Notulen Bachelor OAC Informatica vergadering
Alexander Melchior
25 september 2009

Aanwezig: Docenten: Jan Broersen, Han Hoogeveen, Hans Philippi, Peter de Waal
Studenten: Marijke Bodlaender, Alexander Melchior, Paul Staats , Paul van der Walt (later)
Afwezig: Studenten: Maarten Abbink
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opening

Peter opent de vergadering om 15:30.
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Vaststellen Notulist

Alexander stelt zich beschikbaar als notulist.
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Mededelingen van en overleg met Johan Jeuring
• Het nieuwe collegejaar: we hebben dit jaar minder eerstejaars informaticastudenten maar verder is
de introductie prima verlopen.
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• Op dit moment wordt er hard gewerkt om het nieuwe Informatica curriculum voor 2010/2011 op poten
te zetten. Hiervoor zal nog overleg plaatsvinden met docenten en zullen er voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Opmerking van de notulist: ondertussen is er een overleg geweest op 28 september.
• Met het “Spring project” wil men meer verdieping krijgen in de studie. Hoe men dit wil doen is nog
niet duidelijk maar gedacht wordt aan aparte vakkenpakketten binnen de bachelor, bijvoorbeeld een
gameprofiel of een TWIN profiel.
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• In de loop van februari/maart moet alles bekend zijn over het nieuwe curriculum zodat de voorlichting
voor de nieuwe 1e jaars van start kan gaan. Dit zal wel allemaal redelijk krap zijn qua planning. Ook
zullen er waarschijnlijk nog meer vakken sneuvelen en maar weinig vakken bijkomen. Op papier
resulteert dit in minder manuren wat tot minder kosten zou moeten leiden.
• Er komt IVLOS ondersteuning bij cursussen voor docenten voor specifieke onderwerpen, welke onderwerpen worden behandeld is nog niet duidelijk.
• Huisvesting: Het plan is om onderwijs “in de kerstvakantie” van BBL 4 & 5 naar BBL 0 & 1 te verhuizen.
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• BSA: Het Bindend Studie Advies heeft beter uitgepakt dan van te voren gedacht. 60 van de 82
studenten heeft een positief advies gekregen, 20 van de studenten die een negatief advies hebben
gekregen zijn informatiekunde gaan doen.
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• BlackBoard: Het is de bedoeling dat informatica in de toekomst ook BlackBoard gaat gebruiken.
Daar BlackBoard nog niet gestandaardiseerd is tussen de departementen die het op dit moment wel
gebruiken zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor dat Informatica hier op over gaat.
• Het vak Interactieve Systemen zal ook een Informatica vak worden.
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Post In/Uit

Er is geen interessante post binnengekomen of verstuurd.
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Mededelingen
• Marijke heeft in Augustus haar Bachelor diploma gehaald en zal de OAC dus binnen een half jaar
verlaten, hier moet een vervanger voor worden gezocht.
• Alexander is in de OAC gekomen als nieuw lid. Wel verwacht hij na de 2e periode zijn Bachelor
diploma te halen en ook voor hem zal binnenkort een vervanger moeten worden gezocht.
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Vorige Notulen

Is goedgekeurd en zal online worden gezet.
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Verslag OC leden

Er is weinig te melden vanuit de OC.
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Actiepunten

Geen.
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Evaluaties 4e periode

Alleen de vakken waar opmerkingen over zijn gemaakt worden vermeld in deze notulen.
Advanced Databases Het is een tweejaarlijks vak en werd nu voor het eerst niet door Arno Siebes gegeven. Het vak kan nog meer bijschaving gebruiken. Inhoudelijk werd het vak als leuk ervaren maar de
organisatie werd als middelmatig ervaren. Dit komt voornamelijk door een falende practicum begeleider die zijn zaakjes niet goed op orde had.
Datastructuren Nieuwe docent, nieuw vak. De algemene indruk was dat wanneer het vak actief gevolgd
werd dat het dan goed te doen was.
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Filosofie van de Informatica De cijfers waren wel erg laat bekend, zelfs zo laat dat ze niet meer voor
collegejaar 08-09 gelden.
Paul van der Walt komt binnen.

Gedistribueerd Programmeren 2 student-assistenten blijken genoeg te zijn. Wel heeft de docent zijn
zorgen geüit over het 2 jaarlijks maken van het vak, het zal volgens hem niet leiden tot een kostenbesparing wegens het extra werk dat er in moet worden gestoken omdat er minder continuı̈teit is. Ook
wordt opgemerkt dat de docent van GDP veel reclame maakt voor de andere vakken die hij geeft.
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Ook vraagt de OAC zich in het algemeen af of de kwaliteit van student-assistent voor vakken zoals
GDP niet af zal nemen omdat de student-assistenten minder ervaring hebben met het vak dat ze
assisteren.
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Netwerken Dit was de laatste keer dat Piet Netwerken heeft gegeven. Er waren geen schokkende dingen
in de evaluatie, maar wel is men erg benieuwd naar hoe het dit jaar wordt ingevuld.
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Overdragen De cijfers in de online evaluatie zijn allemaal bij elkaar gegooid, graag willen we de resultaten
per periode gescheiden hebben. Als een andere docent het vak geeft dan is het een heel ander vak,
dus alles op een hoop gooien schetst geen goed beeld.
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Software Project Ook hier willen we liever de cijfers gesplitst zien per periode èn per project. Ieder project
schetst een heel ander beeld van het software project. Een mooi voorbeeld zijn de verschillen tussen
de twee HKU groepen die erg groot waren. De projecten waren over het algemeen goed gegaan, al
waren er wel veel problemen met de HKU. De projecten met de HKU zijn in de huidige vorm niet voor
herhaling vatbaar, maar Alexander merkt op (heeft zelf in een van de HKU groepen gezeten) dat het
volgens hem wel een kans van slagen zal hebben als een UU groep aan 3e of 4e jaars HKU groep
wordt gekoppeld waardoor het niveauverschil kleiner wordt.
Actiepunt: Peter regelt dat de evaluaties worden gesplitst op groep en periode.
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W. V. T. T. K .

Er is niets meer ter tafel gekomen.
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Sluiting

Peter sluit de vergadering om 17:00.

Actiepunten
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Peter regelt dat de evaluaties worden gesplitst op groep en periode. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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