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1. Opening
De
e voorzitter opent
o
de verg
gadering en heet de aanwezigen welkom. Hij me ldt dat Van der
d
Ze
ee, Van der Wiel,
W
Schoott en Smit zich
h hebben afg
gemeld.
erslag verga
adering 30 mei
m 2012
2. Ve
He
et verslag wo
ordt zonder wijzigingen
w
vvastgesteld. .
Na
aar aanleidin
ng van de no
otulen:
pa
ag. 3, punt 7 Regeltechniiek: Molenka
amp merkt op
p dat klachten over het teentamen doo
or de
exxamencomm
missie afgehandeld dienen
n te worden. De examencommissies hebben sind
ds
se
eptember 2010 een belan
ngrijke rol bij de borging van
v het onde
erwijs. Molennkamp is van
n
mening dat we
e voortaan in
n gevallen alss die bij Regeltechniek de
e examencoommissie hierover
zo
ouden kunne
en inlichten. De
D OLD merrkt op dat alle
e OKC inform
matie ook naaar de
exxamencomm
missie gaat; het is niet altijjd duidelijk wat
w bij welke commissie hhoort. De
exxamencomm
missie operee
ert zelfstandig
g; de decaan
n benoemt de
e leden. De vvoorzitter vra
aagt
wiie de examencommissie informeert. G
Gunneweg zegt
z
dat de kllacht over heet tentamen in het
OKC-verslag staat
s
en het dus
d automattisch bij de examencomm
missie komt.
De
e actiepunte
enlijst wordtt besproken:
05
5: De OLD de
enkt na overr hoe uitloop te minimalis
seren. Als we
e de minorruiimte vrij kunn
nen
be
esteden, is de schade be
eperkt. Dit is een extreem
m belangrijk punt.
p
Zoals dde stand van
za
aken nu is, heeft een stud
dent een halff jaar vertrag
ging als hij éé
én module m
mist. Als een
student twee modules
m
mist loopt hij ee n vertraging van één jaar op. De FR maakt zich hier
h
oo
ok zorgen ovver. De rector heeft gezeg
gd met een tegemoetkom
t
ming te komeen. Molenkam
mp
ze
egt dat in de brief van de UR aan het CvB van 15 juni (ingekomen 596) staaat dat er de
e dag
errna nog overleg zou zijn; er zou nu m
meer bekend moeten zijn. Van der Koooij maakt van
n dit
acctiepunt een aandachtspu
unt.
07
7: Van der Ko
ooij: pas in ja
anuari 2013.
23
3 t/m 26: Van
n der Kooij heeft afgehan
ndeld; afvoerren

65
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3. In
ngekomen post
De
e eerste 6 sttukken zijn sllechts ter info
ormatie.
20
012/610 (eerrste reactie van
v CvB op U
UR conceptbesluit instem
mming NOM):: De voorzitte
er
vrraagt een rea
actie van de OLD. Deze m
merkt op datt er niets nieu
uws in staat. Er is inmidd
dels
we
el een nieuw
we brief gekomen, die hee
eft de OLC nog
n niet gezie
en. De voorzzitter zal deze
e
brrief naar Van
n der Kooij sturen; zij zet hem vervolg
gens in Dropb
box.
ost
4. Uiitgaande po
Err zijn geen op
pmerkingen.
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5. Mededelingen
n
De
e OLD doet verslag
v
over de invulling van het bachelor-onderw
wijs. Van allee 8 modules zijn er
teams aan hett werk. De ee
erste 2 modu
ules zijn klaa
ar.
In oktober zijn er twee bijeenkomsten m
met Hans va
an den Berg over
o
projectoonderwijs.
Err is nog een probleem me
et de module
e Systems & Control: TW
W wil wel meeewerken, ma
aar
W
WB niet. WB heeft
h
al stude
enten genoe g en heeft hier geen interesse in. TW
W en EL samen
ha
alen niet de gewenste
g
70
0 studenten, maar slechts
s circa 50. Molenkamp iss van mening
g dat
he
et beter is om
m met 50 studenten te we
erken dan met een opleid
ding erbij diee dit niet graa
ag wil.
De
e eis “geen modules
m
mett minder dan 50 studente
en” is van tafe
el.
Mededelingen
n StOEL
Err zijn EEG’s (Electrical Engineering g
gesprekken) geweest.
g
Er is wel het ééén en ander over
Re
egeltechniekk gezegd. De
e studenten zzijn blij met de
d video-opnames van Vaan Amerongen;
oo
ok Stramigiolli heeft opnames.
Gunneweg zegt dat in de kwartielen
k
3 en 4 van hett derde jaar het
h grootste probleem de
e Bop
pdracht is. Deze moet be
eginnen in kw
wartiel 3, sam
men met nog twee anderee vakken. Err is
da
an weinig tijd
d voor de B-o
opdracht. Oo
ok in kwartiel 4 zitten twee
e andere vakkken, uitgesm
meerd
ovver 3 dagen. De studente
en zijn hierdo
oor verplicht om in de vak
kantie door tee werken. De
D
OLD zegt dat dit roosterpro
obleem beke
end is; hij zal dit aankaarten bij de rooosteraar.
6. Ve
erzoek Chris
s Roeloffzen
n wijziging v
vak Optical fiber Comm
munications in Microwave
Ph
hotonics (60
09)
Alls deze wijzig
ging wordt go
oedgekeurd,, betekent ditt dat er een nieuw
n
vak m oet worden
ing
gevoerd. Forrtgens vindt dat dit vak e rg veel lijkt op
o OBM. De OLD zegt daat dat niet erg
g is;
da
at komt wel vaker
v
voor. De
D OLC zou kkunnen adviseren om er op te letten dat het aans
sluit
op
p OBM, en dat het geen overlap
o
heefft. Molenkam
mp vindt het boek
b
dat geb ruikt gaat wo
orden
uitt 2004 redeliijk oud, maarr misschien iis het wel een goed boek
k. Bij voorkennnis moeten geen
va
akken genoemd worden, maar inhoud
d, bijvoorbee
eld optische voorkennis.
v
V
Van der Kooij zal
ee
en advies, ge
ericht aan de
e OLD, opste
ellen:de OLC adviseert po
ositief onder voorwaarde. Van
de
er Kooij zal Roeloffzen
R
pe
er e-mail me edelen dat de
d OLC een advies
a
naar dde OLD stuu
urt.
7. Ke
ees Slump wil
w stoppen met vak Infformatietheo
orie (611)
Molenkamp is van mening dat dit verzo
oek erg laat komt; missch
hien zijn er sstudenten die
e al
ge
epland hebbe
en om dit vak te gaan do
oen. Fortgens
s vindt het arrgument erg zwak. De
vo
oorzitter meld
dt dat er iets ander achte
er zit: de inho
oud van vak past
p
niet meeer bij het
akgebied van
n de leerstoe
el. Hij vraagt de aanwezig
gen of het zin
nvol is om zoo’n vak in hett
va
cu
urriculum te hebben,
h
hij vindt
v
zelf van
n wel. Als de vergadering van meningg is om een vak
v
met deze inho
oud in het currriculum te h ebben/houde
en, kunnen we
w kijken weelke groep zo
o’n
ak kan geven
n. Molenkamp is van men
ning dat dit vak
v volgend jaar aangebooden moet
va
wo
orden; in ieder geval moe
et er nog een
n tentamenm
mogelijkheid zijn.
z De OLD
D zegt dat he
et zijn
taak is om er een
e docent bij
b te zoeken,, eventueel zal
z hij het zelf moeten gevven. De voorzitter
egt dat Delft en Eindhove
en dit vak we
el geven. We moeten wel een vakgroeep zien te vin
nden
ze
e dit vak wil geven; misschien wil Me
die
eijerink het va
ak geven? Wellicht
W
moet het vak in 2013
in aangepaste
e vorm worde
en gegeven.
De
e vergaderin
ng spreekt af dat de voorzzitter met Slu
ump gaat pra
aten en naar aanleiding van
v
he
et gesprek ee
en advies ric
chting de OLD
D zal opstellen.

