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Notu
ulen
116 OLC-TW
W-vergade
ering
dins
sdag 23 a
april 2013, 15:45 – 16:30 u
uur
de

5

aan
nwezig:

15

afwe
ezig mk:

Nelly Litvak (voorzitter), Mike Bochev
v (ter vervanging van Hil Meijer), Gjerrit Meinsma
a,
Marc Uetz, Marijn
M
ten Th
hij, Lianne ter Heegde, Lo
oes Knoben,, Jan Willem Polderman
(OLD), Brigit Geveling (B
B-coördinato
or), Pranab Mandal
M
(M-cooördinator), Werner
W
Scheinhardtt (voorzitter C
CUO), Hiska Boelema (publieke tribunne) en Miran
nde van der
Kooij (griffier)
Sijmen de Bruijn
B
en Hil M
Meijer

1. Opening
De voorzitte
er opent de vergadering
v
e
en deelt mee
e dat Meijer wordt
w
vervanngen door Bo
ochev en dat
De Bruijn zicch heeft afge
emeld. Boele
ema woont de
d vergadering bij vanaf dde publiek trribune.
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2. Verslag 115de vergade
ering 26 feb
bruari 2013
De notulen worden
w
onge
ewijzigd vasttgesteld.
Naar aanleid
ding van het verslag:
pag 2 r. 88: Meinsma vra
aagt naar de
e ondergrens
s voor een te behalen cijffer. De B-coö
ördinator
antwoordt dat de exame
encommissie
e de ondergre
ens op 5.5 (p
per onderdeeel) heeft vasttgesteld.
De actiepun
nten worden
n besproken:
115: De OLD zegt dat er bij de maan
ndelijkse bes
sprekingen studenten aannwezig zijn; dit vindt hij
voldoende. Afvoeren.
A
123: De voo
orzitter is hier nog niet aa
an toe gekom
men. De vraag is of dit noog nodig is. De
D griffier zal
bij de voorziitter van de examencomm
e
missie navra
agen.
124 en 125:: gedaan; afv
voeren;
126: nog nie
et gedaan
127: gedaan
n afvoeren.
De adviezen
n zijn bijgevo
oegd; hierove
er zijn geen opmerkingen
o
n
gen
3. Mededeling
De OLD dee
elt mee dat de
d visitatie za
al plaatsvinden op 4 en 5 juli. Alle ledden van de OLC,
O
m.u.v. de
d
voorzitter, zijn dan aanw
wezig. Er is e
een kleine kans dat de co
ommissie vraaagt om via Skype
S
met de
e
voorzitter te praten. De proefvisitatie
p
e vindt plaats
s op 24 en/of 25 juni; dezze is erg bela
angrijk. De
OLD heeft met
m de NVAO
O gesproken ; zij vinden dat
d voldoende leden van de OLC aan
nwezig zijn; ze
z
vinden het met
m name erg
g belangrijk d
dat de voorz
zitter van de examencom
e
missie aanw
wezig is.
De OLD dee
elt mee dat het
h aantal vo oraanmeldin
ngen sterk ac
chter blijft bij vorig jaar. Vorig
V
jaar ron
nd
deze tijd had
dden we 20 vooraanmeld
ders en kwam
men uit op 42 studenten.. Nu hebben we 12
vooraanmelders, en er komen
k
er we
einig bij. We lijken
l
uit te komen op 20 à 25 studenten. Het aan
ntal
vooraanmelders bij Eind
dhoven en De
elft groeit, en
n ook Gronin
ngen stijgt steerk. We hebb
ben gekeken
n
wat er fout gegaan
g
zou kunnen
k
zijn. TW heeft ee
en verouderd
de website, m
maar dat hee
eft INF ook, en
e
daar zijn we
el veel vooraa
anmeldingen
n. Behalve TW
W en TN gaa
an alle opleiddingen goed. Het
marktaande
eel van de UT
T daalt iets. H
Het zou kunn
nen dat TN en
e TW voora anmelders verliezen
v
aan
n
Atlas, maar dat weten we
w (nog) niet. In de nog re
esterende pe
eriode zullen scholen bez
zocht worden
n.
We hebben dit eerder meegemaakt,
m
maar toen zaten
z
we in een
e krimpendde markt. Nu
u is er een
groeiende markt.
m
Litvak vraag
gt of het miss
schien aan T
TOM ligt. Volg
gens Bochev
v is dit wel heet geval. De OLD denkt
niet dat je dit aan TOM kunt
k
toeschriijven, want dan
d zou je he
et ook bij de aandere opleidingen
moeten kunnen zien. Bin
nnen EWI grroeien EE en
n INF fors.

