
Notulen vergadering Opleidingscommissie
Master Informatica (mOCI)
17 december 2014, 15 uur, zaal 402

Aanwezig: Frédérique de Paus, Jeroen van Oorschot, Tobias Kappé,
Siegfried Nijssen (voorzitter), Nelleke Kooijmans (notulen deel 2), Jan van Staalduinen, Judith 
Havelaar (notulen deel 1)
Afwezig: Erwin Bakker, Michael Lew

1. Opening, vaststelling agenda en notulen 13 november 2014 
De vergadering is om 15 uur geopend, de agenda is onveranderd vastgelegd en de notulen 

2. Post
 OSOC meeting 8 december 2014: deze is door de assessor studentzaken in het leven geroepen:

o Op 14/15 januari training nieuwe leden opleidingscommisasie. Er komt nog een mail van 
het faculteitsbestuur.

o Vanaf komend semester gaat het Science Career Centre van start: arbeidsmarktoriëntatie
o Er zijn gestandaardiseerde evaluatieformulieren in ontwikkeling. Deze worden 

uitegebreider dan de huidige formulieren en bestaan uit een basisdeel en een 
opleidingsspecifiek deel. Volgende vergadering agenderen: nieuwe formulier naast huidige
leggen. JH vraagt huidig formulier op.

3. Mededelingen
Email alias: OC-MSC@liacs.leidenuniv.nl. Deze komt uit bij SN. JH zal functionele mailbox 
uitzoeken met dit mailadres en toegang voor iedereen.

4. Mondelinge evaluaties najaarssemester
ICTiB 1e jaar 1e semester: 
 Grote groep!
 Wens om na 1e semester meer technische vakken te krijgen./ Deze ontbreken nu teveel
 Aanmeldprocedure (keuze)vakken niet duidelijk.
 Keuzevakken eerder aanbieden
 Verwarming in 313: koude lucht in de winter!
 Wifi werkt niet bij alle docenten
 Meer introductie met de groep? Wat kun je van elkaar verwachten?
 Meer contact met DLF: vooral ICTiB studenten zijn ondervertegenwoordigd. Wat zijn de 

oorzaken? Eind januari is geen handige periode voor een activiteit: herkansingen en veel 
internationale studenten zijn nog weg. Heeft het met financiën te maken, met tijd?

ICTiB: 2e jaar 1e semester:
Roosters: zou Google Calendar of een ander dynamisch doc geen uitkomst bieden om beter up to date 
te zijn? Er waren door omstandigheden dit semester veel roosterwijzigingen kort tevoren. 
Op welke vakken is actie nodig?
 Strategy (jaar 1): feedback door docent aan studenten onvoldoende.
 ICT Enabled Process Innovation (jaar 1): uitbreiden?
 Business Intelligence (jaar 2): veel werk voor weinig ects.
 Complex Networks (2e jaar fac. Elective): goed dat zoiets bestaat, maar het moet wel manageable 

blijven; de aanpak is nog niet goed. Er moet feedback naar de docenten om te verbeteren. Is 
differentiatie tussen studenten van de verschillende opleidingen een optie?

Hoe communiceren we dit aan docenten? De mondelinge evaluatie zou pas na bekendmaken cijfers 
moeten worden teruggekoppeld aan docenten. Ook zou aan studenten moeten worden 
gecommuniceerd dat de mondelinge evaluaties aan docenten worden gecommuniceerd. 
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Notuleren wordt overgenomen door NLK.

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
(Notulen Afwezig)

8. Data volgende vergaderingen
(Notulen Afwezig)

9. Sluiting
(Notulen Afwezig)