55

v
OER-B-EE (607)
8. Biijgewerkte versie
De
e OLD heeft in artikel A5.3 lid 5 is toe
egevoegd.
W
Wanneer de te
ekst enigszin
ns wordt aan gepast in “Studenten hoe
even de Nedderlandse taa
al niet
te beheersen”, adviseert de OLC hiero
over positief.
Va
an der Kooij zal een advies opstellen .

60

ondvraag
9. Ro
Fo
ortgens brengt de studen
ntgeleding va
an de OLC te
er sprake; hijzelf neemt aafscheid van de
OLC. Gunnew
weg blijft nog een jaar lid. Kleinsmann
n blijft missch
hien nog een half jaar. De
e
studentleden zullen
z
bij hun
n medestude
enten nagaan
n of er belang
gstelling is vo
voor zitting in de
OLC.
2
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Fo
ortgens vraagt of er een OLC-reglem
O
ent is en zo niet, moet dit er komen? Gunneweg
vrraagt of er insstellings eise
en aan de OL
LC gesteld worden.
w
De voorzitter antw
woordt dat de
OLC een wette
elijke instanttie is. Van de
er Kooij zal in
n de wet opzoeken wat toot de taken van
v de
OLC behoort en
e dit in Drop
pbox zetten.
De
e voorzitter is er voorstan
nder van datt er procedurres komen; deze kunnen we dan op de
d site
aatsen.
pla

10

10.Slluiting
De
e voorzitter sluit
s
om 15:43 uur de verrgadering me
et dank aan de
d aanwezig en voor hun
inbreng.
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Actie
epuntenlijst
Nr

30

Omschrijviing
Vervolgbrie
ef van CvB ov
ver NOM naa
ar Van der Kooij
K
sturen; zij
z
plaatst hem
m in Dropbox
Advies opsttellen over Optical
O
fiber C
Communications in
n)
Microwve Photonics
P
(va
an Roeloffzen
Met Slump praten over stoppen mett vak Informa
atietheorie en
n
naar aanleiding hiervan advies richtting OLD ops
stellen
Advies opsttellen over bijgewerkte ve
ersie OER-B
B-EE (607)

31

Taken OLC
C opzoeken in
n WHO en in
n dropbox ze
etten

27
28
29

25

DACHTSPU
UNTEN
AAND
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

Uit veerg.

Veran
ntwoordelijk
ke

2/7/20012

voorzitter

2/7/20012

Van der
d Kooij

2/7/20012

voorzitter

2/7/20012

Van der
d Kooij

2/7/20012

Van der
d Kooij

verg.
April 20013

Veran
ntw.
OLD

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

31/1/20012

OLD

2/7/20112

Voorz
zitter

Januari 201
13: docenten
n vragen of z e ingrijpende
e wijzigingen
n in
hun cursusssen willen aa
anbrengen (tter besprekin
ng in februariivergadering
g).

21/2/20012

Van der
d Kooij

25

3

