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GSCOMMISS
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5:45 uur

Aanw
wezig:

Raym
mond Veldhu
uis (voorz.), R
Ronan van der
d Zee, Laurens Fortgenns, Freddy
Gunneweg, Miko
o Elwenspoe k (OLD-EE) en Mirande van
v der Kooiij (griffier)
Afwezzig mk: Bert Molenkamp, Wilfred van
n der Wiel, Ew
wout Kleinsm
mann en Gerrard Smit (OL
LDEmS
Sys)
Afwezzig zk: Daniiel van Schoot

1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom; hij melldt dat
Molenkamp, Van
V der Wiel,, Kleinsmann
n en Smit zic
ch hebben afgemeld. Vann Schoot is
affwezig zonde
er kennisgeving.
erslag verga
adering 23 april
a
2012
2. Ve
He
et verslag wo
ordt zonder wijzigingen
w
vvastgesteld. .
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen: er zijn
n geen opmerkingen.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:
04
4: niet nodig;; afvoeren;
05
5: wat de con
nsequenties zijn als een sstudent 3 van de 4 modu
ules haalt, is afhankelijk van
v
ho
oe het systee
em ingevuld wordt, zegt d
de OLD. De maximale ve
ertraging is 1 jaar. Als de
“m
minor-module
e” na de opdracht wordt g
gepland, is er
e “geen prob
bleem”. We hhebben geen
n
co
ontrole over wanneer
w
min
noren worden
n aangebode
en. De voorzitter vindt heet aantrekkelijk om
fle
exibiliteit in het programm
ma in te bouw
wen. De OLD
D sluit af dit onderwerp
o
aff met de
op
pmerking “hie
er is het laats
ste woord no
og niet over gesproken”.
g
07
7: Van der Ko
ooij: pas in ja
anuari 2013.
08
8: Van der Ze
ee heeft gedaan; afvoere
en
13
3: gedaan; affvoeren.
15
5: Van der Ko
ooij heeft gedaan maar g
geen reactie;; nu achterha
aald; afvoereen.
16
6: Van der Ko
ooij heeft vergadering is verzet; afvoe
eren.
17
7: Van der Ko
ooij heeft advies opgeste
eld, is bijgevo
oegd; afvoeren.
18
8: De voorzittter heeft ges
sproken met betrokken do
ocent(en); affvoeren.
19
9: Van der Ko
ooij heeft Re
egeltechniek op agenda gezet;
g
afvoerren.
20
0: Van der Ko
ooij heeft advies opgeste
eld, is bijgevo
oegd; afvoeren
21
1: Van der Ko
ooij heeft advies opgeste
eld, zal nog in dropbox plaatsen; afvooeren.
22
2: Van der Ko
ooij heeft advies opgeste
eld, zal nog in dropbox plaatsen; afvooeren.
De
e aandachts
spunten worrden besprokken:
01
1: is gedaan,, en kan voorr volgend jaa
ar weer opge
evoerd worde
en.
02
2: deze punte
en zijn in de nieuwe OER
R’en verwerk
kt. De bullets kunnen verw
wijderd word
den en
in het komend
de jaar aange
evuld worden
n voor de OE
ER’en voor 2013-2014.
3. In
ngekomen post
45
59 (evaluatie
e Netwerkana
alyse):Gunne
eweg merkt op
o dat studenten bij deelttoetsen som
ms
formulematig gaan
g
werken
n, doordat de
e opgaven va
aak erg lijken
n op de opgaaven in het
“re
eceptenboekk”. Spreeuwe
ers is hiervan
n op de hoog
gte. Van der Zee
Z brengt kkleine nuance
ering
aa
an: het inzich
ht bij de studenten komt w
wel.
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4. Mededelingen
n
De
e OLD doet verslag
v
over het invullen van het ond
derwijs van de bachelor E
EE. Blok 1B is nu
oo
ok zo goed als
a af. Van de
er Zee meldt dat over blo
ok 2A binnenkort een verggadering is. Er
wo
ordt iedere week
w
een toe
etsmoment in
ngelast.
De
e OLD deelt mee dat alle
e docenten vvan het eerste
e jaar zijn ge
evraagd om eeen extra
he
erkansing in augustus in te passen. G
Gunneweg vrraagt wie dez
ze tentamenss gaan nakijken.
De
e OLD antwo
oordt dat de docenten sa
amen met Stu
udentassiste
enten dit gaann doen.
Sp
preeuwers wil
w een monde
eling tentam en gaan afne
emen.
De
e OLD deelt mede dat err op 29 augu stus harde herkansingen
h
n worden ing epland. Deze zijn
vo
oor B-studenten die naar verwachting
g op 1 septem
mber op één vak na hun bachelor gehaald
he
ebben. Wann
neer ze dmv de harde he
erkansing hett laatste vak halen, kunneen ze per 1
se
eptember insstromen in de
e master. Gu
unneweg vraa
agt of de studenten dezee harde
he
erkansing mo
oeten aanvra