Postbus 217
schede
7500 AE Ens
www.utwente
e.nl
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4. TOM: Calcu
ulus I en Analyse I in kw
wartiel 2, B1
1
Dit agendap
punt betreft een
e bericht va
an Van Gils; er is een knelpunt geconnstateerd in kwartiel 2.
Wanneer An
nalyse I begint is Calculu
us I nog niet klaar. De B-c
coördinator zzegt dat het volgens
v
haarr
geen proble
eem is. De OLD zegt dat dit “probleem
m” bekend was. Het is aaan het team om
o daar
verstandig mee
m om te ga
aan.
De voorzitte
er wil er niet te
t lang over discussiëren
n; de OLD ge
eeft aan dat hhet een gepa
asseerd station
is.
Bochev merrkt op dat de docenten va
an deze vakk
ken ervaren docenten zijnn; moet de OLC
O
hier niett
iets mee doen? De ande
ere leden vin
nden dit niet nodig;
n
Boche
ev sluit zich bbij de meerderheid aan.

25

prekken
5. Intake gesp
De B-coördiinator meldt dat ze de inttake gesprek
kken direct na
a de eindexaamens, eind mei, wil
houden. Ze wil de studenten in spe vvertellen watt de studie inhoudt en vraagen naar hu
un motivatie.
Ze gaat in week
w
19 de uitnodigingen
u
n versturen. Dit
D is een gez
zamenlijke aactie van de B-coördinato
B
or
en de Studie
eadviseur. Ze wil er ook e
een paar doc
centen bij vra
agen. Het dooel is om studenten bewu
ust
te laten worden waarom
m ze voor TW
W hebben gek
kozen en daa
ardoor de uittval zoveel mogelijk
m
beperken.
De voorzitte
er vraagt de studentleden
s
n naar hun mening.
m
De sttudenten gevven aan dat ze
z hierover
positief zijn.
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6. Programma
a Educatieve Bachelor
De voorzitte
er begrijpt het niet helema
aal: de tekst komt niet ov
vereen met dde tabel. Bij Meetkunde
M
staat “evt. zelfstudie in K3”.
K De B-co ördinator geeft aan dat dat
d daar niet hoort te staa
an. ELAN heeft
besloten om
m de 30 EC minor
m
Leren L
Lesgeven in z’n geheel in
n het eerste semester te geven.
Studenten moeten
m
in dit voorstel Gra
afentheorie zelf
z bestuderren. De collegges zijn besc
chikbaar op
video; de B--coördinator adviseert de
e studenten om
o Grafenthe
eorie in kwarrtiel 2 te laten staan en in
kwartiel 3 be
egeleide zelffstudie in te rrichten. Mandal vraagt off er misschieen 3
tentamenmo
ogelijkheden moeten worrden aangeb
boden. Dit is volgens de B
B-coördinator wel een
goed idee. De
D voorzitterr vraagt hoevveel studente
en de Educattieve Bacheloor doen. Datt waren er
afgelopen ja
aar 5.
De voorzitte
er zal een positief advies opstellen.
7. Definitieve versies Zelffstudies
De voorzitte
er vraagt of deze
d
rapporte
en al zijn ingestuurd. Nee
e, nog niet. D
De rapporten
n zijn al wel
naar de deccaan gestuurd, deze legt ze ter vaststtelling voor aan
a het DB. H
Het commentaar van
Beijerink is verwerkt.
v
De
e OLC heeft h
hier een bela
