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Aanw
wezig:

Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), B
Bert Molenka
amp, Ronan van der Zeee, Miko
Elwe
enspoek (OLD-EE), Gera
ard Smit (OLD
D-EmSys) en
n Mirande vaan der Kooij
(grifffier)
Afwezzig mk: Wilfrred van der Wiel,
W
Laurie O
Overbeek en
n Ewout Klein
nsmann
Afwezzig zk: Fred
ddy Gunnewe
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1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom. De opkkomst is erg laag;
err zijn afmeldingen binnen
n gekomen va
an Van der Wiel,
W
Overbe
eek en Kleinssmann.
Gunneweg is zonder
z
kennisgeving afw
wezig. Er zijn vandaag ge
een studentleeden aanwez
zig.
Ge
erard Smit iss aanwezig in
n verband m et agendapu
unt 6 (Plan va
an aanpak 3 TU master
Em
mbedded Syystems); dit punt
p
wordt na
aar voren gehaald.
pak 3TU ma
aster Embed
dded System
ms
6. Pllan van aanp
Sm
mit geeft een
n mondelinge
e toelichting: naar aanleid
ding van de onderwijsvis
o
sitatie is er ee
en
pla
an van aanp
pak opgesteld
d waarover h
hij graag adv
vies ontvangt van de OLC
C.
De
e Master the
esis procedurre is niet op o
orde. Smit ze
egt dat dit nie
et alleen vooor EmSys geldt,
maar ook voorr de master EE.
E Elwensp
poek zwakt dit enigszins af.
a Smit is nuu druk bezig met
he
et opzetten van
v een procedure, op ba
asis van de geldende
g
pro
ocedure in Deelft. Hierbij wordt
w
ge
ebruik gemaa
akt van een lijstje met be
eoordelingscrriteria. Elwen
nspoek vraaggt aan Smit of
o hij
oo
ok het lijstje met
m beoorde
elingscriteria van EE wil hebben.
h
Ja, dat
d wil hij; Vaan der Zee zal dit
lijsst naar Smit sturen.
Ee
en ander pun
nt van zorg zijn
z de teleco
olleges. We lo
open hier teg
gen techniscche beperking
gen
aa
an. Soms is wel
w de stem van de doce
ent te horen, maar komt er
e geen audioosignaal teru
ug.
W
Wanneer de docent
d
het krijtbord gebru
uikt, is dit aan
n de andere kant niet te zzien. Veldhuis
he
eeft goede errvaringen me
et telecollege
es voor Kerk
khoff. Smit ze
egt dat er in D
Delft docente
en
zijjn afgehaakt vanwege technische pro
oblemen. Mo
olenkamp me
eent dat er inn Twente gee
en
prroblemen me
et de telecolle
eges zijn; de
e technische dienst hier weet
w
wat ze i n Delft fout doen.
d
Sm
mit meldt datt er soms een roosterpro
obleem optreedt, bijvoorbeeld als menn in Eindhove
en
ee
en week vrij heeft
h
i.v.m. carnaval. Va
an der Zee viindt dit vreem
md: we hebbeen toch een 3-TU
jaa
arcirkel?
Va
an der Zee vraagt
v
hoe hijj de kwalifice
eringen “good” en “satisfa
actory” in hett QANU
asssessment re
eport moet in
nterpreteren. Good betek
kent eigenlijk “erg goed” een satisfactory
be
etekent goed
d.
Sm
mit vraagt off er verder no
og vragen en
n/of opmerkin
ngen zijn. Ne
ee, die zijn err niet. Het is niet
no
odig om een advies op te
e stellen; dezze verslagleg
gging is voldo
oende.
16:05 uur: Smit vertrektt.
2. Ve
erslag verga
adering 2 juli 2012
pa
ag. 2, r. 12: “Zwiers” moe
et zijn “Van A
Amerongen”.
Met inbegrip van
v deze wijz
ziging zijn de
e notulen vas
stgesteld. .
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen:
Err zijn geen op
pmerkingen.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:

