Notulen OAC 24 september 2010
Aanwezige docenten: Peter de Waal, Jan Broersen, Han Hoogeveen
Student: Paul Staats, Alexander Melchior, Denise Tönissen, Rick Barneveld, Marten Spoor
1 Opening
Iets na 13.00 opent Peter de vergadering
2 Aanwijzen notulist
Paul notuleert vandaag.
3 Actiepunten vorige vergadering:
-

Pluimen doorgegeven door Peter, maar op dat moment onduidelijk of ze ook
daadwerkelijk zijn doorgegeven aan de ontvangende docenten.

-

Nieuw actiepunt: Controleren of deze zijn doorgegeven aan de verantwoordelijk
docenten en anders aan de bel trekken.

4 Ingekomen stukken
De mail van Michelle over de studenten in de OAC. Er wordt besloten dat we het op dit
moment nog onnodig vinden om een student van games aan te trekken, daar we reeds een
docent hebben die er dicht bij betrokken is en veel vakken qua opzet hetzelfde zijn.
5 Mededelingen:
Jeroen Fokker is gekozen als de nieuwe onderwijsdirecteur. Er wordt besloten dat we bij de
eerstvolgende vergadering graag gelijk zijn visie willen horen op het informatica onderwijs.
6 Verslag OC leden
Deze keer is er geen verslag van de OC.
7 Aanwezigheid A-eskwadraat
A-eskwadraat zou graag aanwezig zijn bij de vergaderingen van de OAC. Op dit moment
zorgen ze voor het SODI, alleen mogen ze niet aanwezig zijn als lid van de OAC, omdat ze
geen bachelorstudenten meer zijn. Het zal gaan om 1 persoon uit het bestuur van Aeskwadraat.
Peter heeft de regelementen er op nageslagen en het blijkt mogelijk om aanwezig te zijn.
Alleen kan ten alle tijden gevraagd worden de kamer te verlaten, als de OAC dit nodig acht.
Dit kan bij onderwerpen die alleen voor de kleine groep bestemd zijn.
Derhalve wordt de aanwezigheid van A-eskwadraat geaccepteerd en zullen Peter en
Alexander contact hebben over hoe het verder ingevuld gaat worden.
8 Vernieuwing curriculum

Er is nooit antwoord gekomen van de onderwijsdecaan. We betreuren dit, aangezien we graag
hadden gezien dat er tenminste serieus antwoord was gekomen op onze aanmerkingen. Twinprogramma’s zijn ook nooit opgenomen, de OC wilde dit wel, maar uiteindelijk toch niet
toegevoegd.
Curriculumvernieuwing ligt stil, is niets over te melden. Han vraagt wanneer het nieuwe
curriculum bekend wordt. Dit is nog compleet onbekend en we kunnen dus niets anders doen
dan afwachten wanneer de precieze invulling bekend wordt.
Gerard Tel heeft nog geprobeerd het introductieproject terug te draaien, maar dit was niet
mogelijk ‘want het was al beloofd’. We vrezen voor een tekort aan docenten en derhalve een
tekort aan begeleiding voor de deelnemende studenten. De groepen zullen groeien en per
student zal er minder begeleiding mogelijk zijn.
Wederom ontstaat (na eerdere vergaderingen) de twijfel over het niveau van wiskunde. Het
profiel natuur en gezondheid is nu te volgen met wiskunde A, wat compleet andere
onderwerpen behandelt dan de oude wiskunde B1 en B2. Waar B1 eerst al niet voldoende was
om de opleiding te mogen starten, is A dat nu wel. We vrezen voor (vooral bij
gametechnologie) een grote groep studenten die wel een natuur en gezondheid profiel hebben,
maar geen voldoende wiskundekennis.
8 Vakevaluatie periode 4
Datamining: mogelijk aan de makkelijke kant, maar dat was al gesignaleerd door de docent.
Datastructuren: geen opmerkingen
Overdragen: geen opmerkingen
Softwareproject: Was een gigantisch verschil tussen de hoeveelheid gewerkte uren. Dit
leverde alleen maar wat minpunten op, dit jaar hopen we dat daar strenger rekening (ook al
tijdens de projecten) mee gehouden gaat worden.
Wiskundige technieken: De studenten laten een duidelijk beeld zien wat hun mening is over
het afschaffen van dit vak.
Zoekalgoritmen: Tentamens waren voor veel studenten onverwacht laag. Eerste deeltoets
werd makkelijk gevonden, maar de cijfers vielen tegen. Tweede deeltoets werd erg lastig
bevonden.
9 Wat verder ter tafel komt
Helemaal niks
10 Afsluiten vergadering
Peter gaat proberen te regelen dat de volgende vergadering gelijk met Jeroen Fokker af te
spreken. Op die manier kunnen we gelijk zijn visie op eea horen.

Hierna sluit Peter de vergadering.

