
Notulen vergadering Opleidingscommissie 
Master Informatica (mOCI)

donderdag 13 november 2014, 13 uur, zaal 402

Aanwezig: Erwin Bakker, Michael Lew, Frédérique de Paus, Jeroen van Oorschot, Tobias Kappé, 
Siegfried Nijssen (voorzitter)
Afwezig: Nelleke Kooijmans, Jan van Staalduinen, Judith Havelaar

1. Opening, agenda, foto, leden

De vergadering is om 13 uur geopend. De agenda is onveranderd vastgelegd. Alle aanwezige leden 
hebben zich kort geïntroduceerd. Het verzoek van de faculteit een foto te maken is besproken. De 
meeste studenten zijn afwezig op het fotomoment van 18 november. Er is besloten een foto van de 
groep te maken op de binnenplaats van het Snellius.

2. Jaarverslagen

De jaarverslagen van de master computer science en de master ICT in Business zijn besproken. Een 
lijst met opmerkingen is opgesteld. De belangrijkste hiervan hadden betrekking op de vermelding 
van de juiste commissie en het aanvullen van ontbrekende informatie, zoals met betrekking tot 
plagiaatpreventie.
De jaarverslagen bevatten een bewering dat schriftelijke evaluaties plaats vinden. Vooruitlopend op 
het latere agendapunt is hier al bij stilgestaan.

3. Mondelinge evaluaties

De mondelinge evaluatie van ICTiB is bekeken. Er was geen commentaar op deze evaluatie.
Er waren geen mondelinge evaluaties van informatica en mediatechnology beschikbaar. 

4. Schriftelijke evaluaties

De schriftelijke evaluaties van alle masteropleidingen zijn bekeken.

Bij de schriftelijke evaluaties van de master informatica is over de ontbrekende evaluaties 
gesproken. Het ontbreken van “advances in compilers and architectures” kan verklaard worden door
het kleine aantal studenten aan het einde van het vak (2). For “Bayesian networks” is ziekte van de 
docent de waarschijnlijke verklaring. “Quantum computing” was door de docent zelf verzameld, 
maar niet doorgeven aan het ICLON. Afgesproken is dat Siegfried nog navraag zal doen over 
“Image analysisin microscopy”, “Mathematical biology: the virtual cell”, “Seminar combinatorial 
algorithms” en “System development & project management”.

Bij de master ICTiB viel de zeer slechte evaluatie van het vak “research methods” op. Siegfried 
heeft aangegeven dat hij hierover met de coordinators van ICTiB gesproken heeft en dat er plannen 
zijn om dit vak te verbeteren. De commissie heeft besloten dat het best zou zijn als deze plannen 
ook op papier gezet worden, zodat de commissie ze kan beoordelen. Siegfried zal contact opnemen 
met de coordinators hierover.



Bij de master Mediatechnology viel de minder goede evaluatie van het vak “web technology” op. 
Ook hierover zal contact opgenomen worden met de coordinators van de master met het verzoek 
een plan van aanpak op papier te zetten.

5. Voorbereiding mondelinge evaluatie

Voor de master informatica is afgesproken aan het einde van het semester een mondelinge evaluatie 
te houden waarbij Siegfried aanwezig zal zijn. Voor het eerste jaar van de master zal deze 
aansluitend op een populair vak ingepland worden. Voor het tweede jaar van de master zal hierover 
contact opgenomen worden met de masterclass. Tijdens deze laatste mondelinge evaluatie zal ook 
gesproken worden over het voorjaarssemester, waarover tot nu toe een mondelinge evaluatie 
ontbrak.

Met betrekking tot de master ICTiB en Mediatechnology is gesproken over de mogelijke 
betrokkenheid van de opleidingscommissie bij de mondelinge evaluaties. De commissie was van 
mening dat het wenselijk lijkt dat zowel een studentlid als een staflid van de commissie bij deze 
evaluaties aanwezig is. Erwin en Michael waren bereid deze evaluaties bij te wonen als dit in hun 
agenda past. Siegfried zal hierover contact opnemen met de coordinators van de opleidingen.

6. Voorbereiding schriftelijke evaluatie

Siegfried heeft schriftelijke evaluaties aangevraagd voor al de vakken in de master computer 
science. Judith en Nanda zullen dit voor ICTiB en Mediatechnology doen.
Besproken is hoe het aantal beschikbare evaluaties vergroot kan worden. Het werd belangrijk 
voldoende herinneringen naar de docenten te sturen.

7. Website

Siegfried deelde mee dat de statische website van de OCI aangepast is. Michael meende nog enkele 
pagina's te zijn tegengekomen buiten deze website waarop incorrecte informatie staat. Hij zal deze 
webpagina's doorgeven en indien nodig zullen deze ook aangepast worden.

7. Rondvraag

Er is stilgestaan bij klachten rondom het inloggen op Windows machines. Veel studenten 
ondervinden problemen bijhet inloggen onder Windows. Er is op dit moment geen “emergency 
nummer” beschikbaar dat gecontacteerd kan worden om snel dit soort problemen op te lossen. 
Siegfried zal uitzoeken wie hierover gecontacteerd kan worden.

8. Volgende vergaderingen

Het programma voor de rest van het academiejaar is kort doorgenomen. De volgende vergadering 
zal in december plaats vinden. De datum hiervan zal via de mail vastgelegd worden. De vergadering
is vervolgens gesloten.


