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1. Opening
Veldhuis opent om 10.00 uur de vergadering met een woord van welkom. Vervolgens vind een
voorstelrondje plaats.
In verband met aanwezigheid van Romkema wordt eerst agendapunt 5 aan de orde gesteld.

5. Een EWI-brede aanpak van vakevaluaties (OLCEE11-070)
Romkema heeft op verzoek van de opleidingsdirecteuren een voorstel voor een EWI-brede
aanpak van vakevaluaties geschreven, die hiermee akkoord zijn gegaan. Vervolgens heeft het
Managementteam hiermee ingestemd. Hij vraagt nu het advies van de opleidingscommissie. De
OLC ondersteunt het proces van “Een EWI-brede aanpak van vakevaluaties” met enkele
kanttekeningen: - dient structureel te worden aangepakt, alles valt en staat met respons
- dient wel efficiënt te gebeuren, geen boekwerken
- rol van de OKC blijft onduidelijk, is geen formeel orgaan
- proces dient gemakkelijk en gestructureerd te zijn
- toekomstige onderwijsontwikkelingen dienen ook te worden meegenomen.
Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden waar is besloten om één persoon van de OKC lid te
maken van de examencommissie, zodat de OKC een officiële status heeft. De toelichting wordt
verschoven naar de eerstvolgende vergadering(Elwenspoek).

2. Verslag 12 juli 2011
Het verslag wordt conform vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 4, Mededelingen merkt Molenkamp op, dat om toegang tot de Master
Electrical Engineering te krijgen aan de eindtermen van de Bachelor Electrical Engineering
moet worden voldaan.
Noot: Electrical Engineering heeft eigen eindtermen. Alle studenten uit Delft en Eindhoven
hebben toegang en alle anderen gaan via de toelatingscommissie.

3. Ingekomen post
De ingekomen post is geagendeerd bij agendapunt 5 en 6. De nagekomen post 11/086
“Afwijzing Engels Bachelor van Veldhuis” en 11/087 “Voorstel Engelstalig Bachelor vanaf 2012
van Elwenspoek” wordt ter vergadering uitgereikt. Dit laatste stuk ligt nu bij de faculteitsraad.
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4. Mededelingen
Voorzitter
 Geen.
StOEL
 Geen.

6. Toetsbeleid(OLC-EE-11-071 en OLC-EE-11-072))
Het toetsbeleid ligt bij de examencommissie. Van der Zee meldt dat het onduidelijk is wie
verantwoordelijk is voor het proces. Molenkamp vindt het mooi wanneer het onder het 3TU
niveau valt. Volgens Van der Zee gebeurt e.e.a. dubbel. Molenkamp informeert naar de
expliciete verschillen met Delft. Hij vindt het jammer dat het toetsbeleid gaat afwijken van Delft.
Dit is niet handig voor de 3TU opleidingen. Volgens Van der Zee komt het stuk voort uit de
nieuwe rol van de examencommissie.

7. Rondvraag
Molenkamp deelt mee dat afgelopen maandag in Utrecht is gesproken over de visitatie van de
3TU master Embedded Systems. De stukken worden aan de OLC-leden toegestuurd.
Van der Zee is bij een informatiebijeenkomst over onderwijsvernieuwing geweest. Er is
gesproken over een wiskundelijn van 12 EC of 17 EC. Nu wordt bezien hoe de
wiskundeblokken ingepast kunnen worden..
Op een vraag van Molenkamp antwoordt Schutten, dat de vergaderdata van het kalenderjaar
2012 in de eerstvolgende vergadering aan de orde worden gesteld.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 11.15 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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