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VER
RSLAG VAN
N DE OPLEID
DINGSCOMM
MISSIE-EE VERGADER
V
RING
Op 21 feb
bruari 2012, 14:00 uur
5
Bert Molenka
Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), B
amp, Wilfred
d van der Wieel, Ewout
Klein
nsmann, Fred
ddy Gunnew
weg, Laurens
s Fortgens, Miko
M
Elwensppoek (OLD),
Gera
ard Smit (OLD-EmSys) e n Mirande va
an der Kooij (griffier)
Afwezzig mk: Rona
an van der Zee
Z en Danie
el van Schoot
Afwezzig zk: -Aanw
wezig:
10
10

1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom, in het bbijzonder Ge
erard
Sm
mit die aanw
wezig is bij de
e bespreking van agenda
apunt 2.
20
25

Wijziging “Pe
erformance Analysis
A
in Quantitativ
ve Evaluation
n of Embedd
ded System
ms”
2. W
Ge
erard Smit geeft een mondelinge toe lichting. Hij vraagt
v
advies
s over het invvoeren van het
h
va
ak Quantitativve Evaluation of Embedd
ded Systems
s (QEES). Dit wordt een vverplicht vak
k op 3
loccaties. Het voorstel
v
is al langs de OL
LC-IT gewees
st en is in principe goedggekeurd. Er moet
m
no
og beslist wo
orden in welk
k blok de curssus gegeven
n moet worde
en.
De
e leden hebb
ben geen opmerkingen o
over het voorstel; de OLC
C adviseert poositief.

30

35

40

55

60

65

3. Ve
erslag verga
adering 20 december
d
20
011
De
e notulen wo
orden ongew
wijzigd vastge
esteld.
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen:
pa
ag. 1 r. 40: Van
V der Wiel vindt de invo
oering van Dropbox een legendarischh succes. We
el zou
hijj graag alle document
d
in pdf-versie w
willen zien. Va
an der Kooij antwoordt daat ze voortaa
an de
do
ocumenten in
n pdf zal omz
zetten.
De
e actiepunte
enlijst is niett besproken.
ngekomen post
4. In
De
e vermelde stukken
s
zijn of
o al behand eld of ter info
o. Met betrek
kking tot de eevaluatie IEE
EE
merkt Fortgens op dat hij het
h bezwaarllijk vindt dat dit zo is gebe
eurd. De OL D zegt dat het
ee
en procedure
efout was.
n
5. Mededelingen
De
e OLD deelt mede dat:
-e
er veel ontwikkelingen zijjn aangaand e de curricullumwijziginge
en. Het belanngrijkst
momenteel is het gesprek met de recto
or; deze moe
et een besluit nemen. Dee rector ziet het
h als
ee
en experimen
nt. De OLD heeft
h
gespro ken met Lettteboer van TNW en Dohm
men van CTW
W.
Be
eiden zeggen
n dat het risk
kant is om in 2012 te beg
ginnen met modules.
m
Niem
mand weet nog
n
ho
oe de volgord
de in de mod
dules is. De O
OLD zou gra
aag het nieuw
we curriculum
m in één keer
invvoeren; volgens de recto
or kan dat nie
et. Deze wee
ek zal de recttor een besluuit nemen.
-h
hij morgen ee
en lunchafsp
praak heeft m
met studenten over hoe het
h nieuwe cuurriculum in elkaar
e
zitt. Begin maa
art heeft hij met
m docenten
n EL een lunc
chvergaderin
ng over het nnieuwe curric
culum.
Err wordt al gew
werkt aan de
e nieuwe roo
osters.
-h
het BSA in sttudiejaar 201
12 wordt inge
evoerd voor B1, en is vas
stgesteld op 45 EC.
Ra
andvoorwaarden zijn een
n studeerbaa
ar curriculum
m en een goede begeleidi ng van de
studenten.
-d
de voorzitterss van de exa
amencommisssies binnen EWI een pro
ocedure afsppreken voor de
d
affhandeling va
an de verzoe
eken voor ee n derde (en vierde en vijfde) tentameenpoging.
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-e
er gedoe is rondom het in
nvoeren van het Engels in
i de B-EE. Er
E is verzet vvanuit wiskun
nde;
de
e OLD heeft later vandaa
ag een afspra
aak met de OLD
O
van wiskunde. De B
B-EE is nog niet
n
ve
ermeld op de
e site waar de
e Engelstalig
ge bachelor opleidingen
o
vermeld
v
staaan. Er zijn
ge
esprekken met
m de decaan over de fin
nanciering. Er moet bijvoo
orbeeld goedde begeleidin
ng
vo
oor de studen
nten komen bij het schrijvven van scrip
pties en vers
slagen in het Engels. De
vo
oorzitter merkkt op dat dez
ze begeleide
ers goede kennis van het Engels moeeten hebben. De
OLD zegt dat de docenten
n zijn getest o
op hun Enge
els (op niveau
u C1); met uiitzondering van
v
éé
én docent, vo
oldoet iedere
een. Er moett voor studen
nten de moge
elijkheid zijn om hun Eng
gels te
ve
erbeteren. Gu
unneweg is van
v mening d
dat dat niet lukt in 10 EC
C. Fortgens vvraagt of we de
d
OLC vergaderringen ook in
n het Engels gaan houden. De OLD antwoordt
a
datt als er alleen
Ne
ederlands sp
prekenden aa
anwezig zijn , het gewoon
n in het Nede
erlands kan bblijven. De
no
otulen kunne
en dan achteraf vertaald w
worden.
-d
de examenco
ommissies bezig zijn inho
oud te geven
n aan het toe
etsbeleid. Beelangrijk: toettsen
wo
orden nu nie
et gecontrolee
erd; hoe kun
n je toetsen objectief
o
beoo
ordelen? Er is geen proc
cedure
vo
oor hoe je kijkt of een ten
ntamen goed in elkaar zit. Vanaf volge
end jaar zulleen de modules in
B1
1 als geheel getoetst worrden; als je zzakt moet je de hele module herhalenn. Het is daarom
va
an belang om
m binnen de modules de studievoortg
gang goed te monitoren.
Mededelingen
n StOEL:
Biij calculus is overgestapt van Maple n
naar Matlab; mag dat zo maar? Dit heeeft gevolgen
vo
oor het vervo
olgonderwijs; moet dat nie
et langs de OLC?
O
De leden hebben hhier geen
an
ntwoord op. De
D OLC-IT vraagt
v
in janu
uari alle doce
enten of zij in
ngrijpende wiijzigingen in hun
cu
ursussen willen aanbreng
gen. De OLC
C-IT behande
elt één keer per
p jaar ondeerwijswijzigin
ngen
(tijjdens de feb
bruari vergadering). De aa
anwezigen vinden
v
dit ook
k voor onze O
OLC een goede
we
erkwijze; dit wordt een ac
ctiepunt voorr januari.

