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Aanw
wezig:

Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), B
Bert Molenka
amp, Ronan van der Zeee,Laurens
Fortg
gens, Freddy
y Gunneweg en Mirande van der Koo
oij (griffier)
Afwezzig mk: Wilfrred van der Wiel,
W
Daniel vvan Schoot, Miko Elwens
spoek (OLD--EE) en
Gera
ard Smit (OLD-EmSys)
Afwezzig zk: Ewout Kleinsman
nn

1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom; hij melldt dat Van der
d
W
Wiel, Van Sch
hoot, Elwensp
poek en Smiit zich hebbe
en afgemeld. Kleinsmannn is afwezig
zo
onder kennisgeving.
erslag verga
adering 20 maart
m
2012
2. Ve
pa
ag. 1, r. 28: de
d zin “Van der
d Zee vindtt het vergaan
nde regelgev
ving.” verwijdderen.
Met inbegrip van
v deze wijz
ziging worden
n de notulen
n vastgesteld.
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen: er zijn
n geen opmerkingen.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:
03
3, 06, 09, 10, 11, 12 en 14 zijn afgeha
andeld; afvoe
eren.
04
4, 05 en 13: actiepunten
a
van de OLD (is niet aanw
wezig);
07
7: pas in janu
uari 2013.
De
e volgende vergadering
v
staat
s
ingepla
and op 15 me
ei. Deze valt samen met de
on
nderwijsmidd
dag over ond
derwijsvernie uwing. Van der
d Kooij zal de vergaderring middels een
Do
oodle peiling
g verzetten.
ngekomen post
3. In
27
77: Meijerinkk wil Nederlan
ndse naam vvan derdejaa
ars vak Random Signalenn en Ruis wijzigen
in Engels Random Signals
s and Noise. Hierover wo
ordt flink gediscussieerd. Enkele
op
pmerkingen: is ook homo
ologatie-vak; in de OER staat
s
dat de taal
t
van het dderdejaars
on
nderwijs Ned
derlands is, er
e moet een g
goede reden
n zijn om B-onderwijs in E
Engels te gev
ven,
ditt vak is in he
et verleden al in het Enge
els gegeven; niet rendabe
el om voor 5 à 6 homolog
gatie
studenten apa
art in het Eng
gels te geven
n; als een vak een nieuwe
e naam krijgtt, krijgt ’t ook
k een
nie
euwe vakcod
de; binnenko
ort wordt alle B-onderwijs
s so wie so Engelstalig.
E
De
e conclusie is dat we de docent afrad
den om de na
aam nu te laten veranderren.
4. Mededelingen
n
In verband me
et de afwezig
gheid van de OLD zal Van der Kooij hem
h
vragen eeventuele
mededelingen
n per mail te doen.
d
SttOEL: Gunne
eweg brengt een discusssie op gang over
o
tijddiscre
ete signalen en systemen in
de
e bachelorop
pleiding. Eige
enlijk kunnen
n studenten dit
d onderwerp
p negeren. J e kunt het
tentamen Line
eaire Systemen halen zon
nder dat je tijjddiscrete sig
gnalen en syystemen beheerst.
Do
ocenten zouden geadviseerd moeten
n worden om
m meer aanda
acht te gevenn aan het
tijd
dsdiscrete asspect: pas als studenten dit onderdee
el voldoende
e beheersen zouden ze het
h
va
ak moeten ku
unnen behale
en. De voorzzitter zal de docenten
d
ben
naderen.
Fo
ortgens merkkt op dat rege
eltechniek diit jaar anders
s gegeven wordt. Er is eeen klacht van
n
studenten dat ze opgaven die in het te ntamen zijn opgenomen nog nooit eeerder hebben
n
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ge
ezien. Er is een
e aantal bo
oeken die de
e studenten moeten
m
bekijken. Gunnew
weg zegt datt er
morgen een OKC-lunch
O
is; als het nod ig is wordt dit punt doorg
gestuurd naaar de
exxamencomm
missie. Men vindt het bela
angrijk dit pun
nt ook in de OLC
O
aandaccht te geven; Van
de
er Kooij zal het
h op de age
enda voor de
e volgende OLC-vergade
O
ering zetten.
10
35