agen. Ja, datt is inderdaad
d het geval.
De
e OLD deelt mede dat err voor alle mo
odules in de bachelor EE
E een vergaddering is gew
weest,
m.u.v. Control (samen mett wiskunde); de tweede vergaderinge
v
en staan gep land.
Err is besloten dat de opleid
dingen finan ciering krijge
en op basis van
v het aantaal studenten,
hie
erbij wordt geen rekening
g gehouden met de aard van de ople
eiding. Technnische opleid
dingen
zijjn over het algemeen duu
urder. Mome
enteel is er een verdeelsleutel, waarbbij rekening wordt
w
ge
ehouden mett de aard van
n de opleding
gen.
De
e OLD deelt mee dat er in de Horst e
een jaarzaal voor
v
de eers
stejaars B-EE
E studenten is
ge
evonden. Gu
unneweg vraa
agt of deze zzaal ook in het weekend beschikbaarr is. De OLD is
va
an mening da
at studenten er altijd geb ruik van zouden moeten kunnen makken, maar err moet
da
an een BHV’er bij aanwezig zijn. Van der Zee vraagt waarom is gekozen vvoor een jaarzaal;
bijj TN hebben ze de zaal van
v de hand gedaan. De OLD zegt da
at de zaal is om in te werken,
et voor ande
nie
ere dingen. Hij
H wil probere
en om voor volgend
v
jaar twee jaarzallen te krijgen
n.
Fo
ortgens vraagt of de instrroom voor vo
olgend jaar vergelijkbaar
v
is met die vaan dit jaar. Dat
D is
nu
u nog koffied
dikkijken; vee
el buitenlande
ers hebben zich
z
ingeschreven voor vverschillende
En
ngelstalige opleidingen.
o
ewijzigde co
oncept-OER
R B-EE 2012
2 (465)
5. Ge
Biij de besprekking van de concept
c
OER
R B-ee 2012 tijdens de vo
orige vergadeering waren de
on
nderdelen A5
5.3 taaleisen en A6 lapto p nog niet be
eschikbaar. Deze
D
zijn nu toegevoegd
d en
lig
ggen voor.
Err worden de volgende op
pmerkingen g
gemaakt:
Gunneweg me
erkt op dat in
n artikel A5, l id 2 en 3 er nog steeds staan,
s
terwijl de OLC hee
eft
ge
eadviseerd om
o deze te ve
erwijderen. D
De OLD heefft dit met opz
zet laten staaan, omdat hijj geen
an
ndere plaats heeft om dit te vermelde
en.
an der Zee merkt
m
op dat in artikel A5..3, lid 1, de opleiding
o
Adv
vanced Techhnoligy wordtt
Va
ge
enoemd. Dit moet Electric
cal Engineerring zijn.
Va
an der Zee merkt
m
op dat in artikel D4 , lid 2, “het eind-propede
e
use-project” verwijderd moet
m
wo
orden.
In Hoofdstuk E,
E het studiep
plan, wordt g
gesproken ov
ver “de SA”, dit is verwarrrend want diit kan
zo
owel studiead
dviseur als studentassisttent betekene
en. De OLC adviseert om
m SA in de
be
egripsbepalin
ngen op te ne
emen, of hett woord voluiit te schrijven
n.
Fo
ortgens vraagt of er is na
agedacht ove
er de implementatie van de
d B-opdrachht. De OLD
an
ntwoordt dat Salm dit in de
d gaten hou
udt. Fortgens
s vindt het ge
ek dat je je niiet hoeft aan
n te
melden.
In artikel B9, de
d bacheloropdracht, lid 1
1, staat dat voor
v
het uitvo
oeren van dee opdracht bu
uiten
de
e afdeling Ele
ectrical Engineering toesstemming nod
dig is van de
e opleidingsddirecteur.
Gunneweg vra
aagt waarom
m dit niet de e
examencomm
missie is. Van der Zee zeegt dat dit ee
en
scchimmig gebied is; de OL
LD zegt dat d
dit uit pragma
atisch oogpunt is gedaann.
Fo
ortgens verw
wijst naar artikel B9, lid 4cc), hier staat dat een stud
dent bij een oonvoldoende
e
be
eoordeling va
an zijn bache
eloropdracht de gelegenh
heid kan krijg
gen om verdeer te werken
n om
zo
o aan alle eissen voor een
n voldoende tte voldoen. Deze
D
gelegenheid wordt beperkt tot 3 EC.
Fo
ortgens is va
an mening da
at hier bij verrmeld moet worden
w
dat de student er niet 3 EC bijj
krrijgt, maar alleen de tijd equivalent
e
aa
an 3 EC.
Fo
ortgens meld
dt een spelfout in artikel B
B9, lid 4d): “p
prestative” moet
m
zijn “presstatie”.
2
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Va
an der Kooij zal een advies opstellen .
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oncept OER
R M-EE 2012
2 (456)
6. Co
emd. Van de
In artikel 1.7, lid 7, wordt het
h SIS genoe
er Zee merkt op dat het S
SIS niet is
op
pgenomen in
n de begrippe