angrijke stem
m. Er kunnenn nog foutjes in de
rapportage zitten.
z
De rapporten kunn
nen nog aangepast worden tot 6 mei . Het idee is om nog goe
ed
naar de eind
dtermen te kijken. We ze
eggen dat de abstractie belangrijk is; vvreemd dat dit
d in de
eindtermen niet terug te vinden is.
de tekst (nog
De voorzitte
er vraagt de aanwezigen
a
gmaals) kritis
sch te lezen en eventuele
opmerkingen aan de OL
LD door te ge
even tot uiterrlijk zondagavond. Ze vraaagt de stude
entleden om
op te splitse
en en ieder een gedeelte voor zijn/haa
ar rekening te
t nemen, enn gezamenlijk te reageren.
De OLD zal woensdagavond de laattste versie na
aar de studenten sturen. De studente
en reageren
uiterlijk zond
dagavond.
8. Rol OLC bijj visitatie
De OLD gee
eft aan dat de OLC gezie
en wordt als de
d commissie die verantw
woordelijk is voor de
kwaliteit van
n het onderw
wijs. Bij de vo
orige visitatie kregen we bijna
b
een onvvoldoende omdat de CUO
O
onafhankelijjk van de OL
LC werkte. N u is de CUO
O een commis
ssie die in oppdracht van de
d OLC en in
n
samenhang met de OLC
C de kwaliteitt van het ond
derwijs meet. De voorzitteer van de OL
LC is lid van
de CUO. Sccheinhardt ge
eeft aan dat d
dit voor de to
oekomst bela
angrijk is. Er zijn nu ook
panelgespre
ekken met OLC-leden.
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Er zal een briefing
b
en de
ebriefing zijn . Hiervoor is H311 gereserveerd met nog een and
dere kamer in
de buurt.
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9. Ontwerp va
an module 3 van TW
Meinsma merkt op dat Fourierreekse
F
en op versch
hillende plaattsen genoem
md worden, te
erwijl dit
onderdeel bij
b de toetsing
g niet genoem
md wordt.
Litvak vindt de titel “Onz
zekere signallen” een bee
etje vreemd klinken.
k
Scheeinhardt merkt op dat er bij
b
Zekere en on
nzekere informatie”. Litva
ak stelt voor “Signalen en
n
EL een vak is dat heet “Z
onzekerheid
d”. Ten Thij vindt
v
dit ook b
beter. Ook Uetz
U
is ervoorr om de moddule een andere naam te
geven. De OLD
O
zegt datt het niet erg
g is wanneer de naam een grappige bbijklank heeftt. Men vindt
het lastig om
m een naam te bedenken
n die de ladin
ng dekt. Er is
s weinig syneergie in deze
e module; de
onderdelen staan min off meer los va
an elkaar. De
e commissie is van meninng dat in het advies moett
worden opgenomen dat de OLC niett blij is met deze
d
titel.
De OLD zeg
gt dat op het diplomasup plement alle deeltoetsen vermeld woorden.
Scheinhardtt merkt op da
at kansreken
ning niet echtt naar voren komt in het pproject, maar hij weet nie
et
hoe dat and
ders zou moe
eten. De verg
gadering is van
v mening dat
d in het advvies moet wo
orden
opgenomen
n dat we ons zorgen make
en over het feit
f dat kansrrekening niett voldoende aan bod kom
mt
in het projecct.
