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VER
RSLAG VAN
N DE OPLEID
DINGSCOMM
MISSIE-EE VERGADER
V
RING
Op 20 m
maart 2012, 14:00
1
uur
5
Aanw
wezig:
10
10

Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), B
Bert Molenka
amp, Ronan van der Zeee, Ewout
Klein
nsmann, Lau
urens Fortgen
ns, Daniel va
an Schoot, Miko
M
Elwensppoek (OLD),
Gera
ard Smit (OLD-EmSys) e n Mirande va
an der Kooij (griffier)
Afwezzig mk: Wilfrred van der Wiel
W en Fredd
dy Gunnewe
eg
Afwezzig zk: --

1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom; hij melldt dat Van der
d
W
Wiel en Gunne
eweg zich he
ebben afgem
meld.
20

25

35

45

50

erslag verga
adering 20 december
d
20
011
2. Ve
De
e notulen wo
orden ongew
wijzigd vastge
esteld.
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen: er zijn
n geen opmerkingen.
De
e actiepunte
enlijst is niett besproken.
3. In
ngekomen post
21
15: Van Scho
oot vraagt off er een brieff van de recto
or is in reactie op de voorrgenomen
cu
urriculumwijzzigingen in de
e bachelor E
EE. De OLD antwoordt
a
da
at er een monndelinge
mededeling was, maar datt hij er wel vo
oor kan zorgen dat hij een digitale reaactie van de
re
ector krijgt, alls dat nodig is.
i De OLD vverwacht so wie
w so een re
eactie van dee rector in de
e
vo
orm van een opdracht.
25
51: Van der Zee
Z gaat Sallm hierover i nlichten.
26
65: De OLD geeft
g
aan da
at het Binden
nd StudieAdv
vies nieuw is..
n
4. Mededelingen
De
e OLD deelt mede dat:
-e
er vanaf volg
gende week voorlichtings
v
sdagen zijn. Er
E zijn 23 voo
orinschrijvinggen waarvan
n 7 uit
he
et buitenland
d. Dit zijn er niet
n schrikbarrend veel of weinig.
-d
de Engelstaliige website sinds
s
vanoch
htend in de lu
ucht is.
-e
er een week geleden een
n docentenbiijeenkomst was;
w
deze wa
as goed bezoocht.
-e
er ook een sttudentenbijeenkomst wass; deze was nog beter be
ezocht.
SttOEL: geen mededelinge
m
en.
Molenkamp sttelt voor om de
d stukken vvan de 3TU OLC
O
in Dropb
box op te ne men. Men viindt
ditt een goed id
dee.

50

91211440 IC
C Technology: komende
e twee jaar niet
n verroosteren (213)
5. 19
Ju
urriaan Schm
mitz wil de komende twee
e jaar deze cu
ursus niet ve
erroosteren. D
De leden hebben
Kooij zal dit per ege
een noemensswaardige opmerkingen. De OLC adviseert positief. Van der K
mail doorgeve
en.

55

6. 19
92140122 Sy
ystem Valida
ation: wijzig
ging in verro
oostering (2
214)
Marieke Huism
man wil deze
e cursus verp
plaatsen van blok 2B naa
ar 1A. Molenkkamp meldt dat
d dit
vo
oor Embedde
ed Systems een
e verplichtte cursus is. De OLC hee
eft geen bezw
waren en
ad
dviseert posittief. Van der Kooij zal pe
er e-mail een advies uitstu
uren.

