Spikker - Sieverink, B. (CES)
To:
Subject:

Heylen, D.K.J. (EWI)
RE: Betreft: toetsing Module 7

Beste Robin,
De examencommissie heeft kennis genomen van je klacht. Belangrijk is ook om die te richten naar
kwaliteitszorg / OLC. We zullen erop toezien dat die zorgvuldig wordt behandeld.
Op een aantal punten lijkt jouw klacht trouwens niet terecht, zoals bijvoorbeeld wat je schrijft over de
³aanvullingen² die niet zouden mogen volgens de OER. Dit lijken ons geen aanvullingen, maar een
precieze invulling van hoe deelcijfers tot stand komen. Inderdaad lijk je de OER hier verkeerd te
interpreteren.
De behandeling van de klacht zal in ieder geval niet kunnen leiden tot een automatische voldoende. We
begrijpen dat er nog een herkansing is. We raden je aan om daar volop op in te zetten.
met vriendelijke groeten,
Dirk Heylen
Voorzitter Examencommissie CreaTe/HMI
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Spikker - Sieverink, B. (CES)
From:
Sent:
To:
Subject:

Robin van Emmerloot <r.h.m.vanemmerloot@student.utwente.nl>
zondag 10 april 2016 22:08
Spikker - Sieverink, B. (CES)
t.a.v. Examencommissie CreaTe - URGENT verzoek: Toetsing binnen Module 7

Geachte examencommissie,
Na zelfstandig pogingen te hebben ondernomen besluit ik nu deze klacht ook bij u voor te leggen.
Deze klacht is gericht op het vak Innovation and entrepreneurship: Theory, gegeven door dhr. A.H. van Reekum. Ik ben van
mening dat de toetsing binnen dit vak alles behalve redelijk te noemen is.
In artikel 4.1.3 van het EWI OER staat;
"De student heeft het recht om kennis te nemen van of recente modeltoetsvragen of proeftoetsen of representatieve oude
toetsen en de bijbehorende uitwerkingen en de norm van de bijbehorende beoordeling."
Toets deel A van het vak werd afgenomen op 7 maart 2016. Alvorens dit tentamen waren er
3 modeltoetsmeerkeuzevragen beschikbaar met antwoord en uitwerking, en 1 open vraag zonder een antwoord of
uitwerking. Dit is een zeer laag aantal wat ook niet representatief is voor een tentamen met 30 meerkeuze vragen en 2-3
open vragen. Verzoeken tot het uitbreiden van het aantal modelvragen werden afgewezen door dhr. van Reekum.
Toets deel B van het vak werd afgenomen op 4 april 2016. Alvorens dit tentamen was er geen enkele informatie bekend
over het tentamen. Dit houdt in geen enkel oefenmateriaal, maar hiernaast is er ook geen inhoudelijke informatie
beschikbaar over het tentamen; men dient maar aan te nemen dat deze toets dezelfde indeling zal hebben als deel A.
Opnieuw weigerde dhr. van Reekum de studenten te voorzien van oefenvragen.
De handleiding van de module geeft ook geen raad. Deze meldt dat de studenten deze subtests zouden krijgen binnen het
vak;
"1 group assignment, 1 written test, 1 multiple choice test"
Beide delen bleken echter te bestaan uit een open & meerkeuze deel. Deze informatie was dus niet betrouwbaar.
Verder is er nog een geschil over het minimum te behalen resultaat voor dit vak. Het toetsschema meldt enkel dat het
minimum voor het vak I&E Theory een 5,0 dient te zijn. Echter binnen de Blackboard-omgeving van I&E Theory wordt nog
een extra bericht weergegeven;
"The course grade of I&ETheoy consists of a team grade for a case report (10% in weight) and two individual grades

