FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

10 september 2013
ONS KENMERK

EWI13/BOZ/1933/MvdK

notulen OLC-EE/EMSYS
dinsdag 18 juni 2013, 14:00 uur in Zilverling 2126
Aanwezig:

Raymond Veldhuis (voorz.), Bert Molenkamp, Ronan van der Zee, Wilfred van der
Wiel, Laurie Overbeek, Fieke Hillerström, Marcel Wenting, Miko Elwenspoek (OLDEE) en Mirande van der Kooij (plaatsvervangend griffier)
Afwezig mk: Freddy Gunneweg, Gerard Smit (OLD-EmSys) en Marian Tibben (griffier)
Afwezig zk: --

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag vergadering 12 mei 2013 (1872)
De notulen worden, met dank aan de notulist, zonder wijzigingen vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
De actiepunten worden besproken:
48: nog niet gedaan;
49 en 50: geen opmerkingen;
51: druk mee bezig;
52 De voorzitter weet niet meer precies wat hij zou doen; hij gaat dit terugzoeken;
53 advies is bijgevoegd; afvoeren.
3. Ingekomen post
Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen post; van alle stukken is een agendapunt.
4. Uitgaande post
Er zijn geen opmerkingen over de uitgaande post.
5. -6. Mededelingen
De voorzitter merkt op dat de M-OER EE niet besproken is. Er zijn geen wijzigingen ten
opzichte van de OER 2012.
De OLD merkt op dat de FaculteitsRaad een opmerking over deze OER had, Ze vinden de
regeling omtrent het tijdig afronden van de masteropdracht te soft. Molenkamp vraagt of de FR,
ondanks deze opmerking, wel instemt met deze OER. De OLD zegt dat de FR de suggestie
heeft gegeven om de regeling aan te scherpen. Wenting waarschuwt dat je moet oppassen om
de verantwoordelijkheid voor het tijdig afronden van de masteropdracht bij de student te
leggen. Soms is overschrijding van de tijd te wijten aan gebrekkige begeleiding. Hillerström is
het met hem eens. Ook Van der Zee is van mening dat een student al gauw in een underdog
positie zit. Van der Wiel zegt dat een student bij problemen contact op zou moeten nemen met
de externe begeleider. Veldhuis merkt op dat er rekening wordt gehouden met onvoorziene
omstandigheden. Molenkamp stelt dat een student het tijdig moet aankaarten wanneer de
begeleiding onder de maat is. Wenting zegt dat het voor de studenten duidelijk moet zijn waar
ze met deze klacht terecht kunnen. Hetzelfde geldt voor de B-opdracht.
Van der Kooij zal een adviesbrief opstellen.
De OLD deelt mee dat de URaad heeft ingestemd met de reorganisatie De OLD kan op dit
moment nog niet overzien wat de consequenties zijn. Het is niet zeker welke vakken volgend
jaar nog zullen worden aangeboden. Dit komt aan de orde bij agendapunt 12.
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Op verzoek van de OLD worden agendapunten 8 en 9 omgedraaid.
7. Besluit CvB m.b.t. rompOER (1873)
De OLD deelt mee dat dit is opgenomen in de OER-EE.
9. Electrical Engineering in het derde jaar (1875)
De OLD geeft een korte mondelinge toelichting. Het derde kwartiel is erg vol. Hij heeft
Informatie Opslag en het 2 EC gedeelte van de B-opdracht eruit gehaald en de vakken ESP
en RSN met 1 EC opgehoogd. Inl. Communicatiesystemen (3 EC) is nieuw in dit kwartiel.
Met name door de B-opdracht in zijn geheel in het vierde kwartiel te zetten, hebben de
studenten meer tijd voor ESP en RSN. Dit komt de studeerbaarheid ten goede.
Er volgt een discussie over de inhoud van de verschillende vakken en de samenhang van
het curriculum. De OLC is van mening dat de belangrijkste componenten nog steeds in het
programma zitten.