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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7. Niieuw vak: Advanced
A
Co
omputer Vis
sion and Patttern Recognition (ACV
VPR) (264)
Diit moet een nieuwe
n
mastercursus wo rden in blok 2B; heeft no
og geen cursuuscode. Veld
dhuis
ve
erwacht circa
a 25 studente
en. De OLC zziet geen bezwaren en adviseert
a
possitief over de
invvoering. Het advies geldtt voor de pilo
ot in 2012 als
sook de invoering in 20133. De voorzittter
za
al een adviess opstellen.
EE (252)
8. Sttavaza curriculum vernieuwing B-E
De
e OLD geeft een mondelinge toelichtting. De brieff is vooral bedoeld voor dde FR; voor de
d
OLC staat er niet
n veel nieu
uws in. De vo
oorzitter vraa
agt waarom de
d OLC nu oopnieuw advies
vrraagt; de OLC
C heeft toch al een positiief advies uittgebracht? De
D OLD antw
woordt dat dat voor
ee
en ander curriculum was.. Er ligt nu ee
en compromis op aandrin
ngen van de rector. De
om
mvang ligt va
ast en inhoud
delijk is het b
bijna uitgekris
stalliseerd.TW
W is van me ning dat de
wiiskundelijn door het hele jaar moet lo
open. TW bie
edt één HC per week aann.
Molenkamp vrraagt of er no
og herkansin
ngen worden aangeboden
n voor de cu rsussen die
op
phouden te bestaan.
b
De OLD
O
antwoo
ordt dat van deze
d
cursuss
sen nog tweee herkansing
gen
zu
ullen worden aangeboden
n. P-studente
en die nog weinig
w
EC’s behaald
b
hebbben, worden
ing
gepast in het nieuwe currriculum. Er w
wordt ook ge
ewerkt aan ov
vergangsreggelingen.
Va
an Schoot vrraagt naar Ne
etwerk+P; diit gaat van 8.5 naar 12 EC. Komt er vveel stof bij? Nee,
da
at is niet het geval. Het Eind-P-projec
E
ct verdwijnt; volgend
v
jaar wordt het noog aangebod
den,
misschien het jaar daarna nog een kee
er. Voor nieu
uwe studente
en is er geen Eind-P-proje
ect.
Va
an Schoot vindt dit opme
erkelijk: dit wa
as door de NVAO
N
juist als één van dee goede ding
gen
be
estempeld.
Klleinsmann merkt
m
op dat er
e minder vrijjheid is in ditt nieuwe currriculum.
Err volgt een discussie over de wijze va
an toetsen. In
n iedere mod
dule zijn drie onderdelen:: EL,
TW
W en practicum. Moeten alle drie ond
derdelen mett een voldoende worden afgesloten? Als je
he
et EL onderd
deel haalt, be
egrijp je het w
wiskunde ond
derdeel wel, anders haal je EL niet.
W
We moeten studenten rege
elmatig een assessment laten doen. We moeten de eindtermen in
de
e gaten houd
den.
He
et afrekenmo
odel gaat verranderen. Hi er wordt nog
g over nagedacht. Van deer Zee vindt het
be
elangrijk om duidelijk te hebben
h
wat h
het onderwijs
s kost. Van Schoot
S
vraaggt of er midde
elen
zijjn om het nie
euwe curriculum snel in te
e voeren. De
e OLD antwo
oordt dat er 2250 k€
be
eschikbaar iss. Van Schoo
ot zou dit gra
aag zwart op wit zien. Forrtgens benaddrukt het bela
ang
om
m de huidige
e studenten in
n te lichten, m
met name ov
ver de overgangsregelinggen. De OLD
D gaat
hie
erin actie ondernemen
Va
an der Kooij zal een positief advies o pstellen
9. Ro
ondvraag
In verband me
et de harde knip
k
vraagt V
Van Schoot of
o er iets geda
aan wordt vooor studenten
n in
de
e premaster. De OLD anttwoordt dat e
er geprobeerrd wordt iets te regelen vooor studente
en die
no
og slechts éé
én vak moete
en doen. Kom
mend jaar ge
eeft dit niet zoveel probleemen: studen
nten
ku
unnen iedere
e maand doorstromen na ar de master. In het studiejaar 2013 zzijn er nog maar
m
tw
wee instroommomenten. Van
V Schoot merkt op datt in de maste
eropleiding eeigenlijk niets
s
wiijzigt. De OLD geeft aan dat men bezzig is om de uitloop
u
van de
d M-opdrachhten te bepe
erken.
W
We willen dat bij de start de
d einddatum
m wordt vastg
gelegd. Dit moet
m
eraan biijdragen dat we
meer zicht krijgen op hoe vertraging
v
in de M-opleid
ding ontstaat.
Va
an der Zee iss ervoor om te eisen dat een cursus voor
v
het eind
de van het bllok eindigt.
Cu
ursussen die
e doorlopen snoepen
s
tijd van een volg
gend blok af. Dit kan grotte gevolgen
he
ebben voor met
m name bu
uitenlandse sstudenten die
e hier zijn op een beurs. D
Deze studen
nten
moeten het programma bin
nnen twee ja
aar afronden. Veldhuis vindt dat we heet verplicht
moeten stellen
n dat studentten hun opdrracht uiterlijk
k aan het eind
d van de tenttamenperiod
de
inleveren, mett uitzondering
g van groepe
en Nederland
dse studente
en die onderlling “vertraging”
affspreken.

70
10.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 15:30 uur de verrgadering me
et dank aan de
d aanwezig en voor hun
inbreng.
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Actie
epuntenlijst
Nr

Omschrijviing

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

03

31/1/22012

Van der
d Kooij

31/1/22012

OLD

31/1/22012

OLD

31/1/22012

Van der
d Kooij

21/2/22012

Van der
d Kooij

08

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
Januari 201
13: docenten
n vragen of ze
e ingrijpende
e wijzigingen
n in
hun cursusssen willen aa
anbrengen (tter besprekin
ng in februariivergadering
g).
Salm inlichtten over prog
grammeertaa
al (n.a.v. inge
ekomen 251)

20/3/22012

Van der
d Zee

09

3TU OLC stukken
s
in dro
opbox zetten
n

20/3/22012

Molen
nkamp

10

Positief advvies IC Techn
nology (2 jr n
niet verrooste
eren)

20/3/22012

Van der
d Kooij

11

Positief advvies System Validation (vvan 2B naar 1A)

20/3/22012

Van der
d Kooij

12

Positief advvies nieuwe cursus
c
ADVP
PR
Huidige studenten inlich
hten over ond
derwijswijzig
gingen, met
name overg
gangsregelin
ngen
Positief advvies aangepa
ast nieuw currriculum B-EE

20/3/22012

Voorz
zitter

20/3/22012

OLD

20/3/22012

Van der
d Kooij

04
05
06
07

13
14

10

15
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

3