for the tests in equal weight (remaining 90%). These three grades needs to be 5 standard minimum each. As
communicated in lectures, you only qualify for improving your case report if you meet the standard on the tests. When
resitting a (or, both) test(s), the highest score counts."
Het OER laat weten dat dit soort 'aanvullingen' op het toetsschema niet mogen tenzij er een specifieke procedure is
doorlopen (zie Art. 4.4.5.a), maar deze aanvulling is ook nog eens ten nadele van de student, en dat mag geeneens
volgens Art. 4.4.5.c.
Zowel dhr. J.G. Brinkman (modulecoordinator) als dhr. A.H. van Reekum weigeren echter toe te geven, waardoor ik
nu verplicht ben een herkansing te nemen in toets deel A. Dit terwijl ik gemiddeld gewoon een 5.5 heb over het vak.
Om deze reden is mijn verzoek ook urgent; dient een grote groep studenten nu te herkansen door wangedrag of
interpreteer ik het OER wellicht verkeerd?
Dit alles geeft mij niets anders dan de optie om te concluderen dat de student zeer benadeeld wordt en ontmoedigd wordt
om te kunnen presteren in dit vak en deze module in het geheel.
Het lijkt me dan ook redelijk dat er vanuit uw commissie kritisch zal worden gekeken naar de toetsing van Dhr. van Reekum.
Graag verneem ik van u in hoe verre deze klacht in behandeling zal worden genomen.
Hoogachtend,
Robin van Emmerloot

1


   !*


 
'
'%&("'%&)









$66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666B
,$$)06666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666C
)% %&!+ -*666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666D
 %%#)% %$+&*66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666E
,+&) %666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666E
*+*%****$%+666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F
+) #*666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F
,#&*,!+*66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666H












 
•
•
•
•
•
•
•
•




 "-%",$< >+&)0=
+) "# "< >')+ *9')&!+=
&)+: %)+*<*'&%*  # + *=
#+) )%<+)+ *+&)0=
&) % %<+)+ *+,+&) #=
*') &%<+)+ *+,+&) #=
+,%+** *+%+*&),* %**$
&&*+) %"$%<&:&) %+&)=



B

 !
$&,#.%+*+& -+&)+ # %* + %+&(,*+ &%*# "57 &.%&)% 1+ &%*$%
+ ) %%&-+ &%')&***2837 &.&%+)')%,)**+)++ ),* %**+)+0&+)+
,* %** 28%7+)')&** &%#+ *. +))+&'#&0 %%.%$)%+
+%&#&0+& $')&-(,# +0&# 2837 &.%0&,%+  '++ $'++%&#&0$0-
&%,*).##: %%+',# &&286&)&-)+$&,#. ## %+)&,$+&)0*
$+$+ #* *&)*+)+ + %" %6
+')+ ##-#+*+,%+ *##%+&/'#&)< %+$=+&$$) # 1+ &%&
+%&#&0++ *&*%0++$ +*#6
$&,#*+&##&. %&$'&%%+*
       
,) %+)0**+,%++$*)##%+&-#&'%$ %+ %,* %***+)+03# %
. ++)+*%&''&)+,% + *+%- )&%$%+&)*6 * *+*+)++ - +0&+$&,#6
',)'&* *+&&$(, %+. ++)$ %&#&03&%'+*% **,* %')+ #*++ %3&)
+0) %+)&, %++&)+ #&%+/+&+ %%&-+ &%%%+)')%,)* '&$'&%%+6
< *&$'&%%+*%&*')+) %6=
      
)&,&,++$&,#*+,%+*+#+,)*&,+++&)0& %%&-+ &%$%$%+%
%%&-+ &%')&)$%3 %#, %+ %+)&,+ &%& %%&-+ &%%%+)')%,)* '$&#*6
           
+,%+*&)$)&,'*%)+,* %** 3%#0* +**  # +0% %+ 0&% + &%*,%)
. +  *# "#0+&')&,)-%,*<. $%* %')+ ,#)+++0"%&.. +
)%+&,%)' %)# *+ /'++ &%&&%*,$)%*3&%*,$)$)"+*3 %-*+$%+*
%)*&,)*3%+++0%')&,+*+=
   
)&,&,++$&,#*+,%+*-+.&*** &%*<#+,)%+,+&) #=&,++$+$+ #
&,%+ &%*&)*+)+  * &%$" %6$+$+ * %-&#- *$+&)06
   
)&,&,++$&,#*+,%+*-+)%&&%*** &%*<')+#0#+,)*3')+#0 *,** &%*** &%*=
-&++&+ *%')&** &%#)*'&%*  # +06 **,*)**)5+ #+&)0<++&&#&/
&))*&% %&,++ # **,*=3' #&*&'0%'*0&#&0&)+ - +03- &,)*+) %3
') -03')&')+0) +*3+ *&$*%- )+,#.&)#*3%,*).##: %6
   