Afdelin
ng Elektrotechniiek
Bureau
u Onderwijszaken
Postbu
us 217
7500 A
AE Enschede

telefoon
E-mail

053 489 3380
M.I.vanderKooij@
M
@utwente.nl

www

wente.nl/
http://www.el.utw
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27
7: niet gedaa
an, maar niett meer actuee
el; afvoeren..
28
8, 29, 30 en 31:
3 gedaan; afvoeren.
ngekomen post
3. In
Va
an alle ingekkomen stukke
en is een age
endapunt, m.u.v.
m
ingekom
men nr 10177 (resultaten
en
nquête stude
enten voorjaa
ar 2012 UT vvs 3TU). Dit is ter kennisn
name, er zijnn geen
op
pmerkingen over.
o
ost
4. Uiitgaande po
Err zijn geen op
pmerkingen.
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5. Mededelingen
De
e OLD deelt mee dat hij bij een bijeen
nkomst met EE-hooglera
aren is geweeest. Hij heefft daar
ve
erteld over de
e stand van zaken
z
bij de invoering va
an het Engels
stalig moduleeonderwijs. Aan
A
de
e hand van sheets
s
verteltt hij wat hij o ok tijdens de
e HL-bijeenko
omst heeft ve
verteld.
Fa
aber heeft, stteekproefsge
ewijs, gekeke
en naar de plaats
p
van EE
E in de werelld. Qua
studieduur sta
aat Nederland
d aan de top
p; enkele Duitse EE-opleidingen komeen in de buurrt. Dit
he
eeft te maken
n met de culttuur op de un
niversiteiten,, en dus niet met het feit dat het EE is
s.
Hiieruit kunnen
n we de conc
clusie trekken
n dat EE better kan.
He
et nieuwe cu
urriculum, in modulevorm
m, loopt nu. In
n grote lijnen krijgen de sttudenten in de
d
occhtend les, en is de middag gereserve
eerd voor practicum.
De
e OLD is nog
g bezig met de
d invulling h
het tweede semester
s
(B1). In modulee 1.4 Fields and
a
W
Waves is het nog
n niet duid
delijk wie mee
edoet. Waarrschijnlijk doe
et EE dit alleeen. In module 2.1
Co
omputer Sysstems is ook nog niet duid
delijk wie er meedoet. WB doet niet m
mee aan mod
dule
2.2 Systems & Control; TW
W doet wel m
mee, maar er heerst radio
ostilte van dee kant van de
e
do
ocent. Bij mo
odules 2.3 De
evice Physiccs en 2.4 Com
mmunication and Signal P
Processing loopt
de
e organisatie
e. De OLD we
eet nog niet w
wat er in hett derde jaar gebeurt,
g
ook is het nog niet
be
ekend hoe de
e B-opdrachtt wordt ingerricht.
Diit lopende stu
udiejaar wordt het onderw
wijs van de eerste
e
3 kwa
artielen in moodulevorm
ge
egeven, zoda
at studenten het gevoel h
hebben dat ze
z met één ding bezig zijnn. De studen
nten
maken iedere week op ma
aandag een ttoets; op vrijd
dag in de daa
aropvolgendde week is de
e
he
erkansing. En
n er is nog een herkansin
ng aan het eind van de module.
m
In dee wiskundelijn zijn
de
e eerste colle
eges door de
e rector verzo
orgd; deze zijn online bes
schikbaar. B
Bij de derde
module wordt gekeken of er
e een anderre manier van lesgeven is; dit loopt e rg stroef.
e OLD deelt mee dat er van
v de 43 à 5
ars studenten
n 12 buitenla nders zijn. Ruim
R
De
50 eerstejaa
2//3 deel van de
d eerstejaars komt met e
een 7 of hoger voor wiskunde. Van deer Zee vraag
gt
wa
aar de buiten
nlanders van
ndaan komen
n. Dit is heel divers. De voorzitter vraaagt of aan de
e 12
bu
uitenlanders is gevraagd waarom ze vvoor de UT hebben
h
geko
ozen. Nee, daat is nog niet
ge
edaan. Dit za
al wel binnen
nkort aan de orde komen.
W
Welke problem
men worden ervaren? De
e werkdruk va
an de OLD en
e Salm is errg hoog. Ook
