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Concept VERSLAG VAN
N DE OPLEID
DINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VER
RGADERING
G
op 18 deccember 2012, 14:00 uur

Bert Molenka
Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), B
amp, Ronan van der Zeee, Laurie
Overrbeek, Ewout Kleinsmann
n, Freddy Gu
unneweg, Miiko Elwenspooek (OLD-EE
E),
Gera
ard Smit (OLD-EmSys), JJan Eijkel (bij agendapun
nten 2 en 3) een Mirande van
v
der Kooij
K
(griffier)
Afwezzig mk: Wilfrred van der Wiel
W
Afwezzig zk: (Gerrard Smit)
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1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom. Naar aaanleiding va
an
tw
wee OKC age
endapunten hebben we e
een iets afwijjkende agenda. In verbannd met de
aa
anwezigheid van Jan Eijk
kel bij de besspreking van deze punten
n zijn ze als ppunt 2 en 3 op
o de
ag
genda geplaa
atst.
Wat kan de OKC
O
voor de
e OLC betek
kenen? (in aa
anwezigheid
d van Jan E
Eijkel)
2. W
Eiijkel geeft ee
en mondeling
ge toelichting
g. De OKC is aanleverend
d voor de OLLC, maar is niet
n
aa
anwezig bij de
d OLC-verga
aderingen. D
De OKC valt onder de exa
amencommisssie, maar heeft
h
oo
ok met de OL
LC te maken
n. Van der Ze
ee zegt dat de
d OLC geacht wordt de kkwaliteit van het
on
nderwijs in de
e gaten te ho
ouden. Eijke l vraagt of de
e OLC iets heeft aan de O
OKC-rapportten.
Ja
a, dat is zeke
er het geval. In juli hebbe
en we de laattste verslage
en gekregen. Eijkel zegt dat
d er
da
aarna nog we
el verslagleg
gging is gewe
eest. Dit zou via de OLD naar de OLC
C moeten ga
aan,
maar de OLC heeft het nie
et gekregen.
Ro
omkema is bezig
b
om de procedures vvoor de verschillende opleidingen binnnen EWI ge
elijk te
tre
ekken. Er wo
orden digitale
e enquêtes g
gehouden en uitgebreide evaluaties bbij wijziging van
v
ee
en vak en/of de docent. De
D enquêtes blijven, maa
ar het plan is om de uitgeebreide evalu
uaties
an
nders op te zetten.
z
Ovverbeek vraa
agt in hoeverrre de OKC-vverslagen ov
vereen kome
en met de verrslagen van de
studenten-pan
nels. Eijkel ze
egt dat deze redelijk overreen komen, maar de ext
xtra opmerkin
ngen
krrijgt hij niet meer
m
te zien; deze gaan n
naar de betre
effende docent.
Va
an der Zee zou
z graag iets willen hebb
ben dat verder gaat dan mensen die zichzelf bekijken.
Hiij geeft het vo
oorbeeld van
n Industrieel Ontwerpen: een docent mag reactie geven op de
e
evvaluatie, dit iss openbaar.
De
e voorzitter merkt
m
op dat nu de extra opmerkingen niet meer worden
w
doorrgestuurd, we
e wel
infformatie missen. Analyse
e van de enq
quêtes wordtt aan de doce
enten overgeelaten. Als he
et niet
go
oed gaat mett een vak zou het goed zzijn als ook ie
emand anderrs hier naar kkijkt. Hij vindt het
go
oed als ook studenten
s
en
n anderen die
e vanaf enige
e afstand naar het vak kijjken bij de
evvaluaties betrokken zijn.
Eiijkel vraagt welke
w
wensen
n de OLC he
eeft. Nu word
dt ieder vak ie
eder jaar geëënquêteerd, om
de
e 5 jaar is er een uitgebre
eide evaluati e. Er zijn lun
nchgesprekke
en met ondeer andere
studenten en een
e OKC-lid en er wordt ook naar colleges gegaa
an.
De
e analyse va
e voorzitter zegt
z
dat hij onafhankelijke
an de gehoud
den enquêtess waardevol vindt.
Gunneweg me
erkt op dat de
e OLC niet a
alleen naar de vakken kijk
kt, maar ookk naar de plaa
ats
va
an de vakken
n in het curric
culum: bijvoo
orbeeld de zw
waarte van de
d kwartielenn. De voorzittter
ze
egt dat de OK
KC kan signa
aleren wanne
eer er bijvoo
orbeeld voork
kennis ontbreeekt als gevo
olg
va
