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VER
RSLAG VAN
N DE OPLEID
DINGSCOMM
MISSIE-EE VERGADER
V
RING
Op 31 ja
anuari 2012, 14:00 uur
5
Ronan van der
Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), R
d Zee, Bertt Molenkampp, Wilfred van
n der
Wiel, Ewout Klein
nsmann, Fre
eddy Gunnew
weg, Laurens
s Fortgens, D
Daniel van
Scho
oot, Miko Elw
wenspoek (O
OLD) en Mirande van der Kooij (griffieer)
Afwezzig mk: -Afwezzig zk: -Aanw
wezig:
10
10

1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom.
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erslag verga
adering 20 december
d
20
011
2. Ve
pa
ag. 2, 4de alin
nea: niet moe
eten streven om al in studiejaar 2013
3 wijzigingen in het curriculum
aa
an te brengen, maar dat we
w de tijd mo
oeten nemen
n om dit in 20
014 te bewerrkstelligen.” moet
zijjn “niet moetten streven om
o pas in stu
udiejaar 2013
3 wijzigingen in het curricculum aan te
brrengen, maar dat we de tijd
t moeten n
nemen om dit in 2012 te bewerkstellig
b
gen.”
n de notulen
Met inbegrip van
v deze wijz
ziging worden
n vastgesteld.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:
01
1: De curriculumcommiss
sie is aangevvuld met Laurens Fortgen
ns; de comm
missie komt
vo
olgende week bij elkaar. Afvoeren.
A
De
e aandachts
spuntenlijst wordt besprroken:
01
1: komt in ap
pril aan de orde.
02
2: vooruitlope
end op agendapunt 6 is d
dit punt al op
pgevoerd.
3. In
ngekomen post
Tw
wee uur voorr de vergade
ering heeft Gu
unneweg namens StOEL
L nog stukkeen (verslagen
n EEG
evvaluaties) terr bespreking naar de OLC
C leden gesttuurd. Deze hebben
h
nog ggeen
co
orrespondenttienummer en
e staan niet bij de ingeko
omen post. De
D voorzitterr vraagt om
vo
oortaan een termijn
t
van tw
wee dagen vvoorafgaand aan de verg
gadering hierrvoor in acht te
ne
emen. Gunne
eweg geeft aan
a dat deze
e stukken slechts ter inforrmatie zijn enn niet bespro
oken
ho
oeven te worrden.
De
e voorzitter contstateert
c
dat
d de stukke
en t/m corres
spondentienrr 090 ter infoo zijn; van de
e
re
esterende stu
ukken is een agendapuntt.
n
4. Mededelingen
De
e voorzitter deelt
d
mee da
at we voor allle OLC-stukk
ken Dropbox
x gaan gebruuiken. Dit betekent
ge
een papieren
n stukken me
eer. Van der Kooij zal de dropbox gaa
an inrichten een de leden de
lin
nk toesturen. Zodra de ag
genda voor e
een vergaderring is geplaa
atst zal Van dder Kooij de
led
den hiervan op de hoogte brengen.
In verband me
et de overstap naar het E
Engels in de bachelor
b
dee
elt de OLD m
mee dat de
op
pleiding nu ook in de lijst met Engelsttalige bacheloropleidinge
en van de UT
T is opgenom
men.
Err komen Eng
gelse flyers te
er promotie.
Klleinsmann vrraagt naar de
e stand van zzaken bij de rechtszaak. De OLD anttwoord dat hiij dat
nie
et weet, maa
ar dat het geen opschorte
ende werking
g heeft. In ve
erband met dde engelstalig
gheid
zijjn er allerlei acties
a
in gan
ng gezet. Van
n de decaan is een budget gevraagd voor het verrtalen
et toegezegd
va
an het studiemateriaal, maar
m
dat is nie
d. De OLD is
s nog bezig aandere bronn
nen
aa
an te boren. Van
V der Wie
el vraagt of err misschien Europees ge
eld beschikbaaar is. De OL
LD
ga
aat nazoeken
n of het internationaliseri ngsfonds mo
ogelijkheden biedt.