%+&,)*&+$&,#*+,%+*-*** &%*. ++ )+,+&)3+#*+&%&+&* *)&,'
*** &%6 $&+'&)+&# &&,)* *+&*,''&)+*+,%+*+& -+ )')&** &%# $*%
&%+ %,&,*#0-#&'+ ) % - ,#%+$*" ##*6&)+ *',)'&**+,%+*$,*+*,$ +
)#+ &%&,++ )'*+%')*%+<.+ *$0,))%+'&* + &%2=3')&'&*'#%*&)+ ),+,)
< %+ *$&,#& &$ %&)$&,#* %0)D+**' #++%+ &%=3*&.:*+ )(,# + *
%'#%*<'&)+&# &3&.& ')*%+$0*#+&&+)*2=3')&'&*##%&)+$*#-*+&
$')&- % - ,#&)+$*" ##*3% -')&,+ -"&%(,# + *%'#%*&&+)*6



C

   
+)+$&,#
B6 *+,%+*-&$.)&,* %**0%$ *%"%&.#)(, )+&#. + +
% )$4
C6 *+,%+*- %,%)*+% %&#+)%+ -.0*&)% %# - % %+ ),+,)
))4
D6 *+,%+*- %')&  %0&,* %**!)&%++#'*+$&$$,% ++ -#0
. +,* %**/')+*4
E6 *+,%+*-"%&.#&+$&*+' -&+#$&#*&)%#0* %%-#&' %+
&$$) # *+ &%&% %-%+ -<+% #= 6
F6 *+,%+*-#)%&.+&''#0&%'+*%$&#* % *,** %%.) + %+ )
,* %**'#%4
G6 *+,%+*- $')&-+ )+$.&)" # + *
H6 *+,%+*-.)%**&+.0-%+,)*+"&#)*') - %-%+ - *%
,* %**'#%*4
I6 *+,%+*)#+&) + ##0****+*  # +0&+ ),* %**&%'+4
J6 *+,%+*,%)*+%* + #+&)03) + #)*&% %%')&** &%#)*'&%*  # +03
%&%+ ** *)#+&#) 0&.+%&#& *$0'&* + -#0&)%+ -#0+,*)
- &,)%(,# +0&# 4
BA6*+,%+*%). %*' )+ &%)&$+&)+ #)*&,)*3%,*&)+* %9')&+&+0'
&+%&#& #')&,+4
BB6*+,%+*%% %,% *%) + # *,** &%&++ # $'# + &%*&
+%&#& # %%&-+ &%4
BC6*+,%+*,%)*+%+* $+$+ #&,%+ &%*&$+&)04
BD6*+,%+*%''#0$+&)0 %+&%+/+&,+ &%**%&%&$ '#+&)$+&$"
,* %**6


#)% %&!+ -*B;I)&-)') $) #0 %+ %%&-+ &%%%+)')%,)* '+)"
<&++&)0%')+ =6#)% %&!+ -*J;BB)&-) %++ %*'&%* #0+)"6
)% %&!+ -*BC%BD)&-) % %" %+)+ ##06






D

   



   

 
  


 


  

  

BG)*



BE)*



  



CI)*



BE)*

BG)*



E)*



  







CI)*

 







CE)*

 


% + &%+) *,* %**$ %+ )*+."&+(,)+). +"*D,##0*<+#*+
CE)*=6


+,+&)*. ##&)% 1)#+ &%&%+,* %**$6<%3*')+&+ )%)#)*'&%*  # +03
. ##)(, )&)+* %+')')+ &%&+& &')& #$&,#* %+ )*++.&(,)+)*&
0)D=6






E

  
$&,#****$%+*F$!&)')+*6****$%+&)')+ **&%&%&)$&)
*,+*+*6
+#*&.*+F&$'&%%+*&****$%+3%3 % +* %#&#,$%3+ *+) ,+ &%&+
****$%+ %&$'&%%+&-)*,+*+*6
****$%+&##&$'&%%+*/'+&)+&# &&,)*)*,#+* %$)". +%,)0&&%
 $#6&+*$)"**&,#+#*+* *+$)" %+$ %:&#,$%&++#3
&+). *+****$%+&+$&,#)*,#+* % #6
****$%+&)&)+&# &&,)*)*,#+* %**&) #6 +$)"&)+ *&$'&%%+ * #3
+****$%+&+%+ )$&,#)*,#+* % #6
+$)"*&)+&,)****$%+*</'+&)+&# &&,)*=##$++$ % $,$)(, )$%+3
+****$%+&)+%+ )$&,#)*,#+* %$)".  *+)&,%. +-)&
+*&,)3+. +*,* %+ *-)&$',++ &%) %+. +&#,$%&++#6
<&,%$%*5*,*+ +,+0+%)*+ %+)3% +))+.& %+)*++*$
 *+%30+ )&+*+.&=6
+$)"&)+$&,#****$%+ *#&.G3 # *) *+)6