an het schuivven van vakk
ken. Van derr Zee merkt op
o dat de examencommiissies de
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tentamens inzzien in het kader van het ttoetsbeleid. Eijkel zegt dat het de verrantwoordelijjkheid
va
an de OLC iss om het onderwijs goed te laten lope
en. De OKC heeft
h
een kleeine rol. Van der
Ze
ee is tevrede
en met wat de
e OKC nu do
oet. De comm
missie vindt het goed datt de docent
terugkoppeling
g krijgt. Als er
e een proble
eem is, schrijft de OLD ee
en brief aan dde docent. De
D
vo
oorzitter conccludeert dat het goed we rkt zoals hett nu gaat, we
e zijn tevredeen met dit
mechanisme. De commiss
sie vindt een peer review methode minder goed. D
De OLC adviseert
de
e OLD om hierover met Romkema
R
te praten. Een schriftelijk advies
a
van dee OLC aan de
d
OLD is niet no
odig.
opdrachten
3. OKC evaluatie bacheloro
Eiijkel licht toe: het is een beetje
b
een ra
aar soort eva
aluatie, omda
at de B-opdraacht zich niett zo
go
oed leent voo
or een gewone evaluatie . Er zijn gesp
prekken met studenten ggevoerd. De
aa
andachtspun
nten zijn in he
et evaluatiera
apport opgen
nomen. Van der Zee merrkt op dat een
aa
antal zaken die
d bij de aan
ndachtspunte
en genoemd worden inmiddels al zijnn gerealiseerrd.
Biijvoorbeeld zijn
z er nu beo
oordelingsric htlijnen, zoda
at studenten weten waarrop ze worde
en
be
eoordeeld. Er staat in de OER dat uitllopen niet mag, maar het is schokkennd hoe lang
so
ommige studenten over de
d opdracht d
doen. Eijkel zegt
z
dat de OKC
O
heeft geeconstateerd
d dat
de
e werktijden overeenkwamen met 11,,5 tot 23 EC. De gesprek
kken die hij m
met de studenten
he
eeft gevoerd waren soms
s net exit-gessprekken; hij vond het erg
g interessantt.
Err blijven enig
ge aandachts
spunten overr die (nog) niet zijn afgedekt. De voorz
rzitter is er ge
een
vo
oorstander va
an om alles met
m richtlijne
en te willen afdekken. Eijk
kel is van meening dat in de
d
va
akgroepen ee
en stukje inte
erne organis atie verbeterrd moet word
den. Gunnew
weg zegt dat er in
Ossiris weinig informatie te vinden is ovver wat er van de studenten verwachtt wordt; wat moet
m
je eigenlijk doe
en? De OLD zegt dat dit wel staat om
mschreven in de studiegidds. Helaas wordt
w
de
eze lang niett altijd geleze
en. Osiris zou
u duidelijker moeten.
De
e voorzitter concludeert
c
dat
d er redelij k wat punten
n zijn opgelos
st, en dankt JJan Eijkel vo
oor
zijjn bijdrage.
Eiijkel verlaat de
d vergadering.
erslag verga
adering 2 ok
ktober 2012
4. Ve
De
e notulen wo
orden zonderr wijzigingen vastgesteld.
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen:
pa
ag. 2, r. 83/85:2: Molenka
amp vraagt o
of al bekend is waar de buitenlanderss vandaan ko
omen
en
n waarom ze
e voor de UT hebben gekkozen. Dit is nog niet bekend. De OLD
D zal dit gaan
on
nderzoeken.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:
32
2,33 en 34: gedaan;
g
afvoeren.
5. In
ngekomen post
12
293: In de sa
amenvatting van
v de OLC adviezen ov
ver de clusterindeling en
on
nderwijsorganisatie is hett advies van onze OLC niet
n opgenom
men. Van derr Kooij zal na
agaan
ho
oe dit komt.
12
297: aangepa
aste jaarcirke
el: de herkan
nsingen van het vierde kw
wartiel vallenn nu middeniin de
va
akantie. Bij het nakijken moet
m
rekenin
ng gehouden worden mett afstudeerdeers en ook met
m Pstudenten in verband
v
met het BSA. De
e OLD merkt op dat dit allleen voor ditt jaar zo is;
vo
a) herkansin
olgend jaar zijn
z er voor EL geen (extra
ngen meer.
6. Uiitgaande po
ost
Err zijn geen op
pmerkingen.