Afdelin
ng Elektrotechniiek
Bureau
u Onderwijszaken
Postbu
us 217
7500 A
AE Enschede

telefoon
E-mail

053 489 3380
M.I.vanderKooij@
M
@utwente.nl

www

wente.nl/
http://www.el.utw
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Err is weinig ziccht op wat er momenteell gebeurt in het
h kader van
n de centralee curriculum
he
erziening. Er is een UT-commissie om
m de procedu
ure meer vaa
art te geven. Hierbij is iem
mand
va
an KPMG ing
geschakeld; tot
t nu toe no
og geen effec
ct hiervan be
emerkt. Er loppen twee cen
ntrale
accties: alle currricula worde
en omgevorm
md in module
es en de ople
eidingen word
rden in cluste
ers
ge
eplaatst. Er zijn
z zes clusters:
Sccience & Tecchnology: TW
W, EE, TN, S
ST en AT
Ge
ezondheid: TG,
T BMT en GW
En
ngineering: WB,
W IO, CiT, TBK, INF, B
BIT en Create
e;
Ge
edragsweten
nschappen: CW,
C PSY, OW
WK;
Management: BK en IBA
Pu
ublic: BSK en
n ES
Iedere opleidin
ng mag 6 mo
odules aanbi eden
Va
an Schoot vindt het opme
erkelijk dat E
EL als scienc
ce opleiding wordt
w
beschoouwd. Van der
Ze
ee zegt dat alle
a opleiding
gen in dit clusster misschie
en wel naar het
h Engels w
willen oversta
appen.
De
e OLD meldtt dat de clustterindeling vo
oorschrijft met welke ople
eidingen je m
moet overleggen.
Err wordt nu ovverleg geplee
egd over de samenstellin
ng van de mo
odules. De O
OLD meldt da
at hij
ee
en e-mail naa
ar de rector heeft
h
gestuu rd over hoe we
w te werk gaan.
g
De rect
ctor wil binnenkort
hie
erover met de
d OLD spreken.
De
e OLD heeft binnenkort overleg
o
met S
Scintilla overr een onderw
wijsmiddag m
met studenten
n. Het
is belangrijk ho
oe je om gaa
at met de vollgende generatie studentten; we moetten geen sfe
eer
kw
weken van “het valt wel mee”.
m
urriculum herziening B-EE
5. Cu
De
e OLD breng
gt nog even in herinnering
g dat er in de
e brief van de NVAO 3 onnaangename
e
dingen staan:
-d
de licentie: ze verwachten verbetering
gen;
-w
we laten talent liggen: de
e OLD wil dit eigenlijk naa
ast zich neerrleggen;
-w
we staan ond
der toezicht: we moeten rregelmatig la
aten weten wat
w we aan hhet doen zijn.
De
e brief dwing
gt ons om nu in te grijpen
n. Er zijn extrra middelen die
d ter beschhikking staan
n voor
de
e Nederlandsse universiteiten. Bij de U
UT zijn deze bedoeld voo
or het Twentss onderwijsm
model.
Ee
en deel van dit
d geld word
dt gebruikt vo
oor de aanste
elling van Errik Faber.
De
e OLD heeft overleg gepleegd met S alm en Korsten over het nieuwe curriiculum. De eerste
e
ge
edachte is om
m cursussen die bij elkaa
ar horen bij elkaar
e
in een module te ze
zetten. De tweede
ge
edachte is om
m moeilijke cursussen
c
me
eer tijd te ge
even (niet me
eer stof). De B-opdracht wordt
w
op
pgehoogd tott 15 EC. Er zijn
z nu 7 mod
dules: Inleiding (niet spec
cifiek EL, te ddelen met an
ndere
op
pleidingen), Lineaire
L
Systtemen, Electtronics, EM-v
velden (met AT,
A niet kernnmodule),
Syystems and Control,
C
Mec
ch. Trans (miisschien mett AT delen, niet met TN) een Signals. De
D
OLD verwachtt dat de 5 kernmodules g
gaan overleve
en; deze zijn
n klaar voor dde nieuwe UT
Tstructuur. De plannen
p
voorr het nieuwe curriculum zijn
z besproke
en met de leeerstoelen. De
eze
he
ebben hierop