k bij
de
e studenten is
i de werkdru
uk erg hoog.. Er zijn 15 à 17 mensen betrokken biij het onderw
wijs dit
kw
wartiel. De co
ommunicatie
e is erg moeillijk. Voor Sallm is het erg lastig om dee juiste perso
onen
te pakken te krijgen.
k
Het heeft veel ins panning gek
kost om het onderwijs
o
in hhet Engels te
e
orrganiseren; sommige
s
doc
centen hebbe
en training nodig. Er zijn iedere weekk toetsen, wa
aarvan
he
et nakijken ve
eel druk geeft. Salm wil d
dit volgend ja
aar anders organiseren. D
De studenten
vin
nden de rege
elmatige toettsen erg pretttig, de terug
gkoppeling werkt erg goedd. De overga
ang
na
aar “anders leren” (student centered) vergt veel tijjd. De OLD voelt
v
bij som mige docentten
we
eerstand. De
e cursus PGO
O voor docen
nten is absoluut niet goed gevallen. W
We willen
prrobleem-gesttuurd onderw
wijs geven.. D
De Onderwijs
skundige Die
enst is niet inn staat om go
oed
on
nderwijs te geven. Volgen
ns de OLD g
gaat dit finaal mis.
doorgevoerd
De
e twee wijzig
gingen die laa
atstelijk zijn d
d, module-onderwijs en E
Engelstalig
on
nderwijs, vraagt (te) veel van de doce
enten.
Va
an der Zee merkt
m
op dat wanneer je d
de onderwijs
svorm niet ve
erandert, er vvoor de doce
enten
nie
et zoveel verrandert, wan
nt de eindterm
men blijven hetzelfde.
h
He
et wordt pas anders wann
neer
je project-georrganiseerd onderwijs gaa
at geven; dit heeft meer impact.
He
et laatste pro
obleem dat de
d OLD aankkaart, is de moeilijke
m
samenwerking m
met andere
cu
urricula, missschien met uitzondering vvan TI. Van der
d Zee zegtt dat dit een bbelangenkwe
estie
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is (andere ople
eidingen heb
bben er geen
n belang bij).
De
e OLD laat een
e sheet me
et studieresu
ultaten zien: er
e zijn een pa
aar probleem
mgevallen.
Biijvoorbeeld de
d wiskunde toetsen zijn slecht gemaakt. Bij laborratoriumwerkk was de eerrste
toets abomina
abel; de twee
ede en derde
e toets zijn errg goed gemaakt. Studennten moeten
minimaal een 5 halen voorr alle onderd elen (dus nie
et gemiddeld
d een 5).
7. Ad
dviesnota commissie
c
onderwijsorg
o
ganisatie (1014 en 1014
4A)
Err wordt ons gevraagd
g
om
m te advisere n over de clu
usterindeling. In de nieuw
we voorgenomen
clu
ustering zit EE
E met TW, BIT, Create e
en INF in het cluster Info
ormation & Coommunicatio
on
Te
echnology. De
D OLD is vo
oor afschaffin
ng van het clu
uster Science & Technoloogy. De voorzitter
vrraagt of een cluster
c
een module
m
gaat leveren. Nee
e, niet altijd; clusters kunnnen ook
F en TW; we
ge
ezamenlijk ee
en module le
everen. Van der Zee is bllij met het clu
uster met INF
e
vo
oelen ons hie
er meer thuis
s. De OLD ze
egt dat EE ov
verlap heeft met INF en T
TW, maar EE
E zou
oo
ok iets met TN
T en WB kunnen hebbe n. Van der Zee
Z vraagt zic
ch af of TW nniet beter bij S&T
pa
ast. De voorzzitter merkt op
o dat het vo or het onderrwijs niet zoveel uitmaaktt in welk clus
ster
ee
en opleiding is geplaatst; organisatoriisch vindt hij dit wel een goede
g
indelinng. De OLD
be
etreurt het da
at AT niet in ons cluster zzit.
De
e voorzitter concludeert
c
dat
d de OLC d
dit een versta
andige bundeling van oppleidingen vin
ndt,
mede omdat er
e toch al een
n natuurlijke band is. Voo
or het onderw
