FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA
DATUM

04 januari 2017/29 maart 2017
ONS KENMERK

EWI16/BOZ/5733/SJ

VERSLAG VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE-EE/EMSYS VERGADERING
op 13 december 2016 14.00 uur
5

10

Aanwezig: Ronan van der Zee (vz.)- Mark Bentum (OLD)- Bert Molenkamp- Loes SegerinkRoel Mentink- Lynn Bruins- Luke Kibet Kipkemoi- Niels Leijen- Silvo Jeunink (not)
Afwezig mk. Wilfred van der Wiel– Vincent Smit
Afwezig zk.
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2. Notulen OLC vergadering d.d. 01 november 2016 (5600)
Notulen zijn goedgekeurd
N.a.v. actiepunten:
Nr 84 Het StOEL kon geen verband vinden tussen de cijfers en de afnemend docent. Om
deze reden keurt de StOEL de becijfering goed.
Nr 86 Een meeting is geweest tussen de docent teams van de PBL vakken. De docenten
gaan bij elkaars (PBL) vakken kijken
Nr 89 Deze SEQ moet nog in gang gezet worden.
N.a.v. aandachtspunten:
Nr 2. De deelbaarheid van de modulen is een belangrijk punt van discussie.
3. Binnengekomen post
Geen post ontvangen
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4. Mededelingen
De Voorzitter
Er is een inventarisatie geweest van OLC’s in Nederland en hoe ze functioneren. Hierover
is een rapport verschenen, deze zal bij de volgende vergadering besproken worden. Een
opvallend punt is dat OLC leden door verkiezingen gekozen moeten worden, tenzij de FR
anders bepaalt. Het is nog niet duidelijk hoe dit punt ingevuld gaat worden.
De OLD
Module 6 heeft de hoogste aandacht. De docent Stefano Stramigioli is met burn-out
klachten uitgevallen. Het is niet gelukt om hier vervanging voor te vinden. De studenten
gebruiken videocolleges ter vervanging van de hoorcolleges. Er zijn klachten over de
beoordeling van een van de toetsen door Peter Breedveld. De OLD gaat vragen stellen
over hoe de beoordeling tot stand is gekomen.
StOEL
Een student van het mastervak Network Systems kreeg de mededeling dat hij een extra
mondeling moet doen ter beoordeling van het vak. Dit was niet zoals opgegeven op Osiris
en kan daarom niet verplicht worden. De docent heeft dit waarschijnlijk gedaan om te
controleren of de studenten van het vak, dat nu op MOOC wijze wordt gegeven, voldoende
kennis van niveau hebben.
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5. Evaluation Introduction to Electrical Engineering and Electronics – module 1
Er zijn enkele opmerkingen over de organisatie. Deze lijken voort te komen uit de
verschillen tussen de vraagstelling van opdrachten op de universiteit en die van de
middelbare school. Verder zijn er opmerkingen over het niveau van de Engels taal van de
docenten, het is niet duidelijk om welke docenten het specifiek gaat. Een Amerikaans
PHD’er gaat het Engels van het geschreven werk nakijken. Sommige studenten
beheersen Engels niet afdoende. Een oplossing zou zijn om de beheersing van het Engels
in de einddoelen van de module op te nemen.
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6. Evaluation Electronics – module 3
Hier gaat het over de reactie van de moduledocenten op de mail van de OLC t.a.v. de
evaluatie. Docenten willen graag Perusall erin houden met een cijfer. Alhoewel dit geen
deel van de eindtermen is, is een meetellende becijfering (bonus) benodigd om de
studenten te motiveren. Een oplossing zou kunnen zijn om Perusall in de eindtermen op te
nemen.
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7. Evaluation Computer Systems for EE – module 5
Deze module lijkt goed gelopen. Een opmerking is dat de resultaten van de toets te laat
bekend zijn voor de herkansing. Het OER schrijft voor dat de toetsresultaten een week
voor de herkansing bekend zijn, dit is bij deze module niet gelukt.

25

8. Evaluation The Bachelor Thesis project – module 12
Opvallend is dat het reflection gedeelte pas gewaardeerd wordt een paar jaar na het
afronden van de opleiding. Tijdens de bachelor thesis zijn studenten over het algemeen
minder positief.
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9. Mogelijkhedenmatrix aanschuifminors 2016-2017
De modules van EE blijven gesloten voor (de meeste) andere opleidingen. De modules
aansluitend maken voor minor aansluiting kost te veel tijd en moeite. Dynamical Systems
van TW heeft misschien te veel overlap met EE, dit moet worden uitgezocht voor 12
januari 2017. Het moet bekend zijn aan de studenten dat een (gesloten) minor in andere
technische vakgebieden mogelijk is in overleg met de studieadviseur.
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10. Engelstalige notulen
Volgende vergaderingen worden in het Nederlands gevoerd, maar de notulen worden in
het Engels uitgewerkt.
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11. W.v.t.t.k.
40
12. Rondvraag
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.36 uur
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Actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

89

SEQ houden voor het vak Modelling and Simulation
Uitkomst gesprek met Breedveld over beoordeling toets
doorsturen
Overzicht maken van bonusregelingen in gebruik bij modules
Controleren in hoeverre Dynamical Systems overlap heeft
met het EE curriculum

90
91
92

Uit verg.

Verantwoordelijke
OLD
OLD
Leijen
Leijen
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Afgehandelde actiepuntenlijst
Nr

Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

5
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AANDACHTSPUNTEN
Nr
Omschrijving

verg.

Verantw.

3

