FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

27 september2013
ONS KENMERK

EWI13/BOZ/2302/MT

Concept VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 10 september 2013, 15.45 uur
5

Aanwezig:
10

Raymond Veldhuis (voorz.),Miko Elwenspoek, Freddy Gunneweg, Bert
Molenkamp, Laurie Overbeek, Fieke Hillerström, Marcel Wenting, Ronan van der
Zee en Marian Tibben(not)
Afwezig mk: Wilfred van de Wiel
Afwezig zk:
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Verslag vergadering 18 juni 2013
De notulen worden met dank aan Mirande van de Kooij zonder wijzigingen vastgesteld.

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.
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5. Mededelingen
De voorzitter zegt midden in een verhuizing te zitten. Nieuwe locatie wordt de Zilverling, vierde
verdieping.
De OLD geeft een samenvatting van een aantal gegevens over de lichting 2012. EE is
begonnen met 48 eerstejaars. Zes studenten zijn vertrokken waarvan drie studenten binnen
drie maanden. 37 studenten hebben een positief BSA gekregen en 5 studenten een negatief
BSA. Door twee studenten is een verzoek bij de BSA commissie ingediend met een
uiteindelijke uitslag van 1 positief en 1 negatief BSA. Van de lichting 2012 zijn 28 studenten na
één jaar geslaagd verklaard, incl. 2 studenten met een gecompenseerd cijfer vijf. Vervolgens
meldt hij dat er een begripstest heeft plaatsgevonden. De gestelde vragen gingen o.a. over
weerstanden en vermogens. Van de 15 vragen waren er gemiddeld 2 fout. Geconstateerd is
dat de netwerkanalyse vragen veelal foutief beantwoord waren. Er zal gekeken worden naar
een nieuw/beter concept over het gehele jaar. Hoewel niet geschrokken is hij van mening dat
het beter moet. Vervolgens deelt hij mee dat hij binnenkort met pensioen gaat. Hij heeft een
aanstelling (contract) gekregen voor een termijn van drie jaar als directeur van het Honours
programma. Een procedure voor opvolging is door de decaan in gang gezet d.m.v. een
advertentie. Er blijkt één (intern) persoon geschikt te zijn. Gunneweg vraagt of er al meer
bekend is over de opvolging van de decaan. Dit blijkt niet het geval te zijn. Op een vraag van
Veldhuis of lichting 2012 over het tweede jaar ook wordt geëvalueerd antwoordt Elwenspoek
dat dit niet het geval zal zijn omdat er geen module onderwijs plaatsvindt. Wel hebben een
aantal tweedejaars studenten aan bovengenoemde test meegedaan. De resultaten waren niet
beter. Men is wel benieuwd hoe het deze lichting vergaat in het tweede jaar. De vorige
curriculum herziening had ook een stijgend effect voor een korte termijn. Wenting vraagt in
welke 3 aspecten men geïnteresseerd is: Doorstroming (niet belangrijk), creativiteit en
probleem gericht denken. Elwenspoek bevestigd dat hierop gefocust wordt. Projecten worden
wel gerelateerd aan de modulen, maar dit betreft geen PGO onderwijs. Belangrijk op dit
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moment zijn/is verantwoordelijkheid en (groeps)samenwerking. Het is de bedoeling dat de
nieuwe OLD deze visie deelt met de huidige OLD.
TOM 2.0 zal over 3 jaar van start gaan. Elwenspoek hoopt dat de Universiteit dit beleid zal
voortzetten.
StOEL deelt mee dat de nieuwe onderwijscommissaris meer overleg zal voeren met de OLD
en vraagt of deze de OLC vergaderingen kan bijzitten zonder stemrecht. Opgemerkt wordt dat
de OLC vergaderingen openbaar zijn. Elwenspoek meldt dat het evaluatieverslag 2e kwartiel
BMT/EE geen nieuwe bevindingen naar voren kwamen.
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6.