 
 



 









  







 

 





  
  







  
 





 

 





  


#&&#,$% -*%*+ $+&)+%,$)&&,)**+,%+$,*+/'++&*'% %&))
+&)+#)% %&!+ -*&+&$'&%%+6<,% +,* *+3,% +*+%*&)CI
&,)*=

 
&)+ >&$'&%%+**+,%+*$,*+-+&##&. %&&"<&# +&)0=5
0)*3&)>#*&%;%&#&0%+,)*5)&$ +&%+)') *6).: ##
%+)%+ &%#3 ) + &%6CABB6 :BD5JHI:AAHDFCDECC
&)+ %" %+)+ ##0&$'&%%+)). ##- ##6
&)++ %*'&%* #0&$'&%%+*#+)+ #*. ##$- ##- #"&)6



F

 5
+)') %)"+') &*+)+*&)% % %.&)"6))'%#+ *&)*+,%+*.&$ **
# %*3,+$ ** %# % *%&+ $$ +#0+#6
"0+&*,** *')&#0+&+"&%0&,)')&)**6"&%0&,)')&)**. ##%&+
- ##<&). ##+&&#+= 0&,$ **# %*6 *+'%#+0&$ **# % *%&+
+'%#+0 $'&*0++)3,++&''&)+,% +00&,$ **+&#)%&,+0&,)')&)**
5
&)$&)+ #*&%+)(, )$%+*&)** %$%+*%)'&)+*+&% %3'#*"+
*+ &%*&+)*'+ -+)"*6 >&)0%)+ )*+)&%#0 %+).&-%3)(, )$%+*
)&+%* $ #)6
) *%/+%') &&)% % %+*'&%*  # + *** %$%+6%*&*0)' )
)++) +.&)" *% %)#06
) %&+.) ++%+*+&)*+)+ *&') #H. ##- ##+0+)6<') #I=
+,+&))&,'$+ %*)*,#0+,+&)*3+') &* % + %+ *&-)- .&)+
+%&#&0'+%** %$%+ *+%++ -6







  #    ! $
   

"B
3C:G

"C
3J:BD

"D
3BG:CA

') %)"
3CD:CH
"E
)3C:G

,* %**$
 %" %+)+ ##0 %+)&,+ &%

>&)0
''&)+,% + *%)&#$*-)*,*,*:,##3%&#&0 %**
3+%+*) %%)&$C')+
>)+ 

+ %*'&%* #0
%+)&,+ &%3$+:+ *3) + #)*&% %3%+)#+&' * %
 #&*&'0%+ *&+%&#&05- &):*+) %3-#,:
*%* + -* %6
 %" %
$&)0
)+ ##0
&)+&# &

>&)0
)"+*4 %%&-+ &%%&$'+ + &%<&)*=
>)+ 

+ %*'&%* #0 + #+&)03++ #0#
 %" %
$&)04+.&)") %# *&,+ %
)+ ##0
&)+&# &


>&)0
>)+ 
+ %*'&%* #0

 %" %
)+ ##0
&)+&# &

"F
)3J:BD

>&)0
>)+ 
+ %*'&%* #0

 %" %
)+ ##0
&)+&# &








%+##+,#)&')+0) $*%+ )<+ #=')&#$*
+)#%+1)$&#*
+ *&,* %+)&.
+.&)") 
%&#&0'+%&#
%&#&0&'+ &%4
&'+ &%0#
,* %**$&## %%)"+ %

*0&#&0%,)&* %&)+ - +0
&.+&)+ -
)+ - +0 %+$*%&)% 1+ &%*
+.&)") 3,+ &%*
%&#&0'+%&#
%&#&0&'+ &%4
&'+ &%0#



H


"G
)3J:BD

>&)0
>)+ 
+ %*'&%* #0
 %" %
)+ ##0
&)+&# &

"H
)CD:CH

>&)0
>)+ 
+ %*'&%* #0

 %" %
)+ ##0
&)+&# &

"I
)DA;')D

>&)0
>)+ 
+ %*'&%* #0
 %" %
)+ ##0
&)+&# &

)% 1 %&)')+ &%*
 %% # %*+),$%+*

%&#& # + &%3, %)- * +3$  + &%
,+ &%*3+ %)"+*
%&#&0'+%&#
%&#&0&'+ &%4
&'+ &%0#
 %% #&)*+ %

)&** &%#)*'&%*  # +05.&)"'#&%# +*4')&** &%#) +*
%,+ *4 *+) ,+)*'&%*  # +04&)'&)+& #
*'&%*  # +0
'&%*&)),+ &%*
%&#&0'+%&#
%&#&0&'+ &%4
&'+ &%0#
 %% %&) %%&-+ &%*

&' **)(,*+0*+,%+*<*'6*) *0* $,#+ &%
$=3>
'&%*&)),+ &%*4/$)')+ &%






I

 ! (. 





