ONDERWERP

Verg

Wie

AANDACHTSPUNTEN
ONDERWERP
Opleidingsspecifiek deel OER Bachelor + OERS’s
Master OER EE/MT 2010/2011

VERG
april 2010

Wie
Olthuis

3

5. Rooster 1e semester(concept) 2010/2011(OLC-EL10-119) B1, B2, B3, M, HBO
De ter vergadering uitgereikte roosters(concept) van het 1e semester worden in het kort door
Tibben toegelicht. De roosters worden t.z.t. op het web geplaatst. De BEI lezing zal op het
Propedeuse rooster worden vermeld en het symposium zal ook op het Master rooster worden
opgenomen. Voorts zal een legenda worden toegevoegd.

6. Concept zelfevaluatierapport Embedded Systems(OLC-EL10-024)
Over bovengenoemd stuk wordt in het kort door de vergadering van gedachten gewisseld en
enkele inhoudelijke suggesties gedaan m.b.t. het gestelde onder “Domein specifieke
voorwaarden”. Molenkamp bedankt de vergadering en deelt mee, dat het voorliggende rapport
versie 1 betreft en versie 2 volgt a.s. maandag. Maandagmiddag 28 juni a.s. is een
videoconferentie gepland, waarna het commentaar van versie 1 wordt verwerkt, waarna versie
2 gedrukt moet worden.

7. Rondvraag
Nauta spreekt Segers in het kort toe i.v.m. vertrek na een drie jarig OLC-lidmaatschap.
Schutten deelt mee dat de OLC-vergaderingen vanaf september a.s. zullen plaats vinden in
Carré, kamer 2022.
Op een vraag van Abelmann antwoordt Olthuis, dat de examencommissie EWI breed, toetsen
moet gaan beoordelen. Eventueel dient een extern lid deel uit te maken van de
examencommissie.
Abelmann heeft de discussie over de minor gemist. Olthuis verwijst hem naar de notulen van de
vergadering van 20 april ll.
Op dit moment zijn meer OLC studentleden beschikbaar voor de OLC dan er plaats is. De
faculteitsraad dient hierover een keuze te maken.

10. Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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1. Opening
I.v.m. afwezigheid van de voorzitter zit Olthuis de vergadering voor t/m agendapunt 4 en vanaf
agendapunt 5 door Nauta(voorzitter).

2. Verslag 18 mei 2010
Het verslag wordt conform vastgesteld
3. Ingekomen post
De ingekomen post wordt door Schutten in het kort toegelicht. Ter vergadering wordt het stuk
“Visitatie(OLC-EL10-025)” uitgereikt.

4. Mededelingen
Opleidingsdirecteur
• Het stuk “Visitatie” bevat een voorlopige rapportage van de visitatie. Als verbeterpunt
wordt een helderder communicatie tussen de OKC en OLC genoemd.Hij stelt voor om
dit snel te repareren. Voorts dient een standaardisering van de master thesis project
beoordeling: “cijfers zijn inflatoir en behoeven calibratie” plaats te vinden. Hiervoor dient
een protocol te komen. De commissie had oog voor informele zaken.Volgens
Abelmannn zijn de beoordelingen van de masteropdrachten redelijk en dient er voor
gewaakt te worden om de docenten als incompetent te behandelen. Voorts dient de
OLC te overwegen “time-management” in het curriculum op te nemen. De definitieve
rapportage volgt t.z.t. Van Schoot merkt op, dat de doorstroom ook werd genoemd.
Vervolgens komt uit een korte discussie naar voren, dat wat Electrical Engineering
betreft de postvakjes voor de studenten kunnen komen te vervallen.
StOEL
• Op vrijdagmiddag 25 juni a.s. vindt er een barbecue plaats na het eind P-project en
tijdens het lustrum in september a.s.
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