FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

20 december 2013
ONS KENMERK

EWI13/BOZ/2519/MT

Concept VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 18 december 2013, 15.30 uur
5

Aanwezig:
10

Raymond Veldhuis (voorz.), Freddy Gunneweg, Fieke Hillerström, Bert
Molenkamp, Laurie Overbeek, Marcel Wenting, Ronan van der Zee, Dieuwertje
ten Berg (vertegenwoordigd Scintilla) en Marian Tibben (not)
Afwezig mk: Afwezig zk: Wilfred van der Wiel
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De stukken van deze vergadering zullen alsnog naar de nieuwe OLD worden gestuurd.

2.

Verslag OLC vergadering 11 november 2013
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Hillerström informeert of de zorg zoals uitgesproken in het verslag over module 6 nog actueel
is. Veldhuis deelt mee dat de voorbereiding van module 6 goed verlopen. Deze zullen met
ingang van studiejaar 2014-2015 afgerond zijn. Het overnemen van vakken door Bentum,
genoemd in module 8 zal geen problemen opleveren.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst
Actiepunt 58: Het woord” Evalueren” is niet de juiste benaming. Gunneweg meldt dat hij nog
niet aan dit actiepunt is toegekomen. Veldhuis deelt mee dat Gunneweg, Hillerström en
Wenting binnenkort op stage gaan. Terugkomend op actiepunt 58 zegt Veldhuis dat het de
bedoeling is om hier iets mee te doen zoals betrokkenen in het wiskunde onderwijs te
interviewen: in hoeverre is de wiskunde geïntegreerd in de module? Van der Zee zegt dat er
in de eerste twee modulen van EE wel een integratie heeft plaatsgevonden. Het kan zinvol
zijn om hierover met de modulecoördinator en de wiskunde docent te spreken. Opgemerkt
wordt dat docenten wel bij module onderwijs zijn betrokken maar de wiskundelijn veel bepaald
en voorschrijft. Dit legt beperkingen op aan de docent. Gunneweg wil dit punt in januari
afronden.

3.

Ingekomen post
Het stuk (2470) is ter informatie bijgevoegd. De andere stukken staan vermeld als
agendapunt.

4.

Uitgaande post
Er is geen uitgaande post.
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5. Mededelingen
De Voorzitter meldt dat Hillerström gaat stoppen met het lidmaatschap van de OLC.
Het OLC lidmaatschap voor Gunneweg en Wensink zal worden verlengd. Overbeek stelt voor
een kandidaat te zoeken binnen de gelederen van Embedded Systems. Gunneweg zal Jorrit
Nutma hiervoor benaderen. Een probleem is dat de studenten collectief op stage gaan.
Veldhuis hoopt dat met de benoeming van een nieuw student-lid in ieder geval twee
studentleden de komende vergaderingen aanwezig zijn. Vervolgens vraagt hij per welke datum
de “nieuwe”OLD is/wordt benoemd. Dit in verband met de aanwezigheid bij de OLC
vergaderingen. Gemeld wordt dat de benoeming per 1 december is ingegaan.
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Ontbreken “Hyperbolische functies” bij de vak Modelvorming en simulatie
Van der Zee zegt dat Hyperbolische functies op dit moment geen deel uitmaakt van de
nieuwe wiskunde lijn. Hij kan niet inschatten of dit problemen oplevert maar is van mening
dat het wel voordelen heeft/makkelijk is. Opgemerkt wordt dat het voor het onderwijs niet
echt nodig is en de hyperbolische functies wel terug te vinden is in het calculusboek. Er
volgt discussie waarin opgemerkt wordt dat het wel interessant is voor EE studenten om dit
in de modulen te behandelen waar dit wordt gebruikt. Veldhuis vraagt of men zich hierover
zorgen moet maken. De OLC leden menen dat dit nu nog niet het geval. Veldhuis zal
Breedveld hierover informeren.(actiepunt, afgehandeld)

7. Het toesturen van OLC stukken aan derden.
Breedveld wilde meer weten over de besluitvorming vanwege de verdwijning van het vak
Energietechniek uit het bachelor curriculum. Veldhuis zegt dat de stukken van de OLC in
principe openbaar zijn maar wegens vertrouwelijkheid niet zomaar wil verspreiden.
Dergelijke verzoeken kunnen via de voorzitter worden afgehandeld.
8. 1. Engelse versies studiemateriaal
Het betreft een aantal vakken waaronder Lineair Differentie- en Differentiaalvergelijkingen.
Bij het vertalen van boeken is veel mis gegaan. De studenten hebben studiemateriaal
vertaald die voor Internationale studenten moeilijk te begrijpen was. Een en ander wordt in
verband gebracht met het snelle overstappen op Engelstalig onderwijs. Opgemerkt wordt
dat het studiemateriaal in orde moet zijn. Dit behoort tot de taken van de docent.
Gunneweg zegt dat in verband met het “radicaal”overstappen op Engelstalig onderwijs een
soort controle moet komen. Hij stelt voor om hiervoor in BlackBoard per sectie (een
pagina) aan te maken waarin studenten errata kunnen doorgeven. Dit kan binnen BB als
een soort discussieforum. (een soort standaard feedback). Voor docenten is dit soort
registratie erg zinvol. Veldhuis stelt voor om de OLD ongevraagd advies te
sturen.(actiepunt, afgehandeld) In dit advies verzoekt de OLC de docenten erop te wijzen
dat zij verantwoordelijk zijn voor vertaling van het materiaal en dit te faciliteren in BB. Op
een vraag van Gunneweg hoe de wiskundecolleges plaatsvinden wordt gezegd dat deze in
zowel Engels als Nederlands plaatsvinden.
2. Tentamenherhaling
Bovenstaand punt wordt toegelicht. Molenkamp geeft aan dat door een voorbeeldtentamen
het voor de studenten duidelijk is hoe een schriftelijk tentamen er uit ziet. Het is de
bedoeling het vak dusdanig te toetsen dat het niet uitmaakt als er oefententamen worden
gedaan. Gunneweg is van mening dat de examencommissie hiervan op de hoogte moet
worden gesteld. Deze commissie is verantwoordelijk voor het toetsingsbeleid. Veldhuis
vindt het vervelend maar niet onoverkomelijk dat zo nu en dan een vraag van een oud
tentamen opnieuw wordt gebruikt. Maar als een oefententamen ook het tentamen zelf is, is
dat niet goed. Hij stelt voor als het probleem zich nogmaals voordoet de opleiding hierover
te adviseren. Wenting heeft gehoord dat de tentamens te gemakkelijk zijn. Hij vraagt zich
af of dat gepaard gaat met het oefenen (onthouden) of dat men het begrijpt. Er zijn
tentamens gemaakt met een oud tentamen ernaast. Dit is wel een punt voor de
examencommissie.
9. W.v.t.t.k.
Bij de eerstvolgende vergadering zal Hans Romkema aanwezig zijn. Bij afwezigheid van
Tibben zal Gunneweg noteren.
10. Rondvraag
Geen
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11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur

5
Actiepuntenlijst

10

Nr

Omschrijving

Uit verg.

58

Evalueren Wiskunde lijn

11-11-13

AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en EmSys
2013/2014 agenderen
02
Updaten OER 2013-2014


Verantwoordelijke
Veldhuis/Van der
Zee/Gunneweg

verg.
April 2013

Verantw.
OLD

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Voorzitter

06

Circa februari 2014: docenten vragen eventuele ingrijpende
wijzigingen in hun cursus door te geven (ter bespreking in
maart-vergadering). vragen naar wat belangrijk is voor de
OER

26/3/2013

Griffier

3