 

)  

)(($(3

*($(3

)

)(($(3

*-$(3


 

,-$(3

0$(3

 

,-$(3

0$(3



)($(3

*$(3

 )
%  )

)($(3
*$(3

+$-3
($.3

 *
%  *

)-$(3
*$(3

-$+3
($.3

 
%  

+*$(3
0$(3

))$*3
+$*3



/$(3

*$/3

 

/$(3

*$/3

!%! 

*($(3

)$((3

!%   

*($(3

)$((3

!%!

*($(3

)$((3

!% #

)($(3

($-(3

!%  

+($(3

)$-(3

)(($)(3
!

*0$(3

"!

.($)3



 

 

 

  #

*(3

  #

*-3

& #

*(3

& 

+-3

-$(3
(3

)((3





!(. 



Spikker - Sieverink, B. (CES)
To:
Subject:

Ex.cie Create
RE: [EXCIE-CREATE-L] FW: t.a.v. Examencommissie CreaTe - URGENT verzoek:
Toetsing binnen Module 7


Eenpaaropmerkingen.

1.Ikbennietheelgelukkigmetdetoondiedestudentaanslaat.

2.Hetprobleemdatdedocentweinig“proeftentamens/oefenstof”aanbiedt,isbekend,maarhetisheellastigom
vasttestellendathet*teweinig*is.

3.Dateenwrittentesteneenmultiplechoicetestindepraktijktweetestsbljkentezijndieelkeenwrittendeelen
eenmultiplechoicedeelomvattenisnatuurlijkslordig,dathadwelbeterindemanualkunnenstaan.Maarikgeloof
desondanksdatdeaardvandetoestingcorrectindemanualstaataangegeven

3.Hettoetsschemavoordezemodule(ikhebhemtoevalligzelfgecoördineerd,adinterim,vorigjaar)spreektover
hetdebepalingvanheteindcijferuitdedeelcijfers,endeminimumeisenaandeelcijfers.(minumaaleen5vooralle
onderdelen,eenergsoepeleeis)SommigedeelcijferskomenweertotstanduitdeelͲdeeltoetsen,enhet
toetsschemaspecificeert*niet*hoedaarheteindcijferwordtbepaaldendewelkeeiseneraandeelͲdeelcijfers
wordengesteld.
Magdat,dit“nakijkschema”voordedeelͲdeeltoetsenaandeverantwoordelijkdocentoverlaten?IkleesindeOER
alleenietsovereindresultaat(vandemodule)endeeltoetsen(vandemoduleͲonderdelen).DedeelͲdeeltoetsen
binnenonderdelenwordenernietexplicietgenoemdindeartikelenoverhettoetsschemawaardestudentnaar
verwijst.Volgensmij,maarwatmeertijdomdatnogeenstecloseͲreadenzouwelnuttigzijn.

4.Vorigjaarhebik,bijhetontbrekenvanheldereinformatie,afgedwongendatdedocentgeeneisenaandedeelͲ
deelcijferszouhanteren.DitjaarheeftdedocentzijneisenaandeelͲdeelcijferstijdiigopBlackboardgezet.Ikdenk
nietdatheteenprocedurelefoutis(zie3),zoalsdestudentbetoogt.Maarzelfsalshetdatis,moetenkande
examencommissiedieeisendanongeldigverklaren?Ikbetwijfelhet.

5.Kortom:HetantwoordaandestudentzouweleenskunnenzijndathijdeOERverkeerdinterpreteert.Enaanhet
opleidingsbestuurzoudenwetegelijkertijdmoetenmeldendathetverstandigisomookdeeisenaandeelͲ
deeltoetsaeninhettoetsschemaoptenemen(ookalhoeftdatvandeOERstriktgenomenniet).

