Notulen OLC vergadering 22-12-2011 (12:30-13:30)
Aanwezig: Gerdy van Bruggencate, Nellie Verhoef, Kaj Schadenberg, Eveline Dijkdrenth (not.)
Afwezig: Fer Coenders (afgemeld), Anne Dijkstra, Nico van Diepen. Alle student leden.
Voor de vergadering:
Nieuwe leden: Eveline Dijkdrenth (Maatschappijleer) en Kaj Schadenberg (Natuurkunde)
0. Notulen OlC-vergadering 22 september 2011
Aangepast in vorige notulen, punt 1, eerste zin verwijderd. Punt 2, extra uitleg toegevoegd. Punt 9,
toevoeging: voor het Twents Meesterschap moet je je aanmelden.
1. Panel gesprekken OLC
De op 23 november geplande pannel gesprekken zijn niet doorgegaan vanwege te weinig
aanmeldingen. Er is alleen onduidelijkheid hierover ontstaan, aangezien er meerdere studenten van
Maatschappijleer zich wel hadden aangemeld, maar dit blijkbaar niet goed door is gekomen. Er is
wel behoefte vanuit de studenten voor een panelgesprek. Kaj gaat informeren bij Matthias hoe de
organisatie is verlopen en wat er eventueel mis is gegaan en wat er al wel ondernomen is. Op basis
van deze informatie kan er een nieuwe datum geprikt worden voor een panel gesprek. Eveline en
Kaj organiseren deze dan.
2. Zelfevaluatierapport 2012
Eveline en Kaj hebben het zelfevaluatierapport 2012 nog niet ontvangen of doorgelezen. Zij moeten
voor 3 januari dit rapport en de evaluaties van vakken gelezen hebben en een kort commentaar
doorsturen naar Gerdy. Docenten hebben dit al becommentarieerd net als de faculteitsraad. Zij
zagen weinig verschillen in presentatie tussen de opleidingen. Het rapport is een globale schets van
een ideale situatie. De vraag wordt gesteld hoe de kwaliteit van studenten wordt gewaarborgd die
afkomen van de faculteiten natuurkunde en scheikunde, in verband met veranderingen in binnen
deze vakken in het voortgezet onderwijs.
3. Evaluatie van vakken
Door Jan van der Meij wordt er een lunch georganiseerd om verbeteringen te bespreken voor het
vak Onderwijskunde 1 en 2. Voornamelijk minor studenten hebben aanloop problemen. De vraag
wordt door Kaj gesteld wat er door de docenten wordt gedaan met de evaluaties. Het is belangrijk
dat een evaluatie anoniem is en dat er door de docenten goed met de evaluaties omgegaan wordt,
zodat zij hun lessen kunnen verbeteren.
4. Educatieve minor
Er bestaat wat onduidelijkheid over de aanvraag voor het vervolgen van de educatieve minor.
Studenten moeten een formulier invullen voor een advies om door te gaan. Dit advies krijgen zij
van de vakdidactus en de schoolpracticumdocent.
Didactiek voor de minor’s zal in de toekomst in drie groepen gegeven worden. ScheikundeNatuurkunde, Informatica-Wiskunde en een groep Maatschappijleer.

5. Tentamenbriefjes
Tentamenbriefjes horen tot het verleden en worden vervangen door cijferlijsten. Er is alleen nog
onduidelijkheid hoe er controle is op de cijfers. Wat als het cijfer wat op de lijst afwijkt van wat

doorgegeven is door de docent. Er zijn nog wat onduidelijkheden over hoe er gegarandeerd kan
worden dat het goed gaat met het invullen van de cijfers.

6. Numerus Fixus Minor
Vanaf volgend collegejaar worden de minors numerus fixus. Vijftien voor Maatschappijleer en voor
de overige vakken twintig studenten. Ook gaat de aanmeldingsdatum naar voren zodat stagescholen
op tijd benadert kunnen worden. Kaj merkt op dat veel tutoren bij de beta studies nu van de master
opleiding komen. Zal een numerus fixus geen problemen opleveren voor het aantal beschikbare
tutoren. Jan van der Meij weet hier waarschijnlijk meer van, dit moet bij hem nagevraagd worden.
7. NCT
NCT moet een plek krijgen binnen Natuurkunde en Scheikunde, hier wordt aangewerkt, het is in
ontwikkeling.
8. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op 9 februari 2011 12:30-13:30.

