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Opening

Peter is door ziekte afwezig, Han zit de vergadering voor.
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Gesprek met Johan Jeuring

Johan Jeuring heeft een aantal mededelingen:
• Cryptografie gaat van de Master naar de Bachelor, daar moet het een discipline keuzevak moeten
worden. Voor de studenten die het vak hadden willen volgen maar nu net aan hun master beginnen
krijgt het vak geen dubbele status maar het zou nog wel in ACS te passen moeten zijn.
• De begane grond en eerste en tweede verdieping van het BBL worden weer terug verbouwd naar
onderwijs ruimtes. De verhuizing van het instituut is voor even weer op de lange baan geschoven.
• Han meldt dat er klachten waren gekomen over dichte practicum ruimtes. Het blijkt om een losstaand
incident te gaan.
• Paul van der Walt zegt dat hij het betreurt dat er zo weinig Linux zalen meer zijn. Johan Jeuring
zegt dat er zalen weg moesten en de Linux zalen het minste werden gebruikt. Hij belooft dat er altijd
minstens één Linux zaal open zal blijven.
• Han vraagt wie het beheer van de computerfaciliteiten gaat doen. Informatica blijft zijn eigen image
behouden maar de PC’s worden straks wel gedeeld, er kan dan dus op dezelfde computers voor zowel
Solis als het Informatica image worden ingelogd. Een aantal mensen hebben de angst dat straks de
Informatica PC’s overspoeld zullen worden door andere studenten. De studenten zelf denken dat het
in de praktijk wel mee zal vallen gezien de huidige bezettingsgraad van de computers. Wel wordt het
in praktijk lastiger om computerzalen te boeken.
• De roostering en taakverdeling zijn zo goed als rond voor volgend jaar. Dit zal binnenkort op de
education pagina verschijnen.
• We gaan voor de individuele vakpagina’s over naar Blackboard. Dit is omdat de Beta faculteit graag
uniformiteit hierin wil en de andere Beta studies al (deels) op Blackboard zijn overgestapt.
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• De roostering voor het eerste jaar wordt flink aangepast.
Periode
1
2
3
4

Vak 1
Imperatief Programmeren
Logica en Verzamelingen
Keuzevak
Wiskunde

Vak 2
Netwerken
Functioneel Programmeren
Databases
Datastructuren

Deze roostering is zo ingericht dat de wat theoretischer vakken samen in een periode zitten met wat
minder theoretische vakken waarbij de theoretische vakken gelijk kunnen worden toegepast. Ook
wordt Wiskunde nu niet direct in de eerste periode gegeven. De docenten van de verschillende vakken
moeten goed met elkaar overleggen zodat de studenten de link tussen theorie en praktijk kunnen leggen
en daardoor hopelijk gemotiveerd worden. Hans vindt het jammer dat Logica en Verzamelingen en
Databases niet meer bij elkaar in een periode zitten, hij had overlegd met Marinus Veldhorst over
de parallellen die er wel zeker zijn met deze vakken. Johan vertelt dat dit is gedaan door praktische
overwegingen.
Han vindt dat Internetprogrammeren niet in het lijstje keuzevakken voor het eerste jaar thuis hoort,
dit vak is daar te moeilijk voor. Hij krijgt bijval van Paul Staats die het vak heeft gevolgd. Dit is
vanaf volgend jaar al helemaal het geval gezien Databases tot de voorkennis van INP behoort en pas
tegelijk gegeven wordt. Multimedia (vanaf volgend jaar Webdesign) hoort echter wel in het lijstje, dit
vak vereist geen voorkennis en is wel goed te doen. 1
Er wordt door enkele OAC leden bezorgd gereageerd op het nieuwe rooster gezien er begonnen wordt
met relatief makkelijke vakken en in de tweede periode er opeens twee veel zwaardere vakken op het
programma staan. Ook de vierde periode is erg zwaar. We vinden het een goed idee om Netwerken
zwaarder te maken zodat de nieuwe studenten niet direct slechte gewoontes aanleren in de eerste periode
waarin ze anders nagenoeg niets hoeven te doen.
Johan Jeuring verlaat de vergadering.
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Verslag vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Maarten merkt op dat het prettig is als de
actiepunten onderaan de notulen herhaald worden.
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Actiepunten
• Jan en Han zouden naar het docenten overleg over de rendementen gaan. Uiteindelijk is alleen Han
gegaan. Het was helaas niet heel nuttig, Johan spuide vooral boekenwijsheden waarna de zaal zich
boog over de slechte rendementen. Johan blijkt de bijscholing van docenten erg belangrijk te vinden.
Verder stond deze vergadering niet eens in het nieuws waardoor de opkomst laag was.
Er komst een kleine discussie over de rendementen op gang. Hans Philippi vroeg zich af of er nog
gesuggereerd was om werkcolleges verplicht dan we aantrekkelijker te maken, deze suggestie kwam
weinig. Paul Staats merkt op dat het fijn zou zijn als er voor elk vak minstens een proeftentamen zou
zijn dat redelijk up to date is. Hans Philippi merkt op dat in het geval van Databases, waar dit niet
zo was omdat de stof aangepast was, het tentamen op de sommen van het werkcollege sloegen en dat
dit wel vaker het geval is.

