om 11:00. Marijke notuleert.
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Gesprek met Johan Jeuring

Johan heeft eerst een aantal mededelingen:
• De herziening van het curriculum wordt een jaar uitgesteld, in cursusjaar 2009/2010 blijft het curriculum dus nog onveranderd. De tweejaarlijkse vakken gaan echter wel door, dit is geen curriculum
herziening maar heeft te maken met roostering.
• 42% van de 81 eerstejaars studenten Informatica hebben een negatief studieadvies gekregen. Bij Informatiekunde lag dit aantal veel lager. Dit studieadvies is bepaald door de cijfers voor Wiskundige
Technieken en Imperatief Programmeren, het eerste tentamencijfer voor Logica en Verzamelingen en
het eerste practicumcijfer voor Databases. Wiskunde was dramatisch, Imperatief wel goed en Logica
en Verzamelingen en Databases waren allebei niet fantastisch. Bij een negatief advies had de student
in kwestie hoogstens één voldoende. Het plan is nu om Wiskundige Technieken later in het jaar, bijvoorbeeld in de derde periode, te gaan geven en dan bijvoorbeeld Netwerken naar de eerste periode
te schuiven. Zo worden de studenten niet afgeschrikt en krijgen ze in de eerste periode meer wat ze
verwachten aan vakken bij Informatica.
• De taakverdeling van de docenten is net besproken en er is een plan geschreven. De staf wordt binnenkort hierover genotificeerd.
• Johan merkt op dat het erg belangrijk is dat de notulen van de OAC vergaderingen op tijd bekend
worden gemaakt. Als we geen notulen hebben wordt er ook niets gedaan met wat we beproken hebben.
Peter vraagt waarom er in de beslissing over de tweejaarlijkse vakken geen advies aan de OAC is gevraagd.
Johan zegt dat ze dat waren vergeten. Er is overigens nog wel een kleine wijziging in het plan aangebracht,
Algoritmiek wordt toch niet tweejaarlijks. Nu vraagt Peter waarom Statistiek dan niet elk jaar gegeven gaat
worden want volgens hem is dat het enige deficiëntie vak dat tweejaarlijks wordt gegeven. Johan zegt dat
hij de preciese details niet weet maar dat hij denkt dat in praktijk er waarschijnlijk weinig studenten zijn
die het vak als deficiëntie volgen.
Hierna verlaat Johan de vergadering.
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Ingekomen stukken

Er zijn twee ingekomen stukken:
1. De brief van Ruud van den Beukel. Deze brief is helaas al weer van een tijdje terug maar we willen
hem toch behandelen. Hij komt aan bod bij het punt ‘De kwaliteit van de Bacheloropleiding’.
2. De notulen van het SODI (Studenten Overleg Departement Informatica). Hierin staat dat de OAC
te weinig en te slecht vergadert. Piet vraagt aan Maarten of hij echt zo ontevreden over de OAC is.
Maarten zegt dat er te weinig activiteit in de commissie is, de notulen komen te laat en er wordt weinig
over de mail besproken. De voorzitter moet ook over de Actiepunten mailen, maar dit kan niet als de
notulen niet op tijd zijn. Piet zegt dat hij streeft naar twee vergaderingen per blok, we zitten nu op
iets minder vergaderingen maar op zich is de vergaderfrequentie op het moment niet echt slecht.
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Verslag vorige vergadering

Het is al gemeld, de notulen zijn nog niet gemaakt, Roland was het vergeten. Hij zal ze zo snel mogelijk
maken en rondmailen.
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Verslag OC leden

Het puntje ‘Nulmeting’ dat door de OC leden op de agenda is gezet is al weer achterhaald. de vraag was of
de vragen voor de nulmeting voor het tutoraat nog veranderd moesten worden. De OC heeft besloten die
vragen zo te laten.
Han en Maarten zijn beide erg ontevreden over de gang van zaken in de OC en dan met name over de
voorzitter.
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Software Project

Er zijn deze perioden twee speciale Software Projecten samen met de HKU. Deze projecten, waarin games
worden ontworpen, bleken erg populair en daarom is er geselecteerd op basis van motivatie, balans binnen
het team, cijferlijst en CV. We vinden dit selecteren op dingen als cijfers een beetje vreemd, en we vragen ons
af of de andere projecten nu wel een eerlijke kans krijgen, of dat deze projecten met relatief veel ‘slechtere’
studenten zitten. Hierom willen we een aantal dingen precieser weten:
• Welke criteria zijn er gebruikt en hoe zijn deze gebruikt?
• Wat voor balans is er nagestreefd?
• Komen de andere projecten door deze selectie niet in het nadeel?
AP: Peter gaat deze vragen stellen aan de personen die te maken hebben met het Software Project, dit zijn
Lennart Herlaar en Arno Kamphuis.

