FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

03 mei 2016
ONS KENMERK

EWI16/BOZ/4845/MT

VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 05 april 2016 14.00 uur, Carré 2022
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Aanwezig: Ronan van der Zee (vz.)- Mark Bentum (OLD)- Bert Molenkamp-Gerard Smit (t/m
agendapunt 3)- Job van Amerongen (agendapunt 7)- Niels Leijen- Roel MentinkPeter Oostewechel- Loes Segerink- Rowan de Vries- Marian Tibben (not)
Afwezig mk. Rob Kers- Wilfred van der Wiel
Afwezig zk.

15

1. Opening
Van der Zee opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met name Gerard
Smit. Voorgesteld wordt om daarom met agendapunt 2 en 3 te beginnen.
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2. Eindtermen Embedded Systems plus bijlagen
Het managementteam van de 3 Embedded Systems opleidingen hebben de eindtermen
aangepast. De nieuwe eindtermen zijn ook besproken met de externe adviesraad.
Aangezien Embedded Systems geen Joint degree opleiding is, moeten de eindtermen in
de lokale opleidingscommissies worden besproken. De TU/e heeft dit inmiddels al gedaan.
Opgemerkt wordt dat eindterm 10 niet als een verplicht vak in Embedded Systems is
opgenomen, maar onderdeel is van de verplichte vakken. De OLC adviseert positief over
de nieuwe eindtermen.
3. Wijziging naam vak Individual Project
Smit informeert de vergadering over de manier van afstuderen, eerst de literatuurstudie en
formuleren van onderzoeksvragen en aansluitend het afstuderen zelf. De naam van het
eerste onderdeel is ongelukkig “individual project” Voorstel is om de naam te wijzigen in
“final project preparation”. De inhoud is ongewijzigd.
De OLC adviseert positief.
4. Verslag OLC vergaderingen 01 maart 2016 (4749)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag.
Module 6 wordt opnieuw ingevuld. Te veel stof. Didactisch concept heeft bij één van de
vier onderdelen niet goed gewerkt. Project is niet goed georganiseerd met onvoldoende
ondersteuning. Men wacht op de evaluatie van deze module, daarna wordt met Stramigioli
en Carloni gesproken. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe eindtermen. De vraag is hoe
voorkom je dat niet weer dezelfde fouten worden gemaakt.
Vervolgafspraak is gepland in april.
De OLD zal aan de decaan zijn zorgen kenbaar maken over het niet meer kunnen
verzorgen van Advanced Digital Signal Processor. Delft wil dit vak wel aanbieden in de
vorm van telecollege. Veldhuis zal dit dan als een verplicht onderdeel opnemen in zijn
specialisatie
N.a.v. actiepuntenlijst
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Aandachtspunten
-

Opleiding Elekectrical Engineering
Bureau Onderwijszaken
Postbus 217
7500 AE Enschede

telefoon
E-mail

053 489 4087
m.g.p. tibben-steggin@utwente.nl

www

http://www.el.utwente.nl/
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5. Mededelingen
De Voorzitter:
deelt mee dat de OKC deel gaat uitmaken van de OLC. Hoe ga je e.e.a. inrichten en hoe
is dit te organiseren. Een optie is om een OKC lid deel te laten uitmaken van de OLC. Van
der Zee zal hierover met de OKC overleggen.
De OLD:
meldt dat er een master Romp-OER EWI komt. Over de UT brede bachelor Romp-OER is
In de Universiteitsraad een discussie gaande over het wel of niet vervallen van deelcijfers
na één jaar. Dit n.a.v. module van TW/TN.
Er klachten over module 3 (Electronics) zijn binnengekomen over de didactische vorm. Er
is een webomgeving waarin voorafgaand aan het college vragen zijn gesteld of
beantwoord. De klacht is verklaarbaar maar heeft tevens een voordeel. De opgaven gaan
soepeler. Studenten vinden het te schools.
StOEL:
De Vries meldt dat via Scintilla is vernomen dat de Kick-inn commissie een vast
percentage vanuit doegroep heeft bedacht voor de staf/sportcommissie. Vanuit de
opleiding TNW is hierover geklaagd maar wordt niets mee gedaan. EE wil ook vrije keus
hebben wie doegroep ouders zijn.
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6. Huishoudelijk reglement OLC
Het huishoudelijk reglement wordt doorgenomen. Oostewechel zal nog enkele wijzigingen
in het document aanbrengen Er vindt een korte discussie plaats over de aan/afwezigheid
van OLC lid van der Wiel.
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7. Documentatie visitatie Electrical Engineering
Bovenstaand agendapunt wordt vóór agendapunt 4 behandeld.
De procesbeschrijving wordt toegelicht door de OLD.
De visitatie vindt plaats op 3 oktober 2016. De commissie is bekend en bestaat uit vijf
personen. Bovengenoemd document wordt uitvoerig besproken.
- Wat wordt er verwacht van de OLC en waar staat de OKC organisatorisch en wat is de
rol van StOEL ten opzicht van de OKC (enquêtes). Docentlid OKC naar OLC. Een en
ander moet nog worden uitgewerkt.
- De Domein Specifiek Referentie Kader is belangrijk (Meijers en ASIIN)
- De “nieuwe” EWI brede examencommissie, met subcommissies voor de opleidingen.
- Final qualifications (eindtermen) met aandacht voor ethiek, stage en eindopdrachten.
- Aanpassingen in Module 6.
- Transitie TOM/ Werkdruk docenten/inzet PhD. bij modulen.
- Afbeelding Solar Green Team opnemen!
Er is verbazing over tabellen met alleen percentages en geen aantallen. Duidelijk wordt
dat het standaard tabellen betreft aangeleverd door de VSNU.
Het niveau van docenten wordt door middel van het afronden BKO/DUIT gewaarborgd.
Hoe is gewaarborgd dat voor de 12 specialisaties binnen EE de eindtermen worden
afgedekt. Wie beoordeelt dit? Er vindt in deze fase uitwisseling plaats van rapporten
tussen de TU’s.
De OLD deelt mee dat de proefvisitatie op 21 september a.s. zal plaatsvinden. Voor de
visitatie op 3 oktober a.s. wordt de dagindeling besproken/bekend gemaakt.
Van Amerongen zal naar aanleiding van deze discussie het rapport aanpassen/corrigeren.
Tevens blijft er de mogelijkheid op/aanmerkingen schriftelijk te sturen.
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8. Aanpassing Final Qualifications in de OER
Dit is inhoudelijk besproken in eigen OER-EE. In de OER zullen nieuwe eindtermen
worden opgenomen.
9. W.v.t.t.k.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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10. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00uur

5

Actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

78

Terugkoppeling klacht vak H. Kerkhoff

02-02-16

OLD

79

Evaluatie module S&C door master S&C ( Polderman)

02-02-16

OLD

80

Afstemming OLC/OKC

05-04-16

Van der Zee

Uit verg.

Verantwoordelijke

10
Afgehandelde actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

15

20
AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en
EmSys 2016/2017 agenderen
02
Updaten OER 2016-2017
 Vermelden voorkennis eisen in B-OER

verg.
April 2016

Verantw.
OLD-EE-EMB

Van der Zee

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Oostewechel

06

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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