FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

20 december 2011
ONS KENMERK

EWI11/OLC-EE/259/MvdK

VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE VERGADERING
Op 15 november 2011, 14:00 uur

Aanwezig:

Raymond Veldhuis (vz), Ewout Kleinsmann (not), Freddy Gunneweg, Ronan van
der Zee, Bert Molenkamp
Afwezig mk: Laurens Fortgens, Daniel van Schoot, Mirande van der Kooij
Afwezig zk: Miko Elwenspoek, Wilfred van der Wiel.

1. Opening
2. Verslag 25 oktober 2011
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
Aandachtspunt wijzigen.
3. Ingekomen post
4. Mededelingen
voorzitter:
We hebben afscheid genomen van Betsy.
Molenkamp wordt gefeliciteerd met de accreditatie van Emsys.
De OLC wordt gewezen op 'acculturatie' op 17 November H327.
Opleidingsdirecteur:
Geen.
StOEL:
Gunneweg zal proberen de EEGs de volgende keer op tijd binnen te krijgen.
5. Dit agendapunt wordt naar achter geschoven.
6. Voorstel beoordelingscriteria Master Thesis Project.
De visitatiecommissie is vorig jaar langs geweest en heeft de opleiding erop gewezen dat er
geen officiële beoordelingscriteria voor de Master Thesis zijn. De examencommissie is sinds
kort ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing. Daarom is er een document
opgesteld met criteria voor de beoordeling van de Master Thesis. Het stuk is al behandeld
door de examencommissie. Er wordt in het stuk onder andere voorgesteld om voortaan
deelcijfers te geven voor de Master Thesis.
Molenkamp vraagt zich af of er voortaan drie verschillende cijfers worden gegeven. Van der
Zee vertelt dat hier wel al over is gesproken, maar dat er nog geen duidelijkheid is over de
praktische uitvoering daarvan.
Er is enige discussie over het feit dat het document spreekt over de eerste versie van het
verslag, maar het is onduidelijk wat precies de eerste versie van een verslag is. De OLC
adviseert om bij de beoordeling van het verslag meer nadruk te leggen op de hoeveelheid
feedback die nodig is geweest om tot een goed verslag te komen.
De OLC adviseert de examencommissie:
-de OLC is over het algemeen positief over het stuk.
-de OLC adviseert om meer nadruk te leggen op de benodigde feedback om te komen tot
een goed verslag, in plaats van de eerste versie van een verslag te beoordelen.
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-er wordt aanbevolen een soortgelijk document te maken voor het bachelorverslag.
-de OLC om een uitgebreidere toelichting te schrijven bij het stuk.
-als laatste adviseert de OLC om bij de doelen van het stuk op te nemen dat het kan gelden
als een houvast voor studenten.
7. Vergaderdata
De vergadering van 20/12 vervalt. De vergadertijd voor komend jaar is 14:00.
8. Rondvraag
9. Sluiting
15:00.
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