Notulen OAC woensdag 9 maart
Aanwezige docenten: Peter de Waal, Jan Broersen, Han Hoogeveen, Hans Philippi
Aanwezige studenten: Paul Staats, Alexander Melchior, Rick Barneveld, Marten Spoor
1 Opening
Peter opent de vergadering om 12 uur
2 Aanwijzen notulist
Paul notuleert vandaag.
3 Actiepunten vorige vergadering:
-

Op zoek naar een eerstejaars gametechnologie student laat Alexander een oproep
plaatsen bij A-eskwadraat. Als dat niet oplevert zal hij kijken of hij er een kan vinden
bij datastructuren in het vierde blok.

-

Navragen waarom geen reacties gegeven waren bij de enquêtes: de docenten die het
niet ingevuld hebben, hebben dat niet gedaan door hoge werkdruk.

-

Navragen wanneer de cijfers van OIA bekend worden: deze waren op het moment van
navragen al bekend.

-

Pluimen: alle pluimen zijn nu aan de docenten uitgereikt. Ook die van vorig jaar.

4 Ingekomen stukken
Brief van Jeroen aan alle leden. De groepen die moeten adviseren over de
onderwijsverandering zijn nu bezig met hun definitieve advies. Hierna zullen we weer van
hun advies horen. Wij zijn blij dat we geïnformeerd zijn over de voortgang. De beslissingen
zullen meegenomen worden in onze evaluatie over het OER.
Informatiekunde als studie blijft bestaan, maar overgaan naar een apart departement. Welke
dat precies is kon nog niet aangegeven worden.
5 Mededelingen:
6 Verslag OC leden
-

Informatiekunde: gesprek geweest, maar kon weinig informatie over gegeven worden.

-

Tentamenondersteuning: bij een aantal opleidingen werd in het verleden de tentamens
niet meer door docenten geregeld, maar door de ondersteunende diensten. Denk hierbij
aan het printen en het regelen van de zaal. De docent moest alleen maar standby staan
voor vragen. Het zou docenten weer schelen op hun werkdruk. De OC heeft hier een
brief over gestuurd.

-

Harde knip: mastervakken zijn dan ook niet meer te volgen als bachelorstudent, om te
voorkomen dat studenten ‘stiekem’ alvast mastervakken volgen.

7 Vakevaluatie periode 2
-

Advanced functional programming: Assignments moeten sneller nagekeken worden
en er kan duidelijker vooraf aangegeven worden wat het tentamen inhoudt.

-

Informatiesystemen: Mag meer inhoud hebben. Zeker omdat het een contextkeuze vak
is. De opdrachten mogen best iets uitdagender.

-

Logica voor informatica: Tijdens het vak is er geschipperd met de te gebruiken
literatuur, want de voorkennis bleek onder verwachting te zitten. Volgend jaar moet er
gekeken worden naar de literatuur, maar dit was ook al de conclusie van de docent.

-

Introproject gametechnologie: Voor teambuilding is het een leuk vak en de harde
werkers leren een hoop, maar de andere studenten leren weinig en krijgen bijna geen
prikkel. Het zal waarschijnlijk nodig zijn nog iets meer sturing te geven. Voorstel is
om de groepjes vooraf in te delen, zodat je niet de duidelijke splitsing krijgt tussen
sterk en minder sterk. Suggestie is om de vrije ruimte met dit vak om te wisselen. Dat
heeft de volgende voordelen:
o Mensen kunnen herkansen voor IMP, voordat ze aan dit vak beginnen
o Mensen hebben niet 2 drukke vakken: dit vak en logica
o Mensen die niet voldoende voorkennis hebben kunnen dit in het 2e blok nog
inhalen
Andere suggestie is om wat projectmanagement toe te voegen. Colleges kun je dan in
het begin groeperen.
Laatste suggestie is de ouderejaars (die het vaak als keuzevak doen) bij elkaar te
zetten. Om zo te zorgen dat er niet zo’n groot niveauverschil ontstaat.
Het antwoord van de docenten is adequaat. Zijn we erg blij mee.

-

Talen en compilers: De hoorcollege’s kunnen keer te kort uitvallen, maar dat behoort
niet structureel te gebeuren. Dat kan ook gelijk de reden zijn van de grote daling van
de mensen die komen naar werkcollege.

-

Logica voor AI: De cijfers hebben wel erg veel vertraging.

-

MSO: Practicum bevalt omdat het anders is, maar misschien is het toch nog nodig hier
meer stof aan toe te voegen. Het vak heeft nog steeds een tekort aan stof. Slides
moeten duidelijker worden, soms is het (en dan vooral bij de design patterns) echt niet
te volgen. Daarnaast is het misschien een beter idee om een apart practicum voor

informatiekundestudenten te maken, want deelopdracht 3 komt nu voor het grootste
gedeelte terecht op de informatica studenten.
-

Optimaliseren en complexiteit: we zijn blij met de reactie van Han.

8 Wat verder ter tafel komt
9 Afsluiten vergadering
Volgende vergadering zal waarschijnlijk gaan over het OER. Peter sluit deze vergadering.