1 Op het moment van schrijven staat Internetprogrammeren wel op de site als keuzevak voor het collegejaar 2009/2010 en
Webdesign niet, dit zouden we dus graag veranderd willen zien.
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• Paul Staats heeft met een aantal studenten gepraat over motivatie. Het komt er op neer dat een
groot aantal studenten uit het eerste jaar het liefst zo veel mogelijk studiepunten met zo min mogelijk
werk haalt. De houding is vrij negatief dit jaar, we weten niet echt wat we hier mee moeten. We
denken dat een leuke start volgend jaar (met Netwerken en Imperatief) op zich hier nog misschien wat
tegen kan doen. Verder moeten we vooral proberen de studenten te interesseren met goede colleges en
interessante stof. Mensen die echt lamlendig zijn, kunnen we niet zo veel mee. Hans Philippi merkt op
dat de studentenpopulatie anders is dan bij Wiskunde en Natuurkunde, de meeste studenten zijn geen
harde Beta’s. Wat werkt voor Wiskunde en Natuurkunde hoeft daarom ook niet te werken voor ons.
• Peter heeft een notitie over het Softwareproject geschreven. We vinden het een prima stuk, het mag
doorgestuurd worden naar Johan Jeuring.
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W.V.T.T.K.

De W.V.T.T.K. wordt op verzoek naar Han naar voren geschoven in de vergadering. Niemand heeft wat
voor de W.V.T.T.K.
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Evaluaties

We behandelen voornamelijk de evaluaties van de vakken waar daadwerkelijk wat over te melden is:
3D Modelleren De practica waren niet goed geregeld en het vak was niet wetenschappelijk genoeg.
Functioneel Programmeren Paul Staats heeft het vak gevolgd, hij zegt dat het vak goed gegeven wordt
maar wel vrij lastig is. De Werkcolleges waren semi verplicht. We vinden het prima en waarderen de
extra vragen die Doaiste Swierstra in de enquête stelt.
Inleiding Computationele Intelligentie: Dirk Thierens heeft de tentamens te langzaam nagekeken, hij
kwam soms te laat op college en eenmaal zelfs niet. Verder was er een algehele slechte communicatie
met studenten (mails onbeantwoord laten etc.). We zouden graag zien dat hij hier op aangesproken
wordt.
AP: Han laat Peter een mail sturen aan Johan met de vraag of er wat gedaan is over onze opmerkingen
over de begeleiding van Dirk Thierens bij het Softwareproject in het eerste semester.
Internetprogrammeren: Paul Staats heeft dit vak ook gevolgd. Hij zegt, en deze mening wordt over het
algemeen door de studenten gedeeld, dat het practicum te zwaar is om zonder voorkennis te voltooien.
In et college wordt er vrij weinig over heel veel verschillende onderwerpen verteld en voor het practicum
moet ongeveer alles op het Internet opgezocht worden. Maarten heeft het vak ook eerder gevolgd, hij
deelt de mening van Paul en merkt op dat het tweede practicum wel goed is. Dit is niet te lang en bevat
wel zinvol denkwerk. Zo zouden alle practica ongeveer moeten zijn. Als voorbeeld wordt Functioneel
Programmeren genoemd, hierbij zijn practica met kleinere vragen waar over na moet worden gedacht,
dit hebben we liever dan lange practica die na een tijdje gewoon vervelend langdurig codeerwerk zijn.
Multimedia: Dit vak wordt zoals gewoonlijk als erg makkelijk ervaren. Het is echter geen vak van Informatica dus we bespreken het niet verder.
Optimalisering: Dit vak was prima. Han gaat overwegen om een tussen tentamen te geven naar aanleiding
van opmerkingen van studenten.
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Sluiting

Han sluit de vergadering, rond één uur.
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