Aanpassing Notulen vergadering 3-11-2011
Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), Fer Coenders, Jessica van de Vosse (not.), Hewig te Molder,
Matthias Matzner, Gerdy van Bruggencate, Margarita Jeliazkova
Afwezig: Erwin Bosman, Fer Coenders (ziek)
0.Voor de vergadering
Monique Gankema wil Matthias opvolgen, maar waarschijnlijk is het een minorstudent en mag het
daarom niet. Voor Margarita moet er een opvolger worden gezocht, aangezien zij nu in de
examencommissie zit.
1. Notulen OLC-vergadering 22 september 2911
Het stukje waar het in punt 3 over gaat is geschreven. Er is een bijeenkomst gepland om met de
studenten te spreken over wat er onder hen leeft, maar er zijn nog geen reacties op gekomen. Het
stukje zal in de nieuwsbrief worden gezet en opnieuw worden gemaild. Misschien is het ook een
idee om speciaal mensen ervoor uit te kiezen. (AP Matthias+Jessica). Matthias en Jessica zullen
daarvoor langsgaan tijdens Onderwijskunde 2.
2. Samen opleiden (studentenbegeleiding).
Het opleiden verschuift steeds meer naar de scholen toe, hierbij gaat het om de stages die op
scholen gelopen worden en niet dat de stagescholen het opleiden van nieuwe docenten steeds meer
op zich nemen. De beoordeling voor de stage wordt vastgesteld na een gesprek met de docent/
vakcoach en 1 van de vakdidactici van de universiteit op school. Dat dit samen met ede schol
gebeurd is belangrijk. Bij wiskunde gaat de vakdidactus 1 a 2 keer per periode op de school kijken
hoe het gaat.
Dit jaar was er een slechte start met de stages door de grote hoeveelheid studenten die ineens een
plekje moesten krijgen. ER is gevraagd of de deadline voordat bekend is wie er de minor gaat doen
iets naar voren kan worden gehaald, zodat de stagedocenten eerder kunnen horen wat hen te
wachten staat.
Sommige scholen willen ook alleen maar een snuffelstage doen, sommigen alleen masterstudenten
en sommige studentenkoppels willen soms niet meer uit elkaar en dat maakt het allemaal erg lastig
om het in te plannen. Ook is de aansluiting van de verschillende studenten niet altijd even goed
doordat er voorkennis mist en dat is lastig.
3. Voorlichting
Voorlichtingslunch science communication: 16 november
Voorlichtingslunch science education: 22 november
Voorlichtingsmarkt: 23 november
Alleen in de centrale voorlichting, geen aparte sessies.
4. Voorbereiding accreditatie, toetsbeleid
Voor elk vak moet opgeschreven worden wat de doelstellingen met de bijbehorende opdrachten zijn
en hoe dit getoetst wordt. Toetsbeleid is 1 van de 3 hoofdonderwerpen (de belangrijkste daarvan
zelfs!) van de accreditatie. Voor de volgende vergadering wordt de checklist toetsbeleid
rondgestuurd door Nellie. De titel van het bestand is: ‘Checklist toetsbeleid op opleidingsniveau’.

5. Klacht studenten IKU+afhandeling
Tijdens het vak zijn er zaken in de beoordeling van het vak veranderd. Er was gezegd dat bepaalde
opdrachten niet meetelden in de beoordeling, dat ze eventueel mochten worden ingeleverd, maar
halverwege het kwartiel werden de opdrachten wel verplicht gesteld, waardoor ze wel ingeleverd
moesten worden om een cijfer te krijgen. Allen tijdens het eerste college mogen hier nog dingen in
aangepast worden en dus is het teruggedraaid en daarmee dus opgelost.
Er was een klacht van de communicatiestudenten over de kennis die ze missen en waardoor ze erg
onzeker zijn.
6. Harde knip
De harde knip komt er nu dus echt, waardoor er straks echt niet meer tijdens de bachelor aan de
vakken van de master begonnen kan worden. Er is officieel toestemming nodig voor vrijstelling van
de minorvakken in de master.
Sommige studenten SEC volgen buiten de faculteit tentamens. Voor een derde poging voor een
tentamen moet het officieel aangevraagd worden bij de examencommissie, allen bij welke in dit
geval?
Voor de harde knip geldt ook dat de premaster eerst echt af moet zijn voor er aan de master
begonnen mag worden.
7. Afronding minor
De afronding van de minor zal op 19 januari zijn. Elke groep heeft 15 minuten om iets te doen en er
zal een inleiding zijn van een docent. Wie, dat is nog niet duidelijk.
8. DOTs en COLs
De DOTs en COLs lopen goed. De meeste DOTs en COLs treden op tijdens het Twents
Meesterschap met een workshop.
9. Twents Meesterschap 26-01-2012
Het Twents Meesterschap is op 26 januari 2012 en hiervoor moet je je aanmelden. Matthias zal o.a.
een workshop geven over zijn idee: ‘Statistiek Fantastiek’.
10. Voglende vergadering OLC
De volgende vergadering is op 22 december 2011 om 12.30.
11. W.v.t.t.k.
Er zal een eigen afstudeerhandleiding voor science communication komen die duidelijker is. Ook
de Onderzoek van Onderwijs handleiding moet worden aangepakt.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 13.05.

