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1.

Opening
er opent de ve
ergadering e
en heet de aa
anwezigen welkom
w
op deeze laatste OLCO
De voorzitte
vergadering van dit studiejaar. Scheiinhardt heeftt zich afgeme
eld, de OLD komt later; Boelema
B
woont de ve
ergadering bijj vanaf de pu
ublieke tribun
ne.

2.

Verslag 116de vergadering 23 aprril 2013
Tekstuele op
pmerkingen:
pag. 2, r. 5 “wanneer
“
de stof niet bekklijft” verwijde
eren.
pag. 4, r. 22: “Boelema” moet zijn “Te
er Heegde”.
Met inbegrip
orden de nottulen vastges
p van deze wijzigingen
w
wo
steld.
Naar aanleid
ding van:
pag. 1: r. 39
9-48: Meinsm
ma vraagt hoe
eveel vooraa
anmelders err op dit momeent zijn. De B-coördinato
B
or
zegt dat dat er nu 26 zijn
n; ze verwac ht op 30 uit te
t komen. In vergelijking tot de landelijke groei
blijven we acchter.
pag. 2, agen
ndapunt 5: De Bruijn vraa
agt of de uitn
nodigingsbrie
even voor dee intake gesp
prekken al zijn
verstuurd. De
D B-coördina
ator zegt datt de intake ge
esprekken nu matchingsggesprekken heten. De
brieven word
den volgende
e week verzo
onden; de da
aaropvolgend
de week vindden de gesprekken plaatts.
De actiepun
nten worden besproken:
123: is al be
esloten; afvoe
eren;
126: De B-coördinator he
eeft dit opge
enomen met het tentamen
nbureau; afvvoeren;
128 t/m 131: de adviezen zijn bijgevo
oegd; afvoerren.
Er zijn geen opmerkinge
en over de ad
dviezen.

3.

Mededeling
gen
Omdat de OLD
O
er nog niet is wordt d
dit punt later besproken.

4.