40

45

50

55

60
40

oncept OER
R B-EE 2012 (381)
5. Co
De
e voorzitter merkt
m
op dat tijddiscrete ssignalen en systemen
s
sle
echt aan de oorde komen.. In
arrtikel A5 kom
mt de taal aan
n de orde. De
e OLC is van
n mening datt de subnrs 2 en 6 hier
ve
erwijderd kun
nnen worden
n, omdat dit o
over de studiejaren 2013--2014 en 20114-2015 gaa
at.
De
eze OER gaat over studiejaar 2012-2
2013. Wel is het van bela
ang om bij suubnr 1 op te
ne
emen dat hett de bedoelin
ng is dat in d e toekomst de
d gehele op
pleiding is heet Engels wordt,
maar dat de onderwijseenheden van h
het tweede en
n derde jaar van de opleiiding in studiiejaar
20
012-2013 nog in het Nederlands verzzorgd worden
n. In artikel A5.2
A
kunnen ssubnrs 2 en 3
ve
erwijderd worrden. De voo
orzitter vraag
gt of het BSA
A genoemd moet
m
worden.. Van der Zee
an
ntwoordt dat dat onder de
e examencom
mmissie valtt. De examen
ncommissie m
moet hiervoo
or een
prrocedure opsstellen. Fortg
gens vraagt w
wat er gebeu
urt als het BS
SA negatief iss. De
exxamencomm
missie beslist hierover. He
et is een afwiijzing met ee
en bindend kaarakter. Fortgens
vrraagt wat dan
n die afwijzin
ng inhoudt. D
Dat betekent dat je bij de opleiding woordt
uittgeschreven. Als een stu
udent zich da
an opnieuw wil
w inschrijven
n voor dezelffde opleiding
g, valt
ditt onder de in
nschrijfeis. Moet er dan b ij de inschrijffeisen niet ie
ets over het B
BSA worden
op
pgenomen? Ja!
J
De
e voorzitter vraagt
v
wat de
e aanwezige
en vinden van
n het studiep
plan. Fortgenns vindt het niet
n
ne
egatief wanneer een stud
dent gaat nad
denken over hoe hij z’n studie
s
wil gaaan inrichten.
Ha
andhaving hiervan lijkt la
astig.
Molenkamp be
enadrukt dat we ons moe
eten realisere
en dat het va
ak Dynamiscche Systemen
ve
erdwijnt, dus ook als hom
mologatievak.. Er is ook ee
en homologa
atievak naar een ander blok
ge
eschoven wa
aardoor het niet
n meer gesschikt is als homologatiev
h
vak. We moeeten hier well
aa
andacht voorr hebben. Lin
neaire System
men zit in blo
ok 1B, dit is vervelend
v
vooor de pre-master.
W
We signaleren
n problemen waarvoor we
e geen oplos
ssing hebben
n. Er moet hi erover
(h
homologatievvakken) een signaal
s
naarr Elwenspoek
k. De vergadering besluitt om dit punt de
vo
olgende verg
gadering wee
er op de agen
nda te zetten
n.
Va
an der Kooij zal een advies opstellen .
oncept OER
R M-EmSys 2012
2
(382 en
n 383)
6. Co
De
e wijzigingen
n t.o.v. de OE
ER van vorig
g jaar zijn opg
genomen in de begeleideende brief va
an
Sm
mit. Appendix A is nieuw. De aanwezzigen hebben
n geen opme
erkingen. De vergadering
g heeft
ke
ennisgenome
en van de nie
euwe OER e
en stemt ermee in.
Va
an der Kooij zal een advies opstellen .
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R 2012 (384 en
e 384-bijlag
ge)
7. Riichtlijn OER
De
eze richtlijn OER
O
is slech
hts ter kennissname; we mogen
m
hier niet in wijzigenn. Van der Zee
Z
vin
ndt het jamm
mer dat er geen master ricchtlijn OER is.
i Er zijn verrder geen oppmerkingen.
ondvraag
8. Ro
Op 20 april he
eeft Fortgens 3 brieven in
n de dropbox
x gezet die va
anuit de FR vverstuurd zijn
n aan
de
e decaan, de
e OLD-EE en
n aan de recttor. Fortgens
s geeft aan dat deze brievven suggereren
da
at er wel prob
blemen zijn. Ja, er is een
n conflict ove
er het Engels en over de iinvoering van
modules. De OLD
O
heeft go
oedkeuring vvan de rectorr om de bach
helor Engelsttalig te make
en; de
FR
R adviseert om
o dit niet te
e doen. De O
OLC kan hier verder niet veel
v
mee.
Molenkamp is van mening dat het niet handig is om
m het project van Embeddded Signal
Prrocessing in de eerste tentamenweekk te verrooste
eren. Er zijn klachten oveer, maar het is
lasstig om het project
p
eerde
er te beginne
en. De B3-ten
ntamens zijn in de tweedde week van de
tentamenperio
ode verrooste
erd, maar de
e herkansinge
en niet. De OLC
O
vindt heet van belang
g om
de
e OLD te advviseren het project
p
uit de tentamenpe
eriode te hale
en en bij voorrkeur naar vo
oren
te schuiven. Van
V der Kooij zal een advvies per e-ma
ail opstellen.
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9. Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 12:33 uur de verrgadering me
et dank aan de
d aanwezig en voor hun
inbreng.

5

10
10

Actie
epuntenlijst
Nr

18

Omschrijviing
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?
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).
Salm inlichtten over prog
grammeertaa
al (n.a.v. inge
ekomen 251)
Huidige studenten inlich
hten over ond
derwijswijzig
gingen, met
name overg
gangsregelin
ngen
Ivm afwezig
gheid OLD-E
EE: hem vrag
gen eventuele
mededeling
gen per e-ma
ail te doen
Vergadering
g van 15 mei verzetten (vvalt samen met
m
onderwijsm
middag onderrwijsvernieuw
wing)
Negatief ad
dvies opstelle
en over wijzig
gen vaknaam
m Random
Signalen en
n Ruis in Eng
gels Random
m Signals and
d Noise.
Docenten benaderen
b
ov
ver het tijdsd
discrete aspe
ect

19

Regeltechn
niek op agend
da voor verg
gadering mei zetten

23/4/22012

Van der
d Kooij

20

Advies opsttellen over Concept
C
OER
R B-EE 2012 (381)
Advies opsttellen over Concept
C
OER
R M-EmSys 2012
2
(382 en
n
383)
Advies opsttellen: projec
ct van ESP u
uit tentamenp
periode halen
n
(kan per e--mail)

23/4/22012

Van der
d Kooij

23/4/22012

Van der
d Kooij

23/4/22012

Van der
d Kooij

04
05
07
08
13
15
16
17

21
22

15

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

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

31/1/22012

OLD

31/1/22012

OLD

21/2/22012

Van der
d Kooij

20/3/22012

Van der
d Zee

20/3/22012

OLD

23/4/22012

Van der
d Kooij

23/4/22012

Van der
d Kooij

23/4/22012

Van der
d Kooij

23/4/22012

voorzitter

verg.
April 20012

Veran
ntw.
OLD

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

15

3