De voorzitte
er vraagt of één
é middag vvoldoende is om het voorrkennis problleem op te lo
ossen.
Scheinhardtt en Mandal geven aan d
dat dat voldoe
ende is.
Geveling ze
egt dat bij beo
oordeling sta
aat dat bij het bepalen va
an het cijfer vvoor het proje
ect wordt
gekeken naar de verslag
glegging, ma
aar ze ziet nie
ets over welk
ke professionnele vaardigheden aan
bod komen. Knoben zeg
gt dat ze iets heeft geleze
en over een proefpresenttatie, maar ze
z weet niet
wat dat inho
oudt. Ook Ge
eveling weet niet wat dat betekent.
De voorzitte
er stelt deze week
w
een ad
dvies op; dit hoeft niet eerst rondgestuuurd te word
den.
10. Ontwerp va
an module 4 van TW
De voorzitte
er vindt dit ge
eweldig werkk.
Meinsma is van mening dat er erg ve
eel HC’s zijn
n verroosterd. De OLD is het met hem
m eens. Hij
zegt dat dit samen met TN
T is bekeke
en; dit was één van de krritiekpunten. De OLD meldt dat Van der
d
Vegt zegt da
at dit minder is dan wat e
er nu verroos
sterd is. Desa
alniettemin iss de commis
ssie van
mening dat dit in het adv
vies moet wo
orden opgenomen.
Scheinhardtt merkt op da
at, afgezien vvan het aantal HC’s, het rooster erg vvol is. De OL
LD zegt dat het
h
er niet meerr dan 40 uur per week is geroosterd. Dat is zo, ma
aar er is ookk nog huiswerk. Er zijn ve
eel
contacturen. Ter Heegde
e merkt op d
dat er zelfs 6 WC’s Calcu
ulus II in de eeerste week zijn.
De voorzitte
er vraagt of dit
d in het adviies moet worrden opgenomen. We ku nnen afwach
hten en kijken
of dit gaat werken.
w
Meinsma merkt o
op dat het nie
et ten koste moet
m
gaan vaan de studee
erbaarheid;
ook Scheinh
hardt maakt zich
z
een bee
etje zorgen. Uetz
U
is van mening
m
dat w
we kunnen vrragen wat de
e
redenering er
e achter is. We maken o
ons zorgen of
o het een stu
udeerbare moodule gaat worden.
w
De voorzitte
er merkt op dat
d er staat d at het huiswerk wordt ge
ecorrigeerd. W
Wie gaat datt doen? De
OLD zegt da
at hij het een
n bijzonder o ntwerp vindtt, maar dat het klassiek oop hem over komt. De
voorzitter ka
an de college
es geschiede
enis niet terug vinden bij de leerdoeleen.
17:14: Boch
hev en Knobe
en vertrekke n.
De voorzitte
er stelt een advies op en stuurt het rond.
e
11. B-evaluatie
a Blok 1A
A, studiejaarr 2012-2013
We heb
bben veel ma
ateriaal; de vo
oorzitter vraa
agt of er opm
merkingen of vragen zijn.
Kwartiel 1, B1: er zijn geen opme
erkingen.
Kwartiel 1, B2: er zijn geen opme
erkingen.
v de voorzzitter op dat het
h steeds ov
ver C++ gaatt. Scheinhard
dt zegt dat
Kwartiel 1, B3: Het valt
binnen Algoritmen
A
& Programme
eren toch minder tijd wordt geïnvesteeerd dan de docent
d
dachtt.
Hij weett niet hoe het verder gaatt in TOM.
De voorrzitter merkt op
o dat er vee
el klachten zijn
z over het tentamen
t
vann Discrete Wiskunde
W
I.