M-evaluatie
e: nieuwe aa
anpak (doorg
geschoven))
De M-coördinator geeft een
e korte mo
ondelinge toe
elichting. Hett plan is om nniet meer pe
er vak maar
per cohort, per
p semesterr te evaluere
en. De studen
nten wordt na
a afloop van ieder semes
ster gevraagd
een enquête
e in te vullen. Er wordt da
an naar hun algemene
a
indruk gevraaggd. Hiermee worden niett
meer de apa
arte vakken bekeken,
b
ma
aar de samen
nhang in het programma .
Meinsma vra
aagt hoe dan
n de evaluatiie van een va
ak dat door verschillende
v
e opleidingen
n wordt
afgenomen. De M-coörd
dinator legt no
ogmaals uit dat losse vakken dan nieet meer geëv
valueerd
worden; stud
denten wordt gevraagd h
hun mening te
t geven ove
er twee (opvaallende) vakk
ken. Ze moge
en
die vakken zelf
z uitkiezen
n. Alleen als blijkt dat er problemen
p
met
m een vak zzijn, wordt ditt
teruggekopp
peld naar de docent.
Ten Thij vraagt of tijdens
s de pilot de response ho
oger is geworden. Helaass is dat niet het
h geval. Ditt
is mede het gevolg van een
e lage insttroom. Van de
d 11 studen
nten hebben er 8 de enqu
uête
ingeleverd, het
h percentage studenten
n dat reagee
erde is dus wel
w hoger gew
worden.
Meinsma zo
ou graag wete
en wat bijvoo
orbeeld EE-s
studenten va
an zijn vak vinnden. De M--coördinator
geeft aan da
at hij dat dan zelf aan de studenten moet
m
vragen. Meijer is vann mening dat een docentt
dit juist niet zou moeten doen.
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Uetz vindt de nieuwe ma
anier van eva
alueren onov
verzichtelijk. Als docent w
wil je graag weten
w
wat de
e
studenten va
an jouw vak vinden; hij iss er voorstan
nder van om per vak te evvalueren. Oo
ok Ten Thij
vindt evalue
eren per vak beter. De M--coördinator geeft aan da
at dat erg veeel werk met zich
z
meebrengt.
a dat bij de
e B-vakken tijdens het tentamen gevrraagd wordt een
De B-coördinator geeft aan
evaluatieform
mulier in te vullen.
v
Dat w
werkt wel goe
ed.
16:14 uur: de OLD arrriveert.
d we een studentassist
s
tent kunnen inschakelen om het op d e oude manier te blijven
Meijer stelt dat
doen. Uetz vraagt
v
of het werk dat vo orheen de M-coördinator
M
r deed kan w
worden overg
gedragen aan
n
de docenten
n.
De OLD meldt dat er op korte termijn
n geen M-coö
ördinator me
eer is, en er kkomt geen opvolger. Er
komt een ce
entrale comm
missie kwalite
eitsbewaking
g. Dit heeft de
e decaan bessloten. Als we
w op een
andere manier willen eva
alueren, dan
n kan dat, ma
aar dat moete
en we dan zeelf financiere
en.
er vraagt aan de M-coörd inator wat hijj zelf van de nieuwe mannier van evalueren vindt.
De voorzitte
Hij is niet he
elemaal blij met
m de nieuw
we formulering, maar hij vindt
v
semesteerevaluatie beter
b
ten
opzichte van
n vakevaluatie.
Meijer mist in het nieuwe
e evaluatiefo
ormulier de vraag of de le
eerdoelen du idelijk waren
n en of het
duidelijk wass hoe je die moest
m
halen .
Ten Thij pleit voor een systeem waa rbij docenten
n, als ze dat willen, de moogelijkheid hebben
h
hun
vak te laten evalueren.
Meinsma is van mening dat de visita
atiecommissie
e niet erg te spreken zal zijn over de nieuwe
methode.
De voorzitte
er stelt een ad
dvies op en sstuurt dit ron
nd naar de leden en naarr de M-coördinator. Ze za
al
in de brief opnemen dat de OLC graa
ag ziet dat alle vakken worden
w
geëvaalueerd, maa
ar het ook van
belang vindtt dat de same
enhang van het program
mma wordt be
ekeken.
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Mededeling
gen
De OLD dee
elt mee dat:
- er in Decoss een tentam
menbank is o
opgezet. Decos is het doc
cument manaagement sys
steem van de
e
UT. Docente
en kunnen via internet te ntamens uploaden, het te
entamenbureeau kan de tentamens
t
vanuit Decos printen. De
e tentamens worden op deze
d
manier automatischh gearchiveerd. In de wett
staat dat de examencom
mmissie zichtt heeft op de kwaliteit van
n toetsen. Eeen manier hie
ervoor is een
n
plek creëren
n waar tentam
mens staan. Dit is nu urg
gent in verband met de vi sitatie, waarbij toetsing
een speerpu
unt is. Docen
nten zal gevra
aagd worden
n om de tentamens voor de komende
e
tentamenperiode in deco
os te uploade
en; hiervoor komt een ha
andleiding. D
Deze tentame
enbank is nie
et
en door stude
enten.
te benadere
- de voorberreidingen voo
or de visitatie
e goed lopen
n; bijna alle panels
p
zijn coompleet.

