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RE: Evaluatie cursus Hybrid Worlds en modulehandleiding module 8

Hallo Boudewijn,
De OLC heeft een positief advies gegeven over de modulehandleiding voor module 8. Wel heeft de OLC nog een aantal
opmerkingen/adviezen ter verbetering van de handleiding:
1. Cijfers van de verschillende onderdelen moeten tot op 1 decimaal achter de komma nauwkeurig. Het gebruik
van round in de berekening van de eindcijfers per onderdeel wekt de indruk dat het om gehele cijfers gaat.
Graag aanpassen.
2. Portfolio onderdeel mist nog.
3. Evaluatieplan: Wat is het idee achter het plan om tijdens de midmodule evaluatie dezelfde onderwerpen aan te
snijden als de Creec? Is dat niet dubbelop. Als OLC geven we je het advies om in ieder geval de volgende
onderwerpen te evaluaren:
a. Informatievoorziening in de module
b. Organisatie van de module
c. Werkbelasting over de verschillende onderdelen.
4. Eindcijfer: de formulering “At most one component grade may be a 5” is niet wat jullie bedoelen. Formeel
gezien zou dan iemand met een 4 en de rest voldoende (>5.5.) geslaagd zijn, heeft namelijk geen 5.
Waarschijnlijk bedoelen jullie dat er maximaal één cijfer lager dan een 5.5 mag zijn en dat deze dan hoger dan
een 4.4 moet zijn (of >5.0?). M.a.w. slagingsregeling nauwkeuriger formuleren.
Succes met de uitvoering van de module!
Mvg.
Mannes Poel
Namens de OLC Create/HMI
From: Boudewijn Haverkort [mailto:b.r.h.m.haverkort@utwente.nl]
Sent: woensdag 8 april 2015 11:10
To: Poel, M. (EWI)
Cc: Spikker - Sieverink, B. (CES)
Subject: Re: Evaluatie cursus Hybrid Worlds en modulehandleiding module 8

Beste Mannes,
inmiddels is er een modulebeschrijving klaar, ter bespreking in de OLC Create&HMI. Stuur ik die het best naar jou, of
naar Barbara? Wanneer is jullie volgende vergadering?
Boudewijn.
On 18/02/15 14:26, Poel, M. (EWI) wrote:
Beste Boudewijn,
1

Namens de OLC Create & HMI hierbij ter kennisgeving de evaluatie van het college Hybrid
Worlds. Dit college wordt dit jaar geïntegreerd in module 8 waarvan jij de module-coördinator
bent. De evaluatie laat zien dat er nog wel mogelijkheden tot verbetering zijn, met name in de
organisatie, begeleiding en evenwichtige verdeling in de uitvoering van het project.
We gaan er van uit dat deze punten worden meegenomen in de opzet en organisatie van
module 8.
Tevens het verzoek of je uiterlijk 6 maart (een concept van) de modulehandleiding wilt opsturen
naar de OLC zodat we deze in de vergadering van 10 maart kunnen bespreken.
Met vriendelijke groet,
Mannes Poel
Voorzitter OLC Create & HMI
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