wijs betekentt het niet zov
veel.
Va
an der Kooij zal een advies opstellen .
8. Uiitnodiging lu
unchbijeenk
komst 9/10 o
over onderw
wijsorganisa
atie en clusttering (1015
5 en
10
015A)
De
e URaad vra
aagt onze vis
sie op de voo
orgestelde on
nderwijsorganisatie. Hiervvoor wordt een
e
lunchbijeenkom
mst georgan
niseerd waarvvoor een afg
gevaardigde van
v de OLC wordt
uittgenodigd, om
o ons stand
dpunt toe te l ichten.
In eerste insta
antie wordt err niet positieff gereageerd
d door de leden, maar ditt is wel een
mogelijkheid om
o onze men
ning te geven
n.
In het antwoorrd op vraag 1 wordt geste
eld: “Er is oo
ok een toezeg
gging ihkv U R instemmin
ng
met NOM gedaan door het CvB, waari n is aangege
even dat er expliciete
e
afsspraken word
den
ge
emaakt tusse
en leerstoelh
houders en ie
edere individuele docent t.a.v. (tijdelijkk) minderen
on
nderzoekspre
estaties dan wel taken diie (tijdelijk) niet uitgevoerrd worden i.vv.m. het verder
on
ntwikkelen en
n implemente
eren van een
n nieuw curriculum.”. Molenkamp meerkt op dat ditt
on
nmogelijk is. De OLD vind
dt het onzin. Het zou goe
ed zijn om tijd
dens die luncchbijeenkom
mst
hie
eggen. De vo
oorzitter merk
kt op dat dit stuk
s
niet gaaat over de
erover iets scherps te ze
on
nderwijsorganisatie, maar meer over de gevolgen
n die het heeft. Waarschijjnlijk is het
bijjgevoegd om
m de sfeer te schetsen. H
Het valt de led
den op dat de hierarchie een extra laag
krrijgt. De OLD
D vraagt zich af wie de OL
LC vergaderingen gaat bijwonen: de OLD of de OWD?
O
De
e OLD is niet vóór het inv
voeren van e
een OWD. De voorzitter ziet
z een verkkapte bezuiniging:
22
2 OLD’s gaan
n van 0.6 fte terug naar 0
0.2 fte. Er ko
omen 7 OWD
D’s bij voor 0..8 fte. De
ro
olverdeling tu
ussen de OLD
D’s en OWD is niet duide
elijk; wie gaat wat doen?
De
e voorzitter wil
w wel naar de
d lunchbijee
enkomst gaa
an. Van der Kooij
K
zal hem
m aanmelden
n. De
vo
oorzitter vraa
agt de aanwe
ezigen om evventuele opm
merkingen pe
er e-mail naaar hem te sturen,
zo
odat hij dit ka
an meeneme
en naar de bijjeenkomst.
9. W
W.v.t.t.k.
Err zijn geen pu
unten.
10.Ro
ondvraag
Err zijn geen vrragen.

55
55

11.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 17:30 uur de verrgadering.
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5
Actie
epuntenlijst
Nr
32
33
34

Omschrijviing
Lijstje met beoordelings
b
scriteria mastter thesis van EE naar Smit
sturen.
Advies opsttellen iz nieu
uwe clusterin deling
Veldhuis aa
anmelden vo
oor lunchbijee
enkomst op 9 okt over
onderwijsorrganisatie en
n clustering

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

2/10/22012

Van der
d Zee

2/10/22012

Van der
d Kooij

2/10/22012

Van der
d Kooij

10
AAND
DACHTSPU
UNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingssspecifiek dee
el B-OER en M-OER’s EE
E en EmSys
2013/2014 agenderen
02
Updaten OE
ER 2013-201
14

03
04
05

verg.
April 20013

Veran
ntw.
OLD

Wat zijn de consequentties als een sstudent 3 van
n de 4
modules ha
aalt?
OLC-reglem
ment opstelle
en

31/1/20012

OLD

2/7/20112

Voorz
zitter

Januari 201
13: docenten
n vragen of z e ingrijpende
e wijzigingen
n in
hun cursusssen willen aa
anbrengen (tter besprekin
ng in februariivergadering
g).

21/2/20012

Van der
d Kooij

4

