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Mark Bentum (OLD)- Bert Molenkamp- Peter Oostewechel- Loes Segerink- Rowan
de Vries- Wilfred van der Wiel- Ronan van der Zee (voorzitter)- Roel Mentink
(vertegenwoordigd Scintilla) en Marian Tibben (not)
Afwezig mk: Mark Bentum(OLD)- Laurie Overbeek
Afwezig zk:
1. Opening
Van der Zee heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag OLC vergadering 03 juni (2931)
Van der Zee meldt dat hij niet bij deze vergadering aanwezig is geweest. Wordt
aangepast.
Tekstuele opmerkingen:
Blz. 2:Regel 15/16; Wordt opgelost door het volgen van een mastervak.
Blz 3: Regel 42; 5 jaar wordt 2 jaar
Verslag OLC vergadering 01 juli (3279)
Tekstuele opmerkingen:
Actiepuntenlijst nr 68: “OLC” wordt gewijzigd in Van der Zee
Bovenstaande verslagen worden na deze wijzigingen goedgekeurd.
N.a.v het verslag
N.a.v. actiepuntenlijst
3. Inkomende en uitgaande post
Er zijn geen uitgaande stukken
De binnengekomen stukken zullen per agendapunt worden behandeld.
4. Mededelingen
De Voorzitter:
Stelt voor om een andere opzet voor de notulen te gaan gebruiken.
- Bespreken agendapunt- standpunt-belangrijkste overweging-conclusie
- Overwegingen en besluiten vastleggen.
De OLD:
Geen
StOEL:
Module 4 heeft te kampen met een aantal problemen.
- Dit betreft het PBL onderwijs waar minder theorie wordt aangeboden. Studenten kunnen
dit moeilijk bijhouden; de studenten krijgen te maken met een strakke planning. Dit
probleem geldt voor meer modulen.
- De groepsgrootte levert problemen op: vier personen zijn te weinig. Zes tot acht
personen heeft i.v.m. de probleemoplossing de voorkeur.
- Men maakt zich zorgen over individuele gevallen.

Opleiding Elekectrical Engineering
Bureau Onderwijszaken
Postbus 217
7500 AE Enschede

telefoon
E-mail

053 489 4087
m.g.p. tibben-steggin@utwente.nl

www

http://www.el.utwente.nl/

5

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

09-09-2015

EWI14/BOZ/4345/MT

2 van 3

Mentink meldt dat aanschaffen van boeken en hardware (€ 400), vooral bij buitenlandse
studenten, voor veel problemen zorgt. Gemiddeld gezien vallen de kosten mee.
Voorgesteld wordt om op de voorlichtings-site de kosten van boeken te vermelden. Ook
het kopen van boeken van ouderejaarsstudenten wordt geopperd, maar daar mag de
studievereniging niet aan meewerken. Ook de MyDAC die studenten moeten aanschaffen
is duur en wordt weinig gebruikt.
De OLC zal verdere actie ondernemen en in de eerstvolgende vergadering hierop
terugkomen. Vastgesteld is dat de OER 2014-2015 nog niet op de website staat. Het
slagingsreglement bevat volgens De Vries onduidelijkheden.
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5. Evaluatie Module 2
De vergadering verbaast zich erover dat deze evaluatie nu pas wordt aangeboden.
Wettelijk gezien is de OLC verantwoordelijk hoewel de OKC uitvoerend is. De
kwaliteitscirkel is niet gesloten?. Om de relatie OLC/OKC te verbeteren kan regelgeving
hierover worden opgenomen in een nog op te stellen huishoudelijk reglement.
6. Evaluatie Module 3
De module is met een voldoende beoordeeld. Wel is men benieuwd of naar aanleiding van
de evaluatie van vorig jaar er aanpassingen zijn gemaakt. Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van het vakdossier. De OLD zal gevraagd worden hoe ver hij is met de uitvoering
van vakdossiers.
7. Evaluatie Module 4
Het slagingspercentage van het project is lager dan het totale percentage van de module.
Dit komt omdat binnen een module een onvoldoende kan worden gecompenseerd.
8. Klacht Control Engineering
Er zijn over dit vak vanuit verschillende partijen klachten binnengekomen over dit vak.
Deze richten zich op een aantal zaken:
- Voorkennis niet aanwezig
- Materiaal
- Bepaling cijfers/presentaties
- Tentaminering
- Begeleiding
Ook het niet reageren door de examencommissie op brieven van studenten geeft irritatie.
De OLC concludeert dat er duidelijk zaken niet goed gaan. Van der Zee neemt hierover
contact op met de OLD. De examencommissie gaat over cijfers.
9. Vakbeschrijving Academische Onderzoeksvaardigheden
Dit is een nieuw vak omdat pre-masterprogramma’s een omvang moeten hebben van 30
EC. De OLC reageert positief over bovengenoemd stuk en vindt dit ook interessant voor
de bachelor studie.
10. W.v.t.t.k.
- Verlenging van lidmaatschap voor verschillende leden van de OLC zal worden geregeld.
Oostewechel zal als nieuw lid worden aangemeld. De benoeming van leden
van de OLC is een aangelegenheid van de faculteitsraad.
- Er wordt kort gesproken over de situatie van de leerstoel BSS binnen EE. Wil men de
leerstoel voor de EE signatuur behouden? Op dit moment draagt de leerstoel niet of
nauwelijks bij aan het EE onderwijs.
- Vervolgens wordt geïnformeerd of er meer bekendheid is omtrent de invulling module
3.3.
- In de pre-master wordt dit jaar Lineair systems tegelijk gegeven met Calculus met als
gevolg dat de noodzakelijke voorkennis voor Lineair Systems nog niet is behandeld. De
docenten hebben dit probleem opgelost.

2

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

09-09-2015

EWI14/BOZ/4345/MT

3 van 3

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur
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Actiepuntenlijst
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Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

63

Vakevaluaties/WEB

06-05-14

OLD-EE

64

Philosophy of Engineering

06-05-14

OLD-EE

65

Gesprek met docenten a.h.v. vakevaluaties/Romkema

06-05-14

OLD-EE

66

Vak Signal processing in Acoustics and Audio/Berkhoff CTW

06-05-14

OLD-EE

67

Gesprek docent Digital Electronic Circuit Design

03-06-14

OLD-EE

verg.
April 2015

Verantw.
OLD-EE-EMB

AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en EmSys
2014/2015 agenderen
02
Updaten OER 2014-2015

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Voorzitter

06

Circa februari 2015?: docenten vragen eventuele ingrijpende
wijzigingen in hun cursus door te geven (ter bespreking in
maart-vergadering). vragen naar wat belangrijk is voor de
OER

Mei 2015

Griffier
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