FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

7 juni 2016
ONS KENMERK

EWI16/BOZ/4925/MT

VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 03 mei 2016 14.00 uur, Carré 2022
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Aanwezig: Ronan van der Zee (vz.)- Mark Bentum (OLD)- Bert Molenkamp-Gerard Smit (t/m
agendapunt 2)- Rob Kers- Niels Leijen- Loes Segerink- Rowan de Vries- Marian
Tibben (not)
Afwezig mk. Roel Mentink- Wilfred van der Wiel
Afwezig zk.
1. Opening
Van der Zee opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met name Gerard
Smit. Voorgesteld wordt om daarom met agendapunt 2 te beginnen.
2. Opleidings- en Examenreglement master Embedded Systems
Smit meldt dat de aangeboden TER gebaseerd is op een concept versie van de lokale
master OER. Vervolgens wordt gediscussieerd over een aantal (tekstuele) aanpassingen.
Bij Article 4 is het niet duidelijk dat hier alleen de vakken zijn vermeld die door de UT
worden aangeboden. Tekst aanpassen zodat ook duidelijk wordt gemaakt dat relevante
vakken van de TUD en TU/e gevolgd kunnen worden. In de pre-master fase ontbreekt
academische vaardigheden. Voor HBO-studenten is het vak Energy Efficient Embedded
Systems verplicht. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de academische vaardigheden.
3. Verslag OLC vergaderingen 05 april 2016 (4845)
Tekstuele opmerkingen:
Aanwezig: Rob Kers “wijzigen” in , afw.m.k.
Agendapunt 4; regel 43 “zan” wijzigen in “zal
Agendapunt 8; regel 51; Dit is ….punt 2. Verwijderen.
Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
N.a.v. het verslag.
Agendapunt 4 module 6 vervolg afspraak met Carloni en Stramigioli vindt plaats in mei a.s.
Meegedeeld wordt dat Eijkel (vz. OKC) deel uit blijft maken van de examencommissie EE.
Dit betekent dat een ander OKC lid vanwege afstemmingsoverleg zitting zal nemen in de
OLC.
N.a.v. actiepuntenlijst
72; afvoeren
Aandachtspunten
02; Voorkenniseisen staan niet altijd in de OER. Dit is niet wenselijk o.a. staan de
voorkenniseisen voor module 8 nergens vermeld. Wordt men geweigerd als
voorkenniseisen niet zijn gehaald dan kan de student een verzoek indienen bij de
examencommissie. Voorkenniseisen moeten wel duidelijk richting student
gecommuniceerd worden.