p per e-mail gereageerd;
g
de reacties zijn
z bijgevoegd.
e OLD breng
gt nog even de
d kolom “ba
aas” in zijn ov
verzicht ter sprake.
s
Hij heeeft dit bewu
ust
De
kin
nderachtig gehouden. Wanneer
W
de in
nhoudelijke kolom
k
er staa
at, gaat hij beezig met de
“b
bazen”. Dit moeten
m
mense
en zijn die ve
erantwoordelijkheid voele
en en zich errvan bewust zijn
da
at een modulle een samenhangend ge
eheel moet zijn,
z
zowel inhoudelijk alss onderwijsku
undig.
Va
an der Wiel vraagt
v
of het de bedoelin
ng is dat de bazen
b
om de tafel gaan m
met de docen
nten
in zijn module. De OLD an
ntwoordt dat d
dat inderdaa
ad het geval is, maar de bbazen zullen ook
ovverleg hebbe
en met anderre specialiste
en.
Gunneweg vra
aagt naar de accreditatie procedure. De OLD antw
woordt dat dee procedure
misschien gaa
at veranderen
n. Dan worde
en niet meerr de opleiding
gen geaccredditeerd, maa
ar de
un
niversiteiten. We moeten een opleidin
ng hebben die inhoudelijk
k voldoet aann de eisen va
an het
CR
ROHO.
De
e OLD breng
gt het BSA te
er sprake; ditt is gesteld op 45 EC. Dit betekent daat studenten
straks moeten
n slagen voorr 3 modules. Er zit enige vrijheid in: na een aanta l jaren mag een
e
student zich opnieuw insch
hrijven voor d
dezelfde ople
eiding. Hij moet dan alless opnieuw do
oen.
De
e voorzitter vraagt
v
wat de
e consequen
nties zijn als je
j van de 4 modules
m
er sslechts 3 haa
alt. De
OLD antwoord
dt dat dat afh
hankelijk is va
an welke mo
odule je niet haalt;
h
hij gaaat dit nog
be
estuderen. Het
H is ook nog
g niet bekend
d wanneer je
e voor een module
m
geslaaagd bent. Ma
ag je
2
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ee
en onvoldoen
nde voor een
n vak hebben
n? Geldt het gemiddelde van een moodule?
De
e OLD wil va
an de OLC graag advies over het invo
oeren van he
et nieuwe currriculum. Vin
ndt de
OLC dat dat sttapsgewijs moet
m
(per jaa
ar), of de drie
e jaren in één
n keer? Wannneer het nieu
uwe
cu
urriculum in één
é keer worrdt ingevoerd
d heeft dat ge
evolgen voor de huidige studenten. Met
M
na
ame alle stud
denten die niiet nominaal studeren krijjgen een pro
obleem. Het aaantal nomin
naal
studerenden iss erg laag. Van
V der Zee vvraagt of er cursussen
c
zijjn die dan tw
wee keer moe
eten
wo
orden aange
eboden. Ja, dat
d komt voo
or.
15:30 uur: Van
V der Zee
e vertrekt.
De
e OLD geeft er de voorke
eur aan om h
het nieuwe curriculum
c
in één keer in tte voeren. Van
Scchoot vraagt welk problee
em dit nieuw
we curriculum
m oplost. Het is de bedoe ling dat het de
d
do
oorstroming verhoogt.
v
De
e nadelen va
an het in één keer invoere
en zijn de ve le
ovvergangsrege
elingen die dan
d nodig zijn
n, het vergt veel
v
massage arbeid naaar docenten, de
pla
anning van studenten
s
loo
opt in de warr en het is ge
een net bestu
uur. De OLD
D denkt dat we
w wel
insstemming va
an de FR nod
dig hebben. G
Gunneweg wijst
w erop datt de wijziginggen tijdig naa
ar de
studenten geccommuniceerrd moeten w
worden. De OLD
O
schets de voor ons ligggende
prrocedure: hij heeft alleree
erst groen liccht van de OL
LC nodig, ve
ervolgens gaaat hij met het plan
men, worden
na
aar de FR, de
e decaan en naar de recctor. Wannee
er al deze partijen instemm
