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Notulen OAC 27 november 2009
Aanwezig: Peter de Waal, Hans Philippi, Jan Broersen
Student: Paul van der Walt
1 Opening
Om 13:28 opent Peter de vergadering.
2 Aanwijzen notulist
Paul notuleert vandaag.
3 Verslag vorige vergadering OAC
Geen opmerkingen, alle verbeteringen in de notulen zijn aangebracht.
4 Actiepunten
* Peter zou achter evaluaties aan gaan; wijziging rapportage SP en Overdragen
Overdragen: probleem is dat in de loop van het jaar alle cijfers worden
>
geaggregeerd.
>
volgens Jeroen F is dit niet aan te passen. Data komt uit osiris,
>
heel lastig, welk periode een vak gevolgd is is niet duidelijk.
SP:
Splitsen van SP groepen:
>
Jeroen F: dit is op te lossen door extra vraag toe te voegen, dan
>
te filteren daarop. Lennart H kan dit aanpassen. Peter houdt dit
>
in de gaten.
Er is ook een extra statistiek pagina; je kunt zien wat wordt gescoord op
wenselijke punten van vakken.
5 Ingekomen stukken
De lege verzameling.
6 Mededelingen
Zie agendapunt 5.
7 Verslag OC leden
Han is niet geweest, Maarten ook niet, dus is er geen verslag.
8 Vernieuwing curriculum
Jan: er is vaak een vergadering van de curriculum commissie, over nieuwe
ideeen e.d. Het plan is om 3 zaken aan te pakken (idee van Johan):
é Meer projectgericht onderwijs (Jan is negatief); (authentieke taken)
é In verband brengen theorie en praktijk; (Peter: we zijn geen HBO; mening
algemeen gedragen)
é Profilering; theoretisch/games, dit om meer studenten te trekken. De naam van
de theoretische tak zou misschien wiskundige informatica kunnen worden.
Invulling wordt alleen minder theoretisch; vakken met abstracte invulling
worden uitgesmeerd. Dit is een erg slecht idee. Wiskundige methoden en L&V
zouden worden heringericht, meer praktijk. Logica voor informatici is nu wel
weer een vak in het eerste jaar, maar wiskundige technieken wordt
herverkaveld.
Peter: waarom is de OAC geen advies gevraagd voor aanmaken nieuwe traject
games? Decaan heeft het al goedgekeurd, wij hadden niets gehoord. actiepunt:
Peter laat Johan J weten dat we het niet acceptabel vinden dat we gepasseerd
worden bij belangrijke beslissingen: omgooien roosters, omgooien curriculum,
etc.
Jan vindt het niet prettig dat niet elke groep in curriculumcommissie wordt
vertegenwoordigd. Peter vraagt zich af waarom dat klein groepje het hele
curriculum samenstelt? Jan: games moet aanstaand jaar van start gaan;
wiskundig duurt nog een jaar. Iemand moet nog gekozen worden om het traject
in te vullen. Jan wil met alle groepen samen een beslissing vormen. Ongeveer
een kwart van de vakken wordt profielkeuze in de twee trajecten. Bij zo'n
profiel wordt een groot deel van de profileringsruimte vastgelegd.
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Jan: in het eerste jaar moet er een vak uit het profiel komen, en over 2e/3e
jaar moet worden nagedacht. Dit is moeilijk voor theorie profiel; het moet
coherent zijn. Welke vakken enz. Dit allemaal staat haaks op het herverkavelen
van theorievakken. De theorie versplinteren over veel vakken vinden wij een
slecht plan. Peter: Jan moet als enige de theorie groep vertegenwoordigen; dit
biedt weinig tegenwicht voor Johan.
Jan: Wat betreft het projectgerichtheid: het idee is om meerdere vakken 1
project te laten aangrijpen. Dit is een heel slecht idee: een nieuw vak is een
frisse start, nieuw onderwerp. Dit zou juist demotiverend werken. Bovendien:
Maastricht doet al projecten, wij niet, dit is een wenselijke situatie.
Kortom: het moet duidelijk zijn dat we willen/moeten protesteren. Om
bovengenoemde redenen vinden wij de veranderingen die voorgesteld worden
dubieus (op zijn minst).
Idee: kaleidoscoopvak is een leuk idee, net als bij wiskunde. Misschien kan dit
worden ingevuld met een bloemlezing door verschillende informaticadocenten.
Peter zal Johan ook vragen wat de ideeen zijn bij het informatica
introductieproject vak.
Mochten er studentleden nodig zijn voor het theorie curriculumcommissie zou
Paul van der Walt zich wel willen inzetten.
Er moet ook gekeken worden naar niveauverdelingen (1,2,3) van de vakken. Bij
veel vakken is dit niet meer aansluitend met de moeilijkheid/diepgang van de
vakken.
9 Evaluaties
Periode 1. Er zijn geen opmerkelijke feiten.
10 WVTTK
Paul: organisatie kan beter zoeken naar SP kandidaatprojecten, eventueel kan
het departement wellicht ook eigen (eventueel niet realéworld) projecten
verzinnen.
11 VVV
Half januari wordt volgende vergadering ingepland.
12 Sluiting
Peter sluit om 14:46 de vergadering.