4. Mededelingen
De Voorzitter:
heeft geen mededelingen.

Opleiding Elekectrical Engineering
Bureau Onderwijszaken
Postbus 217
7500 AE Enschede
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De OLD:
deelt mee dat de OER EE nog niet klaar is. Binnen de U-raad heeft felle discussie
plaatsgevonden over het vervallen van deelcijfers na één jaar. Er is niet ingestemd met de
ROMP-OER. Er zijn twee mogelijkheden: het schrappen van het betreffende artikel en
deze in het opleidings specifieke deel opnemen en bij geen oplossing de OER van 20152016 blijven hanteren. Men is benieuwd hoe dit afloopt. Commissie van Beroep te Utrecht.
hanteert “vak behaald” tenzij verouderd. Het argument van de UT is, dat men hier werkt
met geïntegreerde modulen, dus deelcijfers niet behouden.
Master OER EE is bijna klaar en zal in de volgende vergadering aan de orde komen.
Op de vraag hoe verder als er geen romp-OER op tijd beschikbaar is antwoordt de OLD
dat het streven is dat de OER voor september aanwezig is. Voor het Opleidings specifieke
deel is de decaan verantwoordelijk. Vervolgens aan de orde geweest:
- De eindtermen; deze moeten iets zeggen waarom het een Engelstalige opleiding is.
Een gerucht gaat dat in een bepaald werkgebied één opleiding in het
Nederlands moet plaatsvinden.
- Academische vaardigheden zoals presenteren, werken in groepen, kritisch zijn over
eigen handelen en academische skills; deze over de opleiding verspreiden in plaats van
in modulen? Waarschijnlijk zal het wiskunde onderwijs in de toekomst digitaal getoetst
worden.
- Cijfer; welk cijfer telt? Moet er een papieren versie worden afgegeven. Men is bezig
met het testen van een bepaald systeem.
- Vakomschrijving stage/ maken evaluatieformulier; kan worden opgenomen in de
Osirisomschrijving. Van der Zee stuurt een exemplaar naar Bentum.
- Module 6; het vervolgoverleg heeft hoge prioriteit.
- Pre-master; Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en deze is positief t.o.v. van de
daaraan voorafgaande jaren. Toen veel klachten over, overbelasting, problemen met
(her)tentamens. Men had hogere slaagpercentages verwacht. Voor komende jaar zijn
er geen wijzigingen in het pre-master programma.
- Visitatie; Alle op/aanmerkingen zijn verwerkt. Het is de bedoeling dat in brede kring
hierna gekeken wordt. Op 10 mei a.s. vindt een docenten bijeenkomst plaats waarbij de
nieuwste versie beschikbaar is. Ook studenten kunnen via een StOEL bijeenkomst
reacties geven.
- Voorbereiden visitatiedag; Ook studentenleden OLC hebben een gesprek met de
visitatiecommissie.
StOEL:
Leijen meldt dat module 8 veel werk met zich mee brengt. Module 4 gaat goed. Op 4 mei
vindt er een lunchbespreking over module 8 plaats. Er komt een EEG van module 7.
5. Huishoudelijk reglement OLC
Komt in de vergadering van juni aan de orde.
6. Documentatie visitatie Electrical Engineering – nieuwe update na het weekend
Alle opmerkingen zijn verwerkt. Men is bezig met de voorbereiding van een
docentenbijeenkomst. Komt 7 juni weer in de OLC vergadering.
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7. Onderzoek Onderwijsinspectie Opleidingscommissies Hoger Onderwijs en Bijlage
In bovengenoemd agendapunt wordt de OLC-EE/UT gevraagd om twee leden
beschikbaar te stellen voor het invullen van vragenlijsten. Van der Zee zal de namen van
Segerink en Leijen aan Lisette Woud doorgeven. Het onderzoek gaat over het
functioneren van de OLC’s in Nederland. De invulling hiervan is heel verschillend. De
bedoeling is in kaart brengen wat er wordt gedaan en wat moet er gebeuren.
8. Ter informatie: Concept EWI brede master Romp-OER en besluiten OLD’s vanuit
OLC/TI
Molenkamp licht een en ander toe. Het is de bedoeling dat dit concept óók voor EE gaat
gelden. Er is discussie geweest over de Cum Laude criteria. Dit punt wordt mogelijk
doorgeschoven naar 2017. Men is verbaasd over de vele verschillen in de cum laude
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regelingen. De vraag is of een aangepast cum laude regeling per nieuwe lichting wordt
ingevoerd en waar hoort deze regeling beschreven moet zijn: OER of RET.
9. W.v.t.t.k.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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10. Rondvraag
Molenkamp deelt mee dat hij 7 juni a.s. afwezig is.
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11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur
Actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

78

Terugkoppeling klacht vak H. Kerkhoff

02-02-16

OLD

79

Evaluatie module S&C door master S&C ( Polderman)

02-02-16

OLD

80

Afstemming OLC/OKC

05-04-16

Van der Zee

Uit verg.

Verantwoordelijke

15
Afgehandelde actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

20

25
AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en
EmSys 2016/2017 agenderen
02
Updaten OER 2016-2017
 Vermelden contexten in B-OER

verg.
April 2016

Verantw.
OLD-EE-EMB

Van der Zee

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Oostewechel

06

Circa februari 2016?: docenten vragen eventuele
ingrijpende wijzigingen in hun cursus door te geven (ter
bespreking in maart-vergadering). vragen naar wat
belangrijk is voor de OER

Mei 2016

Key-user
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