5. Mastermath
h evaluatie herfst
h
2012 ((doorgeschoven)
De M-coördinator zegt dat voor ons a
alleen de eerste 5 vakken van belangg zijn.
De Bruijn is het eens me
et de opmerkking “veel lettterlijk uit het boek; dat kaan ik thuis do
oen en is het
niet nodig om
m naar Utrec
cht te komen
n” bij het vak Systems & Control.
C
Hij zzou liever zie
en dat er een
n
overzicht wo
ordt gegeven
n en dat een bepaald con
ncept wordt uitgelegd.
u
Poolderman is het
h met hem
eens.
De voorzitte
er vraagt of het nodig is e en advies te
e schrijven. De
D M-coördinnator geeft aa
an dat
Mastermath deze evalua
atieresultaten
n naar de do
ocenten stuurrt. De Bruijn vvindt dit vold
doende. Uetzz
merkt op dat de vakken niet altijd doo
or dezelfde docent
d
worde
en gegeven. Hij zou het goed
g
vinden
wanneer de evaluatieres
sultaten ook naar de nieu
uwe docent worden
w
gestuuurd. Andere
e leden zijn het
h
met hem eens.
Meinsma vin
ndt het een ernstige
e
zaakk dat studentten met een vak zijn gesttopt omdat het Engels va
an
de docent niet adequaatt was. Meijerr is van mening dat als je dit commenntaar van stud
denten krijgt je
dan niet funcctioneert. De
e Bruijn vraag
gt of dit rede
en is om de OLD
O
van de oopleiding van
n deze docen
nt
te adviseren
n om deze do
ocent naar ee
en cursus En
ngels te sture
en. Het is beeter om het advies
a
naar
onze eigen OLD
O
te sture
en; hij kan hie
er actie op ondernemen.
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De voorzitte
er zal een adv
vies opstelle n.
6. Besluiten CvB
C
met betrekking tot romp-OER
De voorzitte
er zegt dat ditt stuk ter info
ormatie is. De
e besluiten zijn
z verwerkt in de OER. Er zijn verde
er
geen opmerrkingen.
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7. OER B-TW
De voorzitte
er vraagt of er vragen of o
opmerkingen
n zijn.
Ter Heegde vraagt of he
et BSA alleen
n per mail wo
ordt verzonde
en. De B-coöördinator anttwoordt dat dit
d
jaar de posittieve brieven
n per post zijn
n verzonden en dat de ne
egatieve brieeven door de
e
studieadvise
eur worden uitgereikt.
u
Wa
aarschijnlijk gaat
g
dat volg
gend jaar op dezelfde ma
anier.
In het overzicht met wijzigingen ten o
opzichte van de OER van
n vorig jaar sstaat 2b) alleen is
opgenomen voor studen
eratie 2012 of
nten van gene
o eerder. De
e voorzitter vvraagt of dit komt
k
doordatt
er in het eerrste jaar geen
n keuzevakkken zijn. Ja, dat
d klopt.
2c): het stud
dieplan is uit de Romp-OE
ER gehaald; de EWI-ople
eidingen willeen dit wel ha
andhaven. TW
W
vindt het van
n belang dat studenten n
nadenken ove
er hun studie
eplanning. Dee studieadvis
seurs van EW
WI
gaan hiervoo
or een EWI-b
brede omsch
hrijving make
en; deze worrdt op de ondderwijssite ge
eplaatst. De
procedure geldt voor 2dee en 3de jaarss studenten.
Bij artikel 4.3
3, lid 5 staat dat als een sstudent niet verschijnt bijj een toets w
waarvoor hij zich
z
niet heeft
uitgeschreve
en, dit geldt als
a een onvo
oldoende res
sultaat. Meins
sma vraagt w
welke onvold
doende dit da
an
is. Een 1? Of
O een 0? Nu is is het NV ; niet verschenen.
De OLD zeg
gt dat er nog geen zekerh
heid is over het
h P-diploma. Het verdw
wijnt uit de OER, maar
studenten die voor 1 sep
ptember 2012
2 zijn ingesc
chreven kunn
nen nog wel eeen P-diplom
ma halen. Da
at
kan tot 31 augustus 2014.
2e) modeltoetsvragen. Toen
T
Meijer d
dit voor de ee
erste keer las had hij de indruk dat de
e studenten
om alle afzo
onderlijke delen konden vvragen. Als docent
d
wil je twee
t
toetsenn aanleveren
n en verder
niets. Litvak zegt dat er staat
s
“bijvoorrbeeld”, dat maakt
m
het meteen een sttuk zachter.
Het is De Brruijn opgevallen dat bij ie dere module
e vermeld sta
aat wat er in zit; bij de laa
atste module
e
niet. Is dat niet
n nodig? De
D OLD antw
woordt dat de inhoud van deze modulee nog niet be
ekend is.
De OLD vraagt naar de mening van de OLC over de titel van module 4: V
Velden en
Electromagn
netisme? Inte
egratie van V
Velden? Mein
nsma vindt “V
Vectorcalcul us en Electro
omagnetisme”
wel een goe
ede titel. De OLD
O
zegt da t het ook een
n visitekaartje is; het moeet een titel moet
m
zijn
waarbij midd
delbare-scho
ool-leerlingen
n een goed gevoel
g
krijgen
n.
Voor module
e 3 vindt men
n “Signalen e
en onzekerheid” wel een goede titel.
De voorzitte
er zal een pos
sitief advies opstellen.
8. OER M-AM
Het is de voorzitter opge
evallen dat err niet veel wiijzigingen zijn
n, behalve inn de eindterm
men. De
commissie vindt
v
de form
mulering van d
de eindterme
en goed.
Het minimale aantal EC’s aan landellijke vakken is verhoogd naar 12 EC ((was 6). Vorig jaar is dit
verlaagd van
n 12 naar 6 EC,
E omdat e r één leersto
oel er last van zei te hebbben. We hebben toen van
n
een uitzonde
ering een reg
gel gemaakt.. In de OER voor 2013 is
s dit weer teru
ruggedraaid. De OLC vind
dt
dat het 12 EC
E moet zijn.
De voorzitte
er zal een pos
sitief advies opstellen.
9.