Maarerisveelteweinigtijdomdatstandpuntdefinitieftebepalen.Hoedanook:destudentkanernietop
vertrouwendatdeexamencommissiedeexaminatorzalopdragenhemmeteenvoldoende(nouja,tenminsteeen
5)tebeoordelenvoordedeeltoetsalshij*niet*aandeherkansingmeedoet.Voorzoverdeexamencommissiedat
überhauptzoukunnenopdragenaandeexaminator.
Hijmoetaandeherkansingmeedoen.Vindik.

Groet
Gerrit
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Spikker - Sieverink, B. (CES)
Subject:

FW: [EXCIE-CREATE-L] FW: t.a.v. Examencommissie CreaTe - URGENT verzoek:
Toetsing binnen Module 7


Bestemensen,

Grrrrr…ditverhaalhebbenwenetvorigeweekbehandeldindecontextvaneenanderestudent,waarbijwesamen
hebbengezetenmetErik,RikvanReekum,modulecoordinatorJoostBrinkman,destudentenikzelfgerichtophet
oplossenvanhetprobleem.

Overderepresentatievevragen:erzijnvragengeleverd.Meerwasmooigeweest,maarnaarhetinzichtvanEriken
mijiserstriktgenomenwelvoldaanaanderegelsvanhetOER.

Overdenadereeisen:Ditzijngeennadereeisen,maariseenuitwerkingvandeeisen,dieookvanmeetafaanop
blackboardheeftgestaan.Datisnietongewoon.Denadereuitwerkingisnietintegenspraakmetdemodule
manual.IkdenkdusdatRobinhetOERnietgoedinterpreteert.

VraagaanRobiniswaaromhijdirectnaardeexamencommissielooptenzichnieteerstgewoonbijde
modulecoordinator,Erikofmijzelfmeldt?Datkaneenboeloplossen.

IkdenkdatRobinergoedaandoetomhettentamendusgewoontegaanmaken.Zosnelkanhijnl.nieteen
antwoordvandeexamencommissieverwachten.

Veelsuccesbijhetnemenvaneenwijsbesluit.

Groet,Alma

1

Spikker - Sieverink, B. (CES)
To:
Subject:

Ex.cie Create
RE: [EXCIE-CREATE-L] FW: t.a.v. Examencommissie CreaTe - URGENT verzoek:
Toetsing binnen Module 7

Deelnemenaandetoetsvoornuendeexciegaatditnognaderbekijken?Lijktmeprimavoordezestudentomhiernog
eenbeetjeextraenergieintesteken,een5.5isookmaareen5.5tenslotte.
Geke


From:"Ex.Create"<EXCIEͲCREATEͲL@lists.utwente.nl>onbehalfof"D.Heylen"
<d.k.j.heylen@utwente.nl>
ReplyͲTo:"Ex.Create"<EXCIEͲCREATEͲL@lists.utwente.nl>
Date:Tuesday12April201612:31
To:"Ex.Create"<EXCIEͲCREATEͲL@lists.utwente.nl>
Subject:Re:[EXCIEͲCREATEͲL]FW:t.a.v.ExamencommissieCreaTeͲURGENTverzoek:Toetsingbinnen
Module7

MeeeensͲvoorzoverikhetkanoverzien.Watdelenwedestudentmee?
Dirk

On12Apr2016,at11:59,GerritvanderHoeven<g.f.vanderhoeven@utwente.nl>wrote:
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Spikker - Sieverink, B. (CES)
To:
Subject:

Ex.cie Create
RE: [EXCIE-CREATE-L] FW: t.a.v. Examencommissie CreaTe - URGENT verzoek:
Toetsing binnen Module 7

Ook mijn mening. Meedoen aan de herkanzing.
Hans
________________________________
Hans Scholten
Pervasive Systems / University of Twente
the Netherlands
T: +31 53 489 3733 / 3770
F: +31 53 489 4590
E: hans.scholten@utwente.nl
W: wwwhome.cs.utwente.nl/~scholten/Home.html

On 12 Apr, 2016, at 12:35, Gerrit van der Hoeven <g.f.vanderhoeven@utwente.nl> wrote:
Datdeexamencommissiegeenkanszietzijnzaakindetailinhoudelijktebhandelen,maardatwij
verwachtendatdeuitkomstvaneenbehandeling*nooit*toteenautomatischevoldoendekan
leidenopbasisvanderesultatendiehijnuheeftbehaald.
Wijadviserenhemdringendaandeherkansingdeeltenemen.

Groet
Gerrit
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