60

7. Mededelingen
n
De
e OLD deelt mee dat de eerste modu
ule nu voorbij is; de OKC is bezig mett verslaglegg
ging.
W
We zijn niet juichend, maa
ar de berichte
en zijn ook niet schokken
nd. Eén toetss is door veel
studenten niett gehaald. De
e verwachtin
ng is dat dit probleem
p
wee
er optreedt inn module 2. We
he
ebben geleerrd dat je het module systteem op een zinvolle man
nier kunt hannteren wanne
eer je
ge
ebruik maaktt van het “bespreken van
n twijfelgevalllen”. Er is no
og discussie m
met TW: TW
W
cla
aimt de hele maandag morgen.
m
Dit zo
ou betekenen dat we op een andere dag moeten
2
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toetsen.
De
e OLD deelt mede dat de
e studenten kklagen over de werkdruk. Ze bestedeen gemiddeld
d 35
uu
ur per week aan
a hun stud
die, maar de verdeling ov
ver de weken
n is scheef. Z
Ze zijn niet
ovverbelast, ma
aar hebben wel
w het gevo el dat ze ove
erbelast zijn. De voorzitteer vraagt of het
h
he
elder is hoe dit
d kan worde
en opgelost. De OLD anttwoordt dat het
h de planni ng is dat op
maandagmorg
gen alles van
n de voorgaa
ande week wordt
w
getoetstt. Kleinsmannn concludee
ert dat
de
e studenten dan
d ieder we
eekend moetten studeren. Volgens Va
an der Zee kaan dat ook in
n de
we
eek ervoor. Er
E is altijd we
el een soortg
gelijk argume
ent; ook bijvo
oorbeeld voo r de
vrrijdagmiddag. Het voorde
eel van de ma
aandagmorg
gen is dat stu
udenten die ieets niet goed
d
be
egrijpen in he
et weekend nog
n de tijd he
ebben dit beter te bestud
deren. Als dee toets op
vrrijdagmiddag plaats vindt, kan dit niett. Gunneweg merkt op da
at studenten aan het begin van
e het erg zw
he
et kwartiel he
ebben aange
egeven dat ze
waar vinden. Hij
H vindt het jjammer dat daar
d
nie
ets mee/aan
n gedaan worrdt. Volgens de OLD valtt de werkdruk
k wel mee. V
Volgens
Gunneweg ligtt het problee
em bij de piekkbelasting; dit
d is volgens hem met sim
mpele
ro
oosterwijzigin
ngen op te lossen. De OL
LD verklaart dat
d het erg la
astig is om hhet rooster aa
an te
pa
assen. Hij ga
aat wel onderrzoeken of h et mogelijk is
s om het roo
oster aan te ppassen en ga
aat
hie
erover met Spreeuwers
S
praten.
p
De
e OLD zegt dat
d het roostter van het tw
weede semester helemaa
al vol zit. De studenten zijn
hie
er erg van ge
eschrokken. Afgelopen d
dinsdag heefft Salm hierov
ver uitleg geggeven aan de
d
studenten. Ze begrijpen nu
u de achterlig
ggende geda
achte.
Ovverbeek zegt dat studentten ver van ttevoren het rooster willen
n zien, zodat ze kunnen kiezen
k
we
elke vakken ze willen vollgen. Nu is e
er voor een onderdeel een zaal geres erveerd voor een
he
eel dagdeel. Hierbij is hett niet duidelijjk welke uren
n HC en welk
ke WC zijn. D
De studenten
n
ku
unnen hierdo
oor niet goed plannen en studievertraging oplopen
n. De OLD zeegt dat stude
enten
errvan uit kunn
nen gaan dat de docent d
de eerste 2 uur van het da
agdeel aanw
wezig is. Ove
erbeek
co
oncludeert hieruit dat een
n student dan
n dus niet tw