55

60

wiST
Notulen Tw
De voorzitte
er merkt op dat het gehele
e verslag ove
er TOM, het eerste semeester, gaat.
De voorzitte
er refereert na
aar de opme
erking van Va
an Balen ove
er een integraale eindtoets
s. Ze is hier
voorstanderr van; ze vind
dt dat er altijd
d de mogelijk
kheid moet zijn om op heet eind van ee
en module
vragen te ste
ellen over ee
erdere stof. D
De studenten
n zijn het met haar eens.
De OLD bre
engt gediffere
entieerd toetssen bij de alg
gemene Wiskundelijn terr sprake, waa
arbij de eerstte
drie onderde
elen voor ied
dereen zijn, h
het vierde en vijfde onderrdeel gaan ovver dezelfde
e stof maar met
m
meer diepga
ang. We hopen dat TW-sstudenten nie
et alleen de eerste
e
drie onnderdelen do
oen, maar de
e
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uitdaging va
an onderdelen vier en vijff oppakken. De
D OLD heefft dit voorgel egd aan and
dere OLD’s, en
e
er wordt met dit systeem
m geoefend. T
Ten Thij is va
an mening dat iedere stuudent de mog
gelijkheid mo
oet
hebben om het zelfde niveau te hale
en als de TW
W-studenten. Als
A je zegt d at een stude
ent goed bezig
is en hij kan dan maxima
aal een 7 hallen, ben je gevaarlijk bez
zig. De OLD zzegt dat de Twentse
T
ingenieurs straks
s
allema
aal dezelfde w
wiskunde hebben gehad; aan het ressultaat is het niveau af te
lezen. Ook is er een aan
ntal docenten
n die een currsus theaterv
vaardighedenn hebben gedaan. Tien
docenten me
et Karen Slo
otman vorme n nu een com
mmunity of le
earners en ggaan een HC geven. Per
keer bereide
en 2 mensen
n een stuk co
ollege voor en presenten dit. Op dezee manier wordt ervaring
opgedaan. Gisteren
G
is er geoefend in
n WA 1.
De OLC is van
v mening dat
d er geen a
advies hoeft te
t komen, De
e voorzitter ddankt Boelem
ma voor de
notulen.

15

20

20

10. Evaluatie va
an het eerstte deel van h
het in maste
er AM verpliichte vak Ph
hilosophy of Science
De OLC is positief
p
over het
h plan van aanpak. Me
einsma zegt dat
d het geschhiedenis-dee
el eruit gaat,
want dat kom
mt al in een ander
a
vak aa
an de orde. Dit
D lost het prrobleem dat het vak te zw
waar is, op.
17:25 de M-coördinattor vertrekt
We willen vo
oor TW graag
g wat meer vvoorbeelden over wiskunde.
11. NAGEZOND
met bijlagen
DEN: PKM eindrapport
e
n

Het rapport wordt
w
niet be
esproken.
25

12. W.v.t.t.k.

Er zijn geen punten.
13. Rondvraag

Er zijn geen vragen.
30

14. Sluiting
De voorzitte
er dankt de aa
anwezigen vvoor hun inze
et en de griffiier voor de nnotulen het affgelopen jaar
en wenst ied
dereen een goede
g
zomerr. Ze sluit de vergadering
g om 17:28 uuur.
st
Actiepuntenlijs
Omschrijjving
Nr
Advies op
pstellen naar aanleiding vvan de nieuw
we aanpak M132
2
evaluatie
Advies op
pstellen naar aanleiding vvan de maste
ermath
133
3
evaluatie herfst 2012
134
4 Positief ad
dvies opstellen over B-O ER TW

35

Uit veerg.

Vera
antwoordelijjke

11/6/22013

Voorrzitter

11/6/22013

voorrzitter

11/6/22013

voorrzitter

135
5

Positief ad
dvies opstellen over M-O
OER AM

11/6/22013

voorrzitter

136
6

Advies Ph
hilosophy of Science
S

11/6/22013

voorrzitter

Adv
viezen en co
orresponden
ntie
Nr
Omschrijving
61

Advies B-OER TW

62

Advies M--OER AM

63

Advies na
av mastermatth evaluatie h
herfst 2012

64

Advies na
av evaluatie van
v het eerstte deel van Philosophy
P
of Engineeringg

65

Advies M--evaluatie nie
euwe aanpakk