De OLC stemt in met de voorgestelde wijzigingen; een advies is niet nodig.
8. OER: concept opleidingsspecifieke deel bachelor EE 2013,versie 31 mei (1874)
Hillerström vraagt naar de gevolgen van de eerste BSA brief. De OLD antwoordt dat er naar
aanleiding van het eerste advies geen gevolgen zijn. Pas de derde BSA-brief, in augustus,
heeft gevolgen.
De OLD meldt dat het gedeelte op pagina 5 over inschrijven voor toetsen nieuw is. Een
student die is ingeschreven voor een module is automatisch ingeschreven voor de toetsen,
behalve voor de herkansingen. Ook het artikel “registratie resultaten” is nieuw. Hier staat
dat een vrijstelling als een 6 telt. De voorzitter vindt dit een magere beloning. De OLD is het
met hem eens.
In artikel B6 komt de B-opdracht ter sprake. De OLC vindt het belangrijk dat hierin wordt
opgenomen dat studenten ingeval van conflicten bij het afstuderen contact kunnen
opnemen met de OLD.
De meeste overgangsregelingen zijn al in een eerdere OLC-vergadering besproken.
De OLD geeft aan van plan te zijn om studenten die zijn begonnen met energietechniek,
maar dit niet hebben afgerond, een aanvulling te laten doen bij de B-opdracht.
Van der Kooij zal een positief advies opstellen.
10. EEG evaluatie 2.2. 2012-2013 (1876)
Omdat dit onderwerp al te sprake is geweest, wordt dit stuk ter kennisgeving aangenomen.
11. EEG evaluatie 3.1-3.2 2012-2013 (1877)
Omdat dit onderwerp al te sprake is geweest, wordt dit stuk ter kennisgeving aangenomen.
12. EE reorganisatie (1880)
De OLD geeft aan dat er nog veel onduidelijk is. De verwachting is dat een aantal M-vakken
is zijn geheel zullen wegvallen. Het is nu aan de leerstoelen om dit te beslissen.
Hillerström is bezig met het samenstellen van haar M-examenprogramma, en weet niet
welke vakken nog wel gegeven zullen worden. Ze vraagt wanneer hier duidelijkheid over is.
De OLD zegt dat we nu midden in dit proces zitten; hij voorziet een probleem door het
wegvallen van veel vakken. Hillerström zegt dat het voor de studenten belangrijk is om te
weten welke vakken nog zullen worden aangeboden. De OLD begrijpt dit, maar hij kan nu
niets doen. De betreffende docenten hebben de brieven nog niet ontvangen; we kunnen
niet hierop vooruitlopen. Het is een lastig traject, voor de docenten en ook voor de
studenten.
De voorzitter zou het een goede zaak vinden wanneer alle M-studenten worden ingelicht
over de situatie. De OLC-studentleden zijn op de hoogte, maar alle andere studenten niet.
13. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
14. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit om 15:20 uur de vergadering.

Actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

48

26/3/2013

Gunneweg

26/3/2013

OLD

26/3/2013

Gunneweg

26/3/2013

OLD

54

Overzicht tijdschrijven naar de OLD sturen
Nav overzicht tijdschrijven (zie actie 48) overleggen met
docenten
Studenten vragen of ze komend kwartiel weer willen gaan
tijdschrijven
Nadenken over opstellenhandleiding of richtlijn voor
deeltoetsen
Advies opstellen over M-OER EE

18/6/2013

Van der Kooij

55

Advies opstellen over B-OER EE

18/6/2013

Van der Kooij

verg.
April 2013

Verantw.
OLD

49
50
51

AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en EmSys
2013/2014 agenderen
02
Updaten OER 2013-2014

04

OLC-reglement opstellen

2/7/2012

Voorzitter

06

Circa februari 2014: docenten vragen eventuele ingrijpende
wijzigingen in hun cursus door te geven (ter bespreking in
maart-vergadering). vragen naar wat belangrijk is voor de
OER

26/3/2013

Griffier