wee vakken kan combinerren, omdat het
on
nderwijs sam
menvalt.
Gunneweg noemt het prob
bleem van ee
en tweedejaa
ars student die
d nog eersttejaars vakke
en
moet doen. De
e OLD zegt dat
d hij hierme
ee bezig is.
15:20 uur: de OLD vertrekt.
Gunneweg deelt mede datt het StOEL e
een EEG (Ellectrical Engineering gessprek) heeft
ge
ehad. Hier kw
wam naar vo
oren dat een wiskunde tentamen prec
cies hetzelfdee was als de
he
erkansing van vorig jaar. De studente
en vinden dit niet academ
misch verantw
woord. Van der
d
Ze
ee is het hierrmee eens, maar
m
vermeld
d hierbij dat dit geen invlo
oed heeft opp hoe een
tentamen gem
maakt wordt. Kleinsmann vindt het nie
et eerlijk ten opzichte
o
vann de studente
en
va
an vorig jaar. Dit is een za
aak van de e
examencomm
missie (toetsbeleid), en zzou eventuee
el
da
aar kunnen worden
w
besproken.
odynamischee Systemen te
Gunneweg deelt mede datt het StOEL vvan mening is dat Electro
we
einig EC’s he
eeft. Omdat de OLD inm iddels is verttrokken komtt dit in de vollgende
ve
ergadering weer
w
ter sprak
ke.
Gunneweg zegt dat studen
nten (meer) ffeedback willen op prese
entaties. Vann der Zee vindt dit
ee
en goede opm
merking. De voorzitter vrraagt waar in
n het curriculu
um aandachht wordt beste
eed
aa
an communiccatieve vaard
digheden. Diit wordt geda
aan aan het eind
e
van het tweede jaar. De
co
ommissie is van
v mening dat
d er een la
anger traject zou moeten zijn om te leeren presente
eren
en
n dat het van
n belang is da
at docenten feedback ge
even bij prese
entaties. De OLC advisee
ert
om
m aandacht te
t geven aan
n de ontwikke
eling van de mondelinge en schriftelijjke verslagle
egging
in de B-fase. Van
V der Kooiij zal een advvies opstellen.
8. Aa
anvraag nie
euw M-EE va
ak “Smart A
Antennas and Propagation” (1299)
De
e voorzitter deelt
d
mee da
at de OLD al informeel po
ositief heeft gereageerd.
g
Molenkamp merkt
m
op dat er
e expliciet ie
emand van Thales
T
wordt genoemd alss gastdocent. Het
zo
ou beter zijn om dit niet te
e doen. In he
et voorliggen
nde stuk word
den geen leeerdoelen
ge
enoemd. De commissie concludeert
c
d
dat ze op bas
sis van de aa
angeleverde informatie niet
n tot
ee
en gefundeerrd advies kan komen. Va
an der Kooij zal
z een brief naar Bentum
m opstellen.
T
de Kluijver nog ste
eeds de “lerren leren” sessies
s
tijdeens het
9. Organiseert Thea
sttudentmento
oraat en mo
oet dat eigen
nlijk niet een
n onderdeel van de opleeiding word
den?
3
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Ovverbeek zegt dat dat niett meer gedaa
an wordt. Va
an der Zee is van meningg dat we teve
eel
ve
erwachten da
at het de stud
denten komtt aanwaaien. Hij vindt datt we de studeenten hierme
ee
moeten helpen
n. Kleinsman
nn vindt ’t ee n beetje zwe
everig. Overb
beek en Gunnneweg zijn het
h
met hem eenss.
De
e commissie
e komt tot de conclusie da
at het niet no
odig is om “le
eren leren” o nderdeel van
n de
op
pleiding te maken.
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25

