Aantekeningen OLC vergadering d.d. 18 juni 2009
Aanwezig: Nelly Verhoef (vz), Edwin Huijberts (not), Wolf Rombouts, Anne Dijkstra, Fer
Coenders, Nico van Diepen
Naar aanleiding van de memo van M. Jeliazkova aan OLD ELAN, d.d. 28 mei 2009
Het punt dat Margaritha maakt is gerechtvaardigd op basis van de beschrijving van het vak. Wolf merkt
op dat maatchappijleer-studenten vaker het nut niet inzien van bepaalde vakken. Een ander voorbeeld
hiervan is Onderwijskunde. Nelly stelt voor om geen voorstel vanuit de OLC te doen, maar vindt dat
beide betrokken partijen (Mrgaritha aan de ene kan en Anne als docent van het vak SEC aan de andere
kant) het voorstel samen moeten bespreken. Het is te kort dag om dit voor September al aangepast te
hebben, wellicht dat dit op de volgende vergadering terug komt.
Beoordeling van de uitvoering van het OER
Per persoon wordt aangegeven welke punten deze zijn opgevallen.
Algemeen:
• Het zou fijn zijn als er een printvriendelijke versie op internet zou staan.
• Op het moment staan alleen de bijlagen van de OER op de ELAN site. Hier moet de basis-OER
bij komen te staan.
Wolf:
• Het genoemde vak Educatief Onderzoeker wordt niet aangeboden, maar staat wel in de OER
vermeld.
• De afkorting ICL moet een keer gedefiniëerd worden.
• De tabelnummering komt niet overeen met de paragraafnummering.
• De link in bijlage 13 is dood.
Edwin:
• In bijlage 4 wordt gezegd dat de voertaal binnen SEC Nederlands is. SC is echter ook
toegankelijk voor Engelstalige studenten.
• In paragraaf 5.2 worden twee specisaties voor de SC-track genoemd. Deze worden in de
opleiding verder niet gebruikt.
Anne:
• Bij de laatste zin van bijlage 1 moet worden vermeld dat SC meer is dan alleen kennis
overdragen.
• Bij de toelatingseisen van SC (bijlage 3) moeten punt 1 en 2 samengevoegd worden.
• Tabel 5.2.2: Als een student al een eerder master heeft gedaan, dan wordt het afstudeerproject
ingekort tot 15 EC.
• In paragraaf 5.3 klopt een aantal vakcodes niet.
• In bijlage 10 moet in de volgende OER Teletop veranderd worden in Blackboard.
• In bijlage 10, “Aanmelding en terugtrekking examen”, moet punt 2a verwijderd worden.
• In bijlage 12 moet de examencommissie ge-update worden.

Rondvraag
Anne meldt dat ze bij de eerste landelijke SC-dag is geweest, welke erg leuk was.
Wolf vraagt om een verslag van de afgelopen ELAN-dag in Zenderen. Nico vertelt dat er vooral over
de mobilteit is gesproken. Er zijn allerlei plannen om VWO-docenten meer bij de universiteit te
betrekken, maar echt concrete ideeën waren er niet. Het meest concreet was een samenwerking
toegespitst op het aanleren van competentie van leerlingen. Er is geen curriculumbespreking van SEC
geweest.
Nelly vraagt of het normaal is dat minor- en masterstudenten bij elkaar zitten bij Vakdidactiek en
Onderwijskunde. Het antwoord is dat dit wel een beetje gesplitst wordt in de beoordeling. Nelly
benadrukt dat het belangrijk is dit goed te verantwoorden bij de accreditatie.
Fer merkt op dat hij heeft gemerkt dat de druk bij zijn studenten vooral op het einde van het collegejaar
ligt. Wolf legt uit dat dit vooral door de stage komt, deze kost veel tijd. Als oplossing wordt
aangedragen om stage 1 te verlengen en stage 2 te verkorten, maar in de praktijk lopen deze stages in
elkaar over en is niet zwart/wit aan te wijzen waar stage 1 eindigt en stage 2 begint. Nico zal dit
meenemen naar het onderwijsoverleg.