enlijst, daaro
om dit bij voorkeur voluit schrijven.
s
Biij artikel 2.1, lid 4, moet bij
b Universiteiit Twente ook de opleidin
ng Embeddedd Systems
ge
enoemd word
den.
De
e OLD noem
mt dat in de eindtermen va
an de oude OER
O
staat da
at M-EE afgeestudeerden
vo
oldoen aan de
d eindtermen van de B-E
EE. Dit is in de
d nieuwe OER geschrappt.
Va
an der Zee brengt
b
de planning bij de masteropdra
acht ter sprake. In artikel 2.13 wordt
ge
esuggereerd dat een stud
dent pas na zzijn presenta
atie verneem
mt of hij een vvoldoende he
eeft.
No
ormaalgesprroken is voorrafgaand aan
n de presenta
atie wel beke
end of een sttudent een
vo
oldoende zal behalen. Va
an der Zee plleit ervoor om
m in zo’n gev
val een studeent niet een
prresentatie te laten houden.
Ve
eldhuis is van mening da
at de B-OER en M-OER gelijkgetrokke
g
en moeten w
worden. De OLD
O
za
al hier aanda
acht aan geve
en.
Va
an der Kooij geeft aan da
at in artikel 1 .7, lid 10, de
e laatste zin verwijderd
v
m
moet worden en
e
da
at in artikel 1.10, lid 1 de verwijzing ve
erwijderd mo
oet worden.
Va
an der Kooij zal een advies opstellen .
egeltechniek (n.a.v. me
ededeling in vergadering van april)
7. Re
17:20 uur:
u Fortgens
s vertrekt
Gunneweg vra
aagt waarom
m dit op de ag
genda staat. De voorzitte
er antwoordt oomdat dit de
e
vo
orige keer zo
o is afgesprok
ken. Er is ee
en klacht van studenten dat
d er opgaveen in het
tentamen zijn opgenomen die ze nog n
nooit eerder hebben gezien. Gunnew
weg zegt dat hij
no
og geen versslag van de OKC
O
heeft ge
ekregen en vraagt
v
of de OLC
O
op de hhoogte is van
n
evventuele wijzzigingen in de
eze cursus. D
De voorzitterr zegt dat als
s dat wat in O
Osiris staat nog
n
klo
opt, de OLC niet ingelich
ht hoeft te wo
orden (is gee
en ingrijpende
e wijziging). A
Als dit de
aa
andacht van de OKC hee
eft, hoeft de O
OLC nu geen
n actie te ond
dernemen. A
Als er volgend jaar
we
eer een prob
bleem zou zijjn, dan gaan we ’t bekijke
en.
erzoek Chris
s Roeloffzen
n: wijziging vak Opticall fiber Comm
municationss in Microwa
ave
8. Ve
Ph
hotonics (45
53)
Na
a discussie blijkt
b
dat dit niet
n een wijzi ging betreft, maar een he
ele nieuwe ccursus. Om dit
d
oed te kunne
en beoordelen heeft de O
OLC een com
mplete cursus
somschrijvingg nodig.
go
Va
an der Kooij zal Roeloffze
en hierom vrragen, en dit punt opnieuw op de ageenda zetten.
erzoek UR: raadpleging
g Nieuw Ond
derwijsMode
el (466)
9. Ve
Va
an der Zee licht toe: de UniversiteitsR
U
Raad wil weten hoe de OLC
O over het nieuwe
on
nderwijsmodel denkt; de UR gaat verrvolgens hierrmee naar he
et CvB. De O
OLD zegt dat we
met het nieuw
we model in de
d richting ko
omen van 70% doorstrom
ming. Het invuulformulier wordt
w
do
oorgenomen. Het algeme
ene standpun
nt is positief. Van der Koo
oij zal het forrmulier naar de
UR
R sturen.
10.Ro
ondvraag
Err zijn geen vrragen.

50
11.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 17:50 uur de verrgadering me
et dank aan de
d aanwezig en voor hun
inbreng.

55

3

DATUM

ON
NS KENMERK

PAGINA

27 junii 2012

EW
WI12/BOZ/493/MvdK

4 van 4

Actie
epuntenlijst
Nr
05
07
23
24
25
26

Omschrijviing
Uitzoeken: Wat zijn de consequentie
c
es als een sttudent 3 van de
4 modules haalt?
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).
(vervolg)advies opstelle
en over conce
ept OER B-E
EE 2012
Advies opsttellen over co
oncept OER
R M-EE 2012
Roeloffzen vragen complete cursuso
omschrijving
g aan te leveren
voor Optica
al fiber Comm
munication in
n Microwave Photonics
formulier va
an UR invulle
en en naar U
UR sturen

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

31/1/22012

OLD

21/2/22012

Van der
d Kooij

30/5/22012

Van der
d Kooij

30/5/22012

Van der
d Kooij

30/5/22012

Van der
d Kooij

30/5/22012

Van der
d Kooij
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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


verg.
April 20013

Veran
ntw.
OLD

4