30
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10.In
n het nieuwe
e curriculum
m is nauwelijjks ruimte meer
m
voor diiscipline-ove
verstijgende
prrojecten. Is dat erg en zo
z ja, is er w
wat aan te do
oen?
He
et eind-P-pro
oject is verdw
wenen. Volge
ens Van der Zee is er nu niets meer oover wat buitten
de
e paden van de module gaat.
g
Vindt ie
emand dat errg?
Molenkamp merkt
m
op dat we
w 6 module s zelf kunnen inrichten.
Klleinsmann ze
egt dat bij he
et Eind-P-pro
oject studente
en gewoon in
n een groepjje worden ge
ezet
met de opdraccht “begin ma
aar”; studentten worden in
n het diepe gegooid.
g
De vvoorzitter is van
mening dat zo
o’n opdracht moeilijk te re
ealiseren is. Overbeek
O
vin
ndt dat het b ij IEEE wel zou
z
ku
unnen. Een project
p
moet niet beperkt blijven tot he
et onderwerp
p zelf.
De
e conclusie is dat de com
mmissie dit w
wel een belan
ngrijk punt vindt en spreeekt af dat Van
n der
Ze
ee dit verder gaan onderz
zoeken.
11.Sttudent-lid
De
e voorzitter deelt
d
mee da
at het leek alssof er een nieuw studenttlid was gevoonden, maar hij
vo
oldeed niet aan de voorw
waarden (gee
en student va
an ons). Klein
nsmann gaatt twee nieuw
we
studentleden zoeken.
z
12.W
W.v.t.t.k.
Err zijn geen pu
unten.

30
13.Ro
ondvraag
Err zijn geen vrragen.
14.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 16:55 uur de verrgadering.
35
Actie
epuntenlijst
Nr
35
36

37
38
39
40
41

Omschrijviing
Onderzoeke
en waar de buitenlandse
b
e B-studenten
n vandaan
komen en waarom
w
ze voor de UT he
ebben gekoz
zen.
Uitzoeken hoe
h het komtt dat ons advvies niet is op
pgenomen in
n
de samenva
atting van de
e OLC-adviezzen over de clusterindeling
en onderwijjsorganisatie
e.
Onderzoeke
en of het mo
ogelijk is het moduleroostter aan te
passen zod
dat piekbelas
sting vermede
en wordt (co
ontact opnem
men
met Spreeu
uwers)
Advies opsttellen: aanda
acht geven a
aan ontwikkeling van
mondelinge
e en schriftelijke verslagle
egging in de B-fase.
Brief aan Bentum opste
ellen nav zijn verzoek invo
oeren nieuw
vak “Smart Antennas an
nd Propagatiion”
Onderzoeke
en of er in he
et nieuwe cu
urriculum ruim
mte is voor
discipline-o
overstijgende
e projecten.
Twee nieuw
we studentled
den zoeken

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

18/12//12

OLD

18/12//12

Van der
d Kooij

18/12//12

OLD

18/12//12

Van der
d Kooij

18/12//12

Van der
d Kooij

18/12//12

Van der
d Zee

18/12//12

Kleins
smann
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AAND
DACHTSPU
UNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingssspecifiek dee
el B-OER en M-OER’s EE
E en EmSys
2013/2014 agenderen
02
Updaten OE
ER 2013-201
14

03
04
05

verg.
April 20013

Veran
ntw.
OLD

Wat zijn de consequentties als een sstudent 3 van
n de 4
aalt?
modules ha
OLC-reglem
ment opstelle
en

31/1/20012

OLD

2/7/20112

Voorz
zitter

Januari 201
13: docenten
n vragen of z e van plan zijn ingrijpend
de
wijzigingen in hun cursu
us willen aan
nbrengen (terr bespreking in
februari-verrgadering).

21/2/20012

Van der
d Kooij

5