50
urriculum herziening B-EE
6. Cu

60

De OLD la
aat via de beeamer de laa
atste
versie van
n het B-EE ccurriculum zie
en.
De voorzitter vraagt hooe de
155
kwaliteitsb
bewaking va n de wiskund
delijn
gaat. De OLD
O weet ditt nog niet.
De OLC gaat
g
met mennsen van CS
S
praten ove
er de invullenn van 1.4
Computerr Science. 2. 1 Fields and
d
160
waves gaan we met T
TN en AT
ontwikkele
en. TW wil oook meedoen
n. De
modules 1 en 4 zijn reelatief makke
elijk; 2
en 3 moeilijk. Een studdent hoeft maar
m
één van de
d twee moeiilijke module
es te
165
halen voo
or het BSA.
De OLD gaat
g
met Wisskunde
(Stoorvogel) en WB prraten over
Control Th
heory.
Het colleg
ge wil toe naaar een structtuur
170
met een major
m
bestaaande uit 6
modules. Daarna kom
men 4
keuzemod
dules waarvaan er 2 in de buurt
van EL lig
ggen. De laattste 2 modules
zijn gereserveerd voorr het afstude
eren.
175
Fortgens vraagt of je eeen minor bijj een
andere un
niversiteit kunnt doen. Dit is
i nog
et bekend. Over
nie
O
2 weken
n heeft de OL
LD een lunch
h met de EL--docenten. H
Hij zal daar
ve
ertellen over zijn ideeën over
o
het nieu
uwe curriculu
um en hoe hijj verwacht daat de
do
oorstroming verhoogd
v
kan worden. B ij opleidingen die het BSA
A al hantere n is gebleken dat
va
an de studen
nten die door het BSA kom
men 70% na
a 3 jaar slaag
gt; 80% na 4 jaar. Door een
an
ndere manierr van beoord
delen, bijvoorrbeeld iedere
e maandagoc
chtend een ssoort tentamen,
ku
un je zien of een student goed meeko
omt. Studenten die onderr de maat preesteren moeten
2
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de
e volgende week
w
een herrhaaltentame
en doen. Zo bouw je een portfolio op voor de
studenten. We
e moeten con
nstant monito
oren. Omdatt dit veel werrk geeft (met 70 studente
en in
ee
en module) moeten
m
we gaan werken met studenta
assistenten. Molenkamp vraagt of he
et
nie
euwe curricu
ulum gevolge
en heeft voorr zij-instrome
ende master--studenten d ie cursussen
n uit
he
et B-program
mma doen. Ja
a!

10

10

ondvraag
7. Ro
Err wordt geen gebruik gem
maakt van de
e rondvraag.
8. Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 15:55 uur de verrgadering.

Actie
epuntenlijst
Nr

Omschrijviing

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

03

Dropbox inrrichten
Uitzoeken of
o internation
naliseringsfon
nds mogelijk
kheden biedt
voor subsid
die voor de overgang naa
ar de Engelsttalige bachellor.
Uitzoeken: Wat zijn de consequentie
c
es als een sttudent 3 van de
4 modules haalt?
Advies invo
oeren nieuw B-EE curricu
ulum opstelle
en
Januari 201
13: docenten
n vragen of ze
e ingrijpende
e wijzigingen
n in
hun cursusssen willen aa
anbrengen (tter besprekin
ng in februariivergadering
g).

31/1/22012

Van der
d Kooij

31/1/22012

OLD

31/1/22012

OLD

31/1/22012

Van der
d Kooij

21/2/22012

Van der
d Kooij

04
05
06
07
08

25

30
AAND
DACHTSPU
UNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingssspecifiek dee
el B-OER en M-OER’s EE
E en MT
2012/2013
02
Updaten OE
ER 2012-201
13
 verand
deren van de
e masterspeccialisatie “em
mbedded
system
m design” in “electronic ssystem design”.
 M-EE::nog maar 5 EC aan niet--technische cursussen
verpliccht (Philosop
phy of Engine
eering)
 B- en M-OER aanpassen zoda
at er minimaa
al 1
examinator van EE
E in de bege
eleidingscommissie zit.
E in Engels
 B1 EE

verg.
April 20012

Veran
ntw.
OLD

20/12/22011
20/12/22011
20/12/22011

3

