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Opening

De vergadering wordt om 9.00 geopend door Peter.
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Aanwijzen Notulist

Rick notuleert deze vergadering, met de mededeling dat hij om 10 uur even weg moet voor een functioneringsgesprek voor het software project. Marten zal gedurende die tijd het notuleren op zich nemen. Peter
zegt dat dit geen probleem is, omdat Hans ook al had aangegeven om 10 uur weg te moeten.
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Curriculumherziening (met Jeroen Fokker)

Peter vindt dat de documenten voor de curriculumherziening goed in elkaar zitten. Hij geeft aan dat er
vorige week een docentenoverleg is geweest, waar al enige discussie is geweest. Deze wordt hier voortgezet. Wat vooral uit het docentenoverleg kwam, is het probleem van KI. Het is niet duidelijk of het vak KI
een inleidende rol moet hebben, of dat er toch juist wel diep op stof moet worden ingegaan.
Jan geeft aan dat de instroom van CI en IS afhankelijk wordt van de uitstroom van KI. Hij weet niet of dat
erg is, maar geeft wel aan dat er over nagedacht moet worden. Het kan een vak worden waarin AI bij
studenten wordt promoot, of een vak dat dient als inleiding op IC en IS.
Volgens Jeroen zijn er twee soorten studenten die KI zullen gaan volgen
• studenten die wel een beetje AI in hun opleiding willen
• studenten die (bijna) alles van AI willen volgen
Voor eerste groep moet het niet een smaakmakertje worden, maar het moet ook inhoud (breedte van AI)
gaan bieden. Voor de tweede groep moet het ook geen inleiding KI worden.
Jan zegt dat KI te breed kan worden, dus dat er goed moet worden nagedacht over de indeling. Alexander
geeft aan dat er goed moet worden gekeken naar waar het vak komt te staan in het curriculum. Als het
bijvoorbeeld aan het eind van het 2e jaar zou komen, hebben studenten nog maar 1 jaar over voor IS en CI.
Er moet dus ook goed over nagedacht worden over of hier wel of geen voorkennisrelatie aan moet worden
verbonden. Jan zegt dat men dit meer als richtlijnen moet zien, waar studenten die dat willen van kunnen
afwijken.
Er volgt een discussie over het te gebruiken boek bij KI. Er zijn twee mogelijkheden:
• Artificial Intelligence: A Modern Approach – Stuart Russell and Peter Norvig
• Een boek waarin AI in games centraal staat
De conclusie van de discussie is dat het eerstgenoemde boek het best gebruikt kan worden, en dat voor
de GameTech inhoud de practica meer die kant op kunnen gaan. Ook is het een optie om bij 1 of 2 hoorcolleges een los paper te gebruiken.
Hans maakt de opmerking dat eenderde van onze studenten informatica is, en tweederde GameTech doet.
Er kan een grotere instroom van GameTech naar KI komen als KI vakken interessant worden gemaakt voor
GameTech studenten. van game naar KI, dus ki vakken wel interessant maken voor game studenten. Dit
kan bijvoorbeeld door in colleges en practica AI in games terug te laten komen. Jeroen vindt dat vakken
niet geheel moeten worden toegespitst op GameTech, maar dat ze ook interessant moeten blijven voor
Informatica studenten. Hij zegt ook (over het feit dat filosofie voor informatica verdwijnt), dat er genoeg
alternatieven zijn bij Wijsbegeerte. We moeten meer dingen kiezen en niet alles zelf willen doen.
Recht en informatica is op dit moment al een aardig populair vak, en de verwachting is dat dit volgend jaar
met de grotere hoeveelheid tweedejaars misschien nog wel erger gaat worden. Het is dus geen goed idee
om het een tweejaarlijks vak te maken. Jeroen maakt wel de kanttekening dat het in de verwachting ligt
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dat GameTech studenten eerder voor OIS gaan kiezen dan RI.
Marten zegt dat statistiek en onderzoeksmethoden nu equivalent zijn, wat hij geen goed idee vindt. Jeroen
is het hier mee eens.
Het is misschien een goed idee om meer contextkeuze vakken te bieden dan nu. Informatiekunde is dan
weer het tegenovergestelde, maar iets meer keuzevrijheid hier in is altijd goed. Jeroen zegt dat ISY geen
contextkeuzevak blijft, omdat het voor informaticastudenten niet uitdagend/diepgaand genoeg is.
10:00 Rick verlaat de vergadering, Marten notuleert tijdelijk verder
Peter vraagt hoe het zit met de onderwijslast, het lijkt erop dat die omhoog gaat.
Jeroen vertelt dat de onderwijslast in aantal vakken gelijk gebleven is, zoals te zien in de tabel op blz. 9
van het curriculum herziening document. Er is alleen hogere onderwijslast door meer studenten en minder
docenten. Luxe positie van sommige vakken (luxe werkvormen etc.) dienen bij sommige vakken te worden
opgegeven. Onderzoeksmethode is daarin tegen wel minder intensief als overdragen in zijn onderwijslast.
Alexander vraagt vanuit oogpunt van de boekencommissie van het departement Informatica of er uitleg
moet komen over het vinden van wetenschappelijke artikelen/onderzoeken. Dit is 1x geprobeerd bij overdragen, alleen toen bleek het geen succes, omdat er ook niet veel samenhang met de rest was. Er wordt
gezegd dat dit typische “onderzoeksmethoden voor informatica” – stof is en daar best uitleg over hoe het
best te zoeken op artikelen/onderzoeken zijn.
Verder is de vraag hoe LaTeX bij onderzoeksmethoden blijft. De vraag is hierin of een hoorcollege LaTeX
zin heeft of dat het zinniger is om mensen het zelf te laten uitzoeken en hierbij nuttig(e) handleiding/sites
aan te reiken. De meeste denken dat het laatste een betere manier is.
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OER