Vergoeding studentleden OAC
Tussendoor zegt Maarten dat de studenten nog steeds niets hebben gehoord over hun vergoeding. Piet zal
er direct achteraan gaan.
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Kwaliteit Bacheloropleiding

We discussieren over de kwaliteit van de opleiding aan de hand van de brief van Ruud van den Beukel, het
stuk van Marian van den Akker en de docenten van de derde verdieping en losse opmerkingen. We vinden
dat de inzet van de studenten over het algemeen zorgelijk is en we zijn over het algemeen voor een schoolsere
aanpak van de Bachelor en in het bijzonder het eerste jaar. We komen op de volgende conclusie:
Werkcolleges moeten een verplichtend karakter krijgen door het inleveren van opgaven te verplichten door
deze opgaven aan het cijfer mee te laten werken, zowel positief als negatief. Studenten mogen alleen maar
aan een hertentamen meedoen als er aan een echte inspanningsverplichting hebben voldoen. Hierbij denken
niet echt aan het verhogen van het gehaalde cijfer bij het tentamen maar meer aan het ingeleverd hebben
en voldoende gemaakt hebben van voldoende opdrachten.
Han vertelt nog een aantal opmerkingen van studenten in het werkcollege van Wiskundige Technieken.
deze studenten vonden het geen goed idee om Wiskunde een lintvak 1 te maken, wel wilden ze een extra
werkcollege. Wiskunde in volgorde omdraaien met Logica en Verzameling zou volgens hen niet uitmaken.
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Nieuwe student

Maarten heeft geen studenten kunnen vinden die wel lid van de OAC wilden worden. Han had al eerder twee
studenten gevonden, Paul Staats en Paul van der Walt, die allebei wel lid wilden worden. We besluiten ze
uit te nodigen voor de volgende vergadering.
AP: Peter nodigt de beide Pauls uit voor de volgende vergadering.
Omdat Piet uit de OAC gaat moet er ook een docentlid gevonden worden. Piet heeft een mail gestuurd
naar alle groepen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de OAC. Helaas heeft hij hier nog geen reactie op
ontvangen en hij verwacht nu ook weinig reactie meer op deze mail.
AP: Piet gaat een mail sturen aan iedereen die college geeft in de Bachelor. Als hier geen reactie op komt
zal hij de leiders van de werkgroepen emailen.
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Website

Er is een Wiki voor OAC leden deze is bereikbaar via de education site, de link staat onder het kopje
kwaliteitszorg. Ieder die een bijdrage wil leveren moet dat vooral doen en zich registreren en zijn Wikiloginnaam aan Peter of Piet mailen.

Volgende vergadering
Tussendoor wordt de datum voor de volgende vergadering vastgesteld op 2 maart van 11:00 tot 13:00.
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Wijziging taakmodel

Docenten krijgen in het nieuwe taakmodel geen expliciete uren meer voor de OAC terwijl ze die bijvoorbeeld
wel krijgen voor het begeleiden van een tutorgroepje. Hierdoor hebben docenten minder motivatie om in de
OAC te gaan. Dit vinden wij een slechte zaak.
1 Een

vak dat is verspreid over twee perioden.
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W.V.T.T.K.

Marijke zegt dat ze erg slechte begeleiding heeft gehad bij het Software Project in de afgelopen twee perioden.
Ze vraagt zich af bij wie ze nu moet klagen. We weten het niet zeker maar het beste lijkt ons als ze met
haar groep een email aan Lennart stuurt en daar alles uitlegt. Ook moet iedereen de evaluaties invullen
zodat het via ons eventueel weer aan Johan kan worden doorgegeven. Misschien is het ook goed als ze met
de begeleider zelf gaat praten.
Peter zegt dat hij heeft geconstateerd dat de Twinfo studenten veel problemen hebben met hun rooster,
vorige periode hebben ze bijvoorbeeld niet de hoorcolleges van Databases kunnen bijwonen omdat die dubbel
geroosterd waren met een ander vak. We constateren dat dit een probleem is waar echt wat aan gedaan
moet worden. Het begin van het stimuleren van excellentie ligt in het oplossen van dit soort roosterkwesties.
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Overdracht voorzitterschap

Piet draagt het voorzitterschap over aan Peter.
AP: Piet stuurt een mail aan Arno dat het voorzitterschap is overgedragen.
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Sluiting

Peter sluit de vergadering om 12:38.
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