FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

08 november 2016/03 maart 2017
ONS KENMERK

EWI16/BOZ/5600/SJ

VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 01 november 2016 14.00 uur
5

10

Aanwezig: Ronan van der Zee (vz.)- Mark Bentum (OLD)- Bert Molenkamp- Loes SegerinkRoel Mentink- Lynn Bruins- Vincent Smit- Silvo Jeunink (not)
Afwezig mk. Wilfred van der Wiel
Afwezig zk. Luke Kibet Kipkemoi
1. Opening
Smit vervangt Kers tijdelijk, omdat Kers op stage is.
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2. Verslag OLC vergadering 04 oktober 2016 (5506)
Vastgesteld met wijziging in aandachtspunten, nr 2 heeft als verantwoordelijke OLD en nr
4 moet verwijderd worden. Actiepunt 83 is besproken vorige keer en kan verwijderd
worden.
N.a.v. actiepunten:
Nr. 85 is uitgevoerd voor volgende week staat een vergadering gepland tussen de module
teams over PBL. Het moduleteam van Device Physics zal hier ook bij aanwezig zijn.
Nr. 84, is nog niet besproken, blijft staan
Nr. 86 blijft staan
Nr. 87, de docent heeft het idee dat het vak goed verlopen is. Er zijn geen klachten
ontvangen bij het OLC over dit vak. De docent zegt dat het een moeilijk vak blijft dat niet
iedere student behaald. Er wordt een SEQ ingepland voor dit vak.
Nr. 88, OLD heeft het huishoudelijk regelement ontvangen.
3. Binnengekomen post
Geen post ontvangen
4. Mededelingen
De Voorzitter
De toelatingsmatrix voor de minors is ontvangen. Kleine foutjes zijn eruit gehaald. Segerink
merkt op dat bij voorkennis eisen soms vermeld staat dat een vereiste is dat Wiskunde B
op middelbare school gevolgd is, dit is al een eis voor deelname aan de Bachelor EE en
daarmee overbodig. De getoonde voorkenniseisen worden door de moduleaanbieders
opgegeven en kunnen niet veranderd worden.
European studies modules staan niet vermeld in stuk, maar bieden zeker geen overlap
met Bachelor EE.
De OLD
Rapport van visitatie is ontvangen. OLD krijgt nu de mogelijkheid om te reageren op het
rapport. Bachelor EE heeft de volgende verbeterpunten. De kwaliteit van het Engels in de
bacheloropdracht kan verbeterd worden. Bij de stage moet de cirkel gesloten worden. De
definitieve versie wordt bij de stukken van volgende vergadering bijgevoegd.
De wiskundelijn heeft een evaluatie.
Module 6 wordt volgend kwartiel gegeven, over deze module waren laatste jaren veel
klachten. Er zijn aanpassing gedaan vergeleken met voorgaande jaren. Studenten krijgen
meer mogelijkheden om te oefenen. Er komt een ander project waarin een Segway
gebouwd wordt. Het onderdeel van Dynamische systemen dat al toegezegd is dat eruit zal
gaan, gaat er nu echt uit. OLD geeft een introductiecollege aan studenten van de module
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om aan te geven dat de klachten van voorgaande jaren zijn opgepakt. OKC evalueert dit
jaar de module.
StOEL
Een master student EE Semiconductor Components wilde keuzevakken bij master
Nanotechnology volgen. Dit werd niet toegestaan, vanwege de kosten van het volgen van
deze vakkken. De student heeft zich ingeschreven voor Nanotechnology, zodat ie nu de
vakken wel kan volgen. OLD zegt dat dit niet te veranderen is.
De module Device Physics zou geopend kunnen worden voor andere studies. OLD gaat
dit met de docent van de module bespreken.
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5. Reactie docent n.a.v. evaluatie Network Systems
Op de reactie is niks aan te merken. De suggesties ter verbetering zijn goed.
6. Reactie docent n.a.v. evaluatie Device Physics
Hier geldt hetzelfde als bij Network Systems. PBL wordt volgende week besproken met de
moduleteams die ook PBL gebruiken in hun modules.
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7. Vergaderdata OLC 2016-2017
Ter info, er zijn verschuivingen, check de data.
20
8. W.v.t.t.k.
De leden zouden graag een mail ontvangen, op het moment dat alle stukken voor een
komende vergadering op de WEBDAV staan.
25

9. Rondvraag
StOEL zou graag een keer lunchlezing houden voor studenten over het OER en de
formele kant van de opleiding. Veel beginnende studenten weten hier niets van af. OLD wil
hier wel aan mee helpen.
OLD zou graag met studenten een discussie willen houden over wat een goede docent
maakt, hiervoor worden nog twee studenten EE gezocht.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.01 uur
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Actiepuntenlijst
Nr

Uit verg.

Verantwoordelijke

04-10-16

StOEL

86

Omschrijving
Terugkoppeling over de klacht over de becijfering van het
mondeling van de Fields and waves module
Bespreken resultaten module Fields and Waves met docent

04-10-16

OLD

89

SEQ houden voor het vak Modelling and Simulation

01-11-16

OLD

84
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AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving
01
Opleidingsspecifiek deel B-OER en M-OER’s EE en
EmSys 2017/2018 agenderen

verg.
April 2017

Verantw.
OLD-EE-EMB

2
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Updaten OER 2017-2018
OLD

06

Circa februari 2017: docenten vragen eventuele
ingrijpende wijzigingen in hun cursus door te geven (ter
bespreking in maart-vergadering). vragen naar wat
belangrijk is voor de OER

Mei 2017

Key-user
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