De OER-bijlage klopt niet helemaal, alleen hierop is Jeroen al gewezen en hij gaat dit al aanpassen. Verder
volgt er een discussie over of de laatste zin uit het fraude/plagiaat stuk erin moet. “De faculteit draagt er
zorg voor dat studenten op de hoogte worden gebracht van de principes van wetenschapsbeoefening en
van wat als fraude en plagiaat wordt aangemerkt.”
Wij vinden dat omdat we dit al doen, en het er wel bijhoort wij de zin toch graag in het OER zien.
Verder zijn er vanuit het CvB in samenspraak met de U-raad nog wat wijzigingen in het OER gekomen.
De belangrijkste is het automatisch afstuderen. Als je alle vakken gehaald hebt volgens de criteria wordt
er automatisch je diploma aangevraagd. Dit is een maatregel om langstudeerders tegen te gaan. Helaas
zorgt dit voor problemen, vooral met TWINners. Als die niet tegelijk beide studies afronden, is het mogelijk
dat 1 v/d 2 studies als tweede studie gaat tellen, wat vervelend is voor collegegeld etc. Hierover moeten de
tutoren de TWINners goed informeren en indien het fout gaat de leraren cijfers later in het systeem zetten.
Verder is er dus niet altijd meer de gelegenheid voor mensen om hun GPA op te hogen. Verder staat er
nog in 6.5 nr. 1 een loze opmerking. Informatica heeft maar 1 programma.
10:25 Jeroen verlaat de vergadering en Rick komt terug en gaat weer zelf verder met notuleren.
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Verslag vorige vergadering

Denise had al een opmerking gemaild, namelijk dat programmeren en correctheid moet worden vervangen
door optimaliseren en complexiteit.
Actiepunt: Peter past de opmerking van Denise in de notulen aan, en zet deze op de wiki
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Actiepunten

Actiepunt: Alexander zoekt bij A–Eskwadraat een geschikte eerstejaars gametech voor in de OAC
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Alexander zegt dat er een advertentie is geweest in de Vakidioot (het verenigingsblad), maar dat hier geen
reactie op is geweest. Hij zal bij Datastructuren, waar hij student assistent is, verder op zoek gaan.
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Ingekomen stukken

Er is een mail van Juriaan Haage binnengekomen over fraude. Volgens Peter is dit inmiddels afgehandeld.

7

Mededelingen

Denise meldt dat het haar laatste vergadering is. Peter bedankt haar voor alle tijd die ze in de OAC heeft
gestoken.
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Verslag OC leden

Zowel Paul als Peter zijn niet bij de OC vergadering geweest, dus er is hier niets over te melden.

9

W. V. T. T. K .

Er is niets verder ter tafel gekomen.
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Rondvraag

Alexander geeft aan dat A–Eskwadraat lezingen organiseert, maar dat veel studenten niet weten wat ze
met lezingen aanmoeten. Hij zegt dat het goed zou zijn als studenten meer naar dit soort dingen gaan,
omdat er niets anders wordt gedaan aan arbeidsmarktorientatie. Hij vraagt naar onze meningnen over het
verplicht stellen van het gaan naar lezingen binnen het curriculum, bijvoorbeeld een certificaat invoeren
dat je moet halen wat je krijgt als je naar een x aantal lezingen bent geweest. De algehele consensus is
dat echte verplichting niet handig is en niet echt haalbaar. Het is een beter idee om lezingen bij docenten
bekend te maken, zodat ze op college de studenten er op kunnen wijzen. Ook is het misschien een idee
om het in het introductieproject terug te laten komen.
Marten vraagt zich af wanneer de volgende vergadering is. Peter maakt hier een datumprikker voor, maar
hij zal over 4 weken ongeveer zijn.
Er wordt na de sluiting nog nagepraat, en daar komt uit dat Jan een eerste opzet gaat maken voor een
formeel advies over de curriculumherziening. Hij geeft aan dat het dan handig is als Rick dan de notulen
zo snel mogelijk af heeft. Rick geeft aan dat dit geen probleem is, en hij zal ze vandaag af hebben.
Actiepunt: Jan maakt een eerste opzet voor het advies van de OAC over de curriculumherziening
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Sluiting

De vergadering wordt om 10:32 gesloten door Peter
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