n de
studenten geïn
nformeerd.
De
e voorzitter concludeert
c
dat
d de OLC e
er voor is om
m het nieuwe curriculum i n één keer in
n te
vo
oeren. De commissie vind
dt het daarbiij wel van belang dat er goede
g
overgaangsregeling
gen
ko
omen en dat hierover duidelijk gecom
mmuniceerd wordt.
w
ndachtspun
nt “updaten OER 2012-2
2013”
6. Opvoeren aan
is al behandeld bij agendapunt 2.
7. Ev
valuatie IEE
EE
De
e OLD heeft de OKC voo
orgesteld om
m studenten in latere studie jaren te vrragen wat ze
e van
he
et vak vinden
n. Ze vinden het zinvol en
n leuk, maar het heeft ge
een doorstrooomverhogend
efffect. In het nieuwe
n
curric
culum wordt h
het vak ande
ers opgezet.
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8. Ev
valuatie Pilo
ot Bindend Studie
S
Advie
es (EWI12/B
BOZ/111)
De
e OLD moet bekennen dat hij dit stukk nog niet he
eeft gelezen. Het CvB leggt ons dit op.
Allleen de URa
aad kan even
ntueel nog ie
ets doen. Hett BSA lijkt we
el het studierrendement te
e
ve
erhogen. Erikk Faber zoek
kt uit hoe hett zit met het rendement
r
in
n het buitenlaand. De opze
et van
et BSA is om
m het tweede studiejaar n iet te belaste
en met stude
enten die aannmodderen.
he
9. Ro
ondvraag
Va
an der Wiel vraagt
v
of er vaker
v
voorlicchting door de
e vakgroepen over het m
master-afstud
deren
ge
egeven kan worden.
w
Kleinsmann steltt voor dat de
e vakgroepen
n een infomidddag met
affsluitende borrel organise
erde studentten
eren; als een
n soort mini-s
symposium. Geïnteressee
G
zu
ullen hier well op af komen. De OLD zzegt dat studenten die zic
ch inschrijvenn voor de
masteropleidin
ng een exam
menprogramm
ma met een hoogleraar
h
moeten
m
afspreeken. Ze zijn
n op
de
eze manier gedwongen
g
om
o bij een ho
oogleraar lan
ngs te gaan. Studenten kkunnen op ied
der
moment zelf een
e afspraak maken bij ee
en leerstoel. De voorzitte
er stelt voor oom aan het eind
e
va
an een modu
ule een infom
middag te org
ganiseren voo
or studenten die deze moodule gedaan
he
ebben.
10.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 16:02 uur de verrgadering.
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Actie
epuntenlijst
Nr

Omschrijviing

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

03

Dropbox inrrichten
Uitzoeken of
o internation
naliseringsfon
nds mogelijk
kheden biedt
voor subsid
die voor de overgang naa
ar de Engelsttalige bachellor.
Uitzoeken: Wat zijn de consequentie
c
es als een sttudent 3 van de
4 modules haalt?
Advies invo
oeren nieuw B-EE curricu
ulum opstelle
en

31/1/22012

Van der
d Kooij

31/1/22012

OLD

31/1/22012

OLD

31/1/22012

Van der
d Kooij

04
05
06
5

10

AAND
DACHTSPU
UNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingssspecifiek dee
el B-OER en M-OER’s EE
E en MT
2012/2013
02
Updaten OE
ER 2012-201
13
 verand
deren van de
e masterspeccialisatie “em
mbedded
system
m design” in “electronic ssystem design”.
 M-EE::nog maar 5 EC aan niet--technische cursussen
verpliccht (Philosop
phy of Engine
eering)
 B- en M-OER aanpassen zoda
at er minimaa
al 1
examinator van EE
E in de bege
eleidingscommissie zit.
E in Engels
 B1 EE

verg.
April 20012

Veran
ntw.
OLD

20/12/22011
20/12/22011
20/12/22011

4

