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VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 02 juni 2015 14.00 uur, Carré 2022
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Ronan van der Zee (voorzitter)- Mark Bentum (OLD)- E. Molenkamp- Wilfred van
der Wiel- Laurie Overbeek- Roel Mentink (vertegenwoordiger Scintilla)- Peter
Oostewechel- Marcel Wenting en Marian Tibben (not)
Afwezig mk. Wilfred van der Wiel
Afwezig zk.
1. Opening
Van der Zee heet de aanwezigen welkom.
2. Verslagen OLC vergadering 07 april 2015 (3794) (3675) en 01 mei 2015
N.a.v. het verslag 07 april 2015
Blz. 1; Aanwezig:, Ontbreken Wenting en Oostewechel, wordt aangepast.
Blz 2; regels 21 t/m 25 Rood gearceerd, verwijderen.
N.a.v. actiepuntenlijst
Nr. 63; Afvoeren
Nr. 64; Dit vak wordt miv het collegejaar 2015-2016 één vak van 5 EC. StOEL vraagt om
een overgangsregeling en een duidelijke communicatie naar de studenten. Het 2e gedeelte
van het vak Ethiek wordt binnenkort afgerond door een grote groep vertraagde studenten.
Afvoeren
Nr. 65; Afvoeren
Nr. 66; Vak staat vermeld als keuzevakken op het WEB. Afvoeren
Nr. 67; Afvoeren
Nr. 68; De OLD meldt dat gewerkt wordt aan een betere invulling voor module 6. Er vinden
gesprekken plaats met de betreffende docenten. O.a. over slaagpercentages. Opgemerkt
wordt dat bij WB ook Regeltechniek wordt aangeboden. De hoeveelheid informatie is al
behoorlijk ingekort. Docenten worden bij afwezigheid vervangen en videocolleges niet
meer geaccepteerd. De impact op de vakgroep is groot. De modulen 1 t/m 5 zijn redelijk
goed beoordeeld.
3. Inkomende en uitgaande post
Geen post
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4. Mededelingen
De Voorzitter: Geen
De OLD: deelt mee dat
- een goed gesprek heeft plaatsgevonden met StOEL
- Er heeft een midterm review plaatsgevonden. De basis (gehele opleiding) is als
goed/zeer goed teruggekoppeld. Nieuw is dat een richtlijn/protocol van 10 EC aan
onderzoek wordt opgenomen. Positieve reacties waren er voor Start-ups, het
PhD programma en Integriteitsprotocol. Ook de sfeer binnen de opleiding is als
positief ervaren. Zeker is dat er nog aantal zaken moeten gebeuren. Naar aanleiding van
deze evaluatie zegt Gunneweg dat er veel geschrapt is in onderzoek.
Visie: waar wil je staan!!
Strategie: wat wil je doen!!
De betrokkenheid van de leerstoel BSS bij de Bachelor opleiding EE is op dit moment
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klein te noemen. Het is de vraag of de leerstoel dit noodzakelijk/essentieel vindt. De OLC
spreekt de hoop uit dat met het benoemen van Peter Veltink als Afdelingsvoorzitter iets
gaat veranderen.
StOEL:
BB?
meldt dat er frustraties zijn over het nakijkproces toetsen van module 8. !!
Wenting stelt het(lage) slaagpercentage van PBL aan de orde. Dit heeft te maken met de
manier waarop de eindbeoordeling tot stand komt. (slecht presteren als groep of individu)
Via een mondeling kan dit worden gerepareerd. Deze lichting wordt niet als actief ervaren.
Ook gaan er stemmen op om terug te gaan naar klassiek lesgeven. De OLD meldt dat
modulen 2 en 3 ook niet goed hebben gepresteerd. Er zijn 133 vooraanmeldingen. De
praktische capaciteit bedraagt 96 aanmeldingen/studenten. In oktober kan men
beschikken over de juiste aantallen.
Vorig jaar is een aantal studenten niet toegelaten tot de opleiding nadat ze wel hebben
deelgenomen aan de introductie. Via Colloquium Doctum wordt een mogelijkheid geboden
om alsnog tot de opleiding te worden toegelaten.
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5. W.v.t.t.k.
Beoordelingformulier stage: is als eerste agendapunt tijdens deze vergadering
besproken.
Op dit moment wordt er niet gewerkt met doelstellingen/leerdoelen. Voor de beoordeling
van de stage zijn deze wel essentieel. Er wordt uitgebreid gesproken over wie
verantwoordelijk is voor de eindbeoordeling. Moet het huidige systeem veranderen? Wat
is het aandeel van het bedrijf hierin. Kan deze de kennis en vaardigheid beoordelen. Hoe
academisch is een stage. Wat is het doel van de stage. Segerink licht in het kort de
werkwijze van Saxion toe (5 vaste competenties). Van der Zee stelt voor de beoordeling
op 4 onderdelen te laten plaatsvinden; Technical, Organization, Communication and Social
interaction. Deze onderdelen moeten dan ook een plaats hebben op het bedrijfsformulier.
Deze punten moeten goed omschreven en meetbaar zijn. Het is zinvol contact met het
bedrijf /begeleider te onderhouden voordat het cijfer wordt bepaald. De uiteindelijke
beoordeling moet plaatsvinden door een examinator binnen de UT. De OLC gaat akkoord
met de aanpassing van het stageformulier.
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6. Rondvraag
De OLD meldt dat de minoromschrijving in de OER correct beschreven is. Molenkamp
deelt mee dat hij de eerstvolgende vergadering niet aanwezig is. Gunneweg meldt dat hij
geslaagd is en deze vergadering waarschijnlijk zijn laatste is. Wenting en De Vries blijven
voorlopig lid. Er zal door StOEL actief worden gezocht naar een student lid voor
Embedded Systems.
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7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur
Actiepuntenlijst
45
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

68

Module 6

06-01-15

OLD-EE

69

Studentlid Embedded Systems

02-06-15

StOEL

70

Aanpassen stageformulier

02-06-15

Van der Zee
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AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en
EmSys 2016/2017 agenderen
02
Updaten OER 2015-2016


verg.
April 2016

Verantw.
OLD-EE-EMB

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Voorzitter/Oostewechel
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Circa februari 2016?: docenten vragen eventuele
ingrijpende wijzigingen in hun cursus door te geven (ter
bespreking in maart-vergadering). vragen naar wat
belangrijk is voor de OER

Mei 2016

Key-user
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