Evaluatie Kansrekening (191530062)
Bij 8.1.2 gemakkelijker als/verwacht moet zijn dan/als. Bovenstaand agendapunt wordt
voor kennisgeving aangenomen.

15

7. Evaluatie Computersystemen (192110542)
Bovenstaand agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Verandering rooster/docent vak: Mobile Radiocommunication
Bovenstaand agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen.
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9. Correcties OER-M-Embedded Systems
Hoewel bovenstaande OER reeds is vastgesteld door de FR, meldt Molenkamp dat de
TU/e nog enkele correcties heeft doorgevoerd. Deze hebben geen consequenties voor UT
studenten. Wel relevant zijn een aantal aanpassingen op pagina 18 en 19 art. 5. Het betreft
het terugdraaien van EC’s voor het Telecollegevak van de TUD en het opnieuw opvoeren
van een tweetal vakken in het homologatietraject voor UT studenten. De vergadering gaat
akkoord met de bovenstaande aanpassingen en zal een positief advies uitbrengen aan de
Faculteitsdecaan en de OLD. (zie actiepunt 56)
10. W.v.t.t.k.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Rondvraag
Wenting merkt op dat de actiepuntenlijst niet is doorgenomen.
De actiepunten lijst wordt alsnog door genomen. De punten 48,49,50,51,54 en 55 kunnen
worden afgevoerd. Bij het aandachtpunt 04 wordt opgemerkt dat een Wetstekst hiervoor
beschikbaar is.(deze beschrijft hoe de wet wordt toegepast) Een discussie vindt plaats om
Masters stroomlijnen. Er vindt jaarlijks een instroom plaats van 30 studenten. Hiervoor
worden 50 vakken aangeboden. Wenting zegt dat er gesproken/sprake is van/over een
groot masterproject (Bentum). Elwenspoek licht dit toe. In het eerste jaar worden drie
projecten verdeeld over drie leerstoelen, plus een aantal keuzevakken. Het idee hiervan is
om verdieping te realiseren in een vakgebied. De EE hoogleraren zijn positief over dit idee.
INF vindt het een absurd idee. Bij TW vinden de projecten al plaats binnen de vakken.
Gunneweg merkt op dat elke leerstoel een eigen afstudeerrichting heeft. Is dit effectief of
cosmetisch. Er wordt wel meer doorstroming verwacht door TOM onderwijs. Niet zeker of
het effectiever wordt door/voor docenten? Elwenspoek zegt dat na veel aandacht voor de
Bachelor dit in de toekomst ook gaat gelden voor de master. Opgemerkt wordt dat
vergaderdata van 15/10 en 12/11 problemen geven. Op de vergadering van 12 november
a.s. kan Elwenspoek (voor de laatste keer )als OLD niet aanwezig zijn. Tibben zal zorgen
voor een nieuw voorstel. Meegedeeld wordt dat van der Wiel vaak afwezig is. In de praktijk
blijkt dat leerstoelvoorzitters andere prioriteiten hebben dan een OLC vergadering. Hoe
gaat men om met de zittingstermijn van twee jaar. Deze wordt altijd verlengd. Wat gebeurd
er indien hij geen tijd heeft??? Wenting informeert of alle vakken gegeven worden in
verband met de reorganisatie die plaats heeft gevonden. Elwenspoek zegt dat zich geen
problemen voordoen in de bachelorfase. Een aantal mastervakken wordt niet meer
gegeven. Hiervan wordt een lijst samengesteld (actiepunt). Vervolgens meldt hij dat Hugo
Hoekstra een hartinfarct heeft gehad. Er is vervanging voor zijn vak in de Bachelorfase.
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Eventueel kan hij zelf het vak geven.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.55 uur
5

Actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

56

Brief OLC naar Fac.decaan en OLD goedkeuring OER EMB

10/9/2013

Tibben

57

Samenstellen lijst niet meer gegeven mastervakken

10/9/2013

OLD?

verg.
April 2013

Verantw.
OLD

10
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
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