DATUM
M

O
ONS KENMERK

PAGINA

17 ju
uni 2013

E
EWI13/BOZ/1756/MvdK

4 van 5

10

b
20

25

30

30

Uetz zegt dat INF he
eeft verzochtt een makkelijker tentamen op te stelllen; hij vond dit een raarr
verzoekk en heeft hie
er niet mee in
ngestemd. De
D B-coördin
nator heeft hi er met Harry
y Aarts over
gesprokken; het verschil in tentam
mens was he
elemaal nieuw
w.
De B-co
oördinator de
eelt mede da
at momenteel alle colleges worden oppgenomen zo
odat studente
en
ze volge
end jaar nog kunnen volg
gen.
Blok 1B
B, studiejaarr 2012-2013
erkingen
Kwartiel 2, B1: er zijn geen opme
erkingen
Kwartiel 2, B2: er zijn geen opme
Kwartiel 2, B3: De voorzitter
v
me
erkt op dat err een problee
em met het ddictaat van Grafentheorie
G
e
was. De
e studenten werken
w
lieve r met een pa
apieren dictaat (via de Unnion Shop) dan met een
digitale versie. De B-coördinator
B
r begrijpt niett waarom er geen geprintte versie bes
schikbaar wa
as.
De voorrzitter vraagt de leden of hierover een
n advies moe
et komen. Jaa, men vindt van
v wel. De
voorzitte
er zal een ad
dvies naar de
e OLD sturen
n, ter bespreking in het ov
overleg van het
h OMT.
Scheinh
hardt vraagt of
o het nog ge
ewenst is dat hij samenva
attingsverslaagjes maakt. Hij weet nog
g
niet hoe
e in TOM zijn
n rol zal zijn. De voorzitter vindt het prrima. We mooeten wel afw
wachten hoe
de evalu
uaties verlop
pen ivm overg
gang naar TOM.

12. M-evaluatie
e
a semeste
er 1 studiejaa
ar 2012-2013
3
De evaluatie van Ph
hilosophy of E
Engineering ontbreekt. De
D M-coördinnator heeft de
eze nooit
gekrege
en. De OLD heeft
h
deze evvaluatie (ter info) van Mie
eke Boon onntvangen. Te
er Heegde
meldt da
at ze niet zo erg tevreden
n over het va
ak was. Het was
w allemaaal een beetje vaag. Het ka
an
interesssant zijn, maa
ar op deze m
manier was het niet zo bo
oeiend.
Meinsm
ma vraagt of de
d vakken zijjn geëvaluee
erd door alle studenten off alleen doorr studenten
van TW
W. Door alle studenten.
b nieuwe aanpak
De M-co
oördinator ze
egt dat in hett nieuwe plan
n de studente
en gevraagdd wordt om tw
wee vakken te
t
evaluere
en; ze mogen zelf kiezen
n welke vakken.
Vanweg
ge tijdgebrek wordt dit on
nderdeel doorgeschoven naar de volggende vergad
dering.
h evaluatie herfst
h
2012
13. Mastermath
Wegens tijdgebrek schu
uift dit punt do
oor naar de volgende
v
vergadering.
14. W.v.t.t.k.
Er zijn geen
n punten.

40
40

15. Rondvraag
Er zijn geen
n vragen.
16. Sluiting
De voorzitte
er sluit de verrgadering om
m 17:32 uur.

45

Actiepuntenlijs
st
Omschrijjving
Nr
Advies op
pstellen iz onderwijsorgan
nisatie en clu
ustering
123
3
Voorz. Exxamencie vra
agen of advie
es nog nodig is
nbureau vrag
gen voortaan
n ook voor de
e groep
Tentamen
126
6 dyslexie-sstudenten ee
en evaluatiefo
ormulier bij het
h tentamen
n te
voegen
128
8 Positief ad
dvies over Educatieve Ba
achelor opste
ellen
129
9

Advies op
pstellen over ontwerp mo dule 3 van TW
T

Uit veerg.
23/1/22013
23/4/22013

Vera
antwoordelijjke
Voorrzitter
griffier

26/2/22013

B-co
oördinator

23/4/22013

voorrzitter

23/4/22013

voorrzitter
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130
0

Advies op
pstellen over ontwerp mo dule 4 van TW
T

23/4/22013

voorrzitter

131

Advies op
pstellen over dictaat Grafe
fentheorie

23/4/22013

voorrzitter

Adv
viezen en co
orresponden
ntie
Nr
Omschrijving

5

57

Ontwerp module
m
3

58

Ontwerp module
m
4

59

Verandering programm
ma Educatievve Bachelor

60

Dictaat Grrafentheorie

