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Datum: 23 maart 2016 5 

Aanwezig 
Voorzitter: Koopman 
OLC-leden: Aarts; Kruyt; Perdahcioglu; de Rooij; Vaneker; Dijkstra; van Leeuwe; 

Nijensteen; Overmeen; Ratering; Swiersema 
Permanente gast: Stoffels; T. Masmeijer (ipv M. van den Berg) 10 
Gast: De Boer 
Notulist: Holtkamp-Marti 
Afwezig: Stoffels; Van den Berg;  
 
 15 
Verslag 223e Opleidingscommissievergadering 9 maart 2016 
 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 20 
vastgesteld.  
 

2. Notulen 222e OLC-vergadering,OLC-WB 692-v_CONCEPT  
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 
 25 
Actiepunten:  
37: afgehandeld 
36: blijft staan, wordt gemonitord.  

 
3. Mededelingen 30 

Thijs Masmeijer valt deze vergadering in voor Menno van den Berg. 
Op 17 maart (middag) vindt er een master voorlichting plaats voor externe studenten (andere 
universiteiten, HBOers). De vernieuwde opzet is de laatste keer goed bevallen.  
18 en 19 maart vinden de Open Dagen voor aankomende studenten plaats. Hierbij zijn ook 
steeds meer 5e jaars VWO-ers alsmede ouders aanwezig. Voor WB hebben zich ca. 50-60 35 
studiezoekers (+ ouders) aangemeld, tijdens de Open Dagen in november waren het 120 per 
sessie.  
Op 16 maart vinden er ’s middags presentaties voor module 11 plaats. Voor module 12 zijn 
de voorbereidingen m.b.t. roosters in volle gang.  
15 april vindt een UT-brede Alumni-dag plaats. WB is gevraagd om het opleidingsdeel te 40 
verzorgen, samen met Newton en Principia. De vakgroepen waar veel mensen afgestudeerd 
zijn wordt gevraagd om een korte presentatie te geven. Omdat de alumni-dag ook educatief 
moet zijn, zal iedere vakgroep de laatste stand van zoeken op gebied van onderzoek, smart 
factories etc. toe lichten. De dag zal worden afgesloten met een borrel en avondeten.  

 45 
4. Engels in de BSc 

Brief FR (bijlage) 

De voorzitter heeft de brief van de FR ter informatie aan de leden gestuurd. Hij legt kort de 
gang van zaken en ontwikkelingen rondom de invoering van Engels toe. Feitelijk is in de 
notulen in juni 2015 vastgelegd dat een meerderheid van de FR had ingestemd met de 50 
invoering van Engels, de vraag was niet meer of, maar wanneer invoering zou plaatsvinden. 
Dat de FR vervolgens in november 2015 te kennen gaf dat opleidingsdirecteuren de vraag 
omtrent invoering verkeerd begrepen en de OLC’s verkeerd voorgelicht hadden, is een 
vreemde gang van zaken. Het is vreemd dat de FR om advies van de OLC’s heeft gevraagd, 
terwijl er al een beslissing was genomen. Het advies van de OLC van 13-10-2015 blijft staan, 55 
ook na de laatste reactie van de FR. Het advies van de FR wijkt hiervan af.  
 
Er wordt nog een tijdje over dit onderwerp gediscussieerd. De Boer verwacht geen grote 
toename van buitenlandse studenten, alleen invoering van Engels zonder grote 
marketingacties zal hier niet voor zorgen. Hierdoor zal een geleidelijke invoering van Engels 60 
vanzelf gaan (dit is uiteraard lastig als er buitenlandse studenten zijn). Ook bij studenten leeft 
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de discussie omtrent invoering / gebruik van Engels. 3e jaars studenten hebben b.v. kritiek op 
het feit dat sommige vakken / modules in Engels zijn en sommige in Nederlands.  
 
De Boer wil graag weten wat WB gezamenlijk wil doen, om het draagvlak zo breed mogelijk 65 
te maken. ‘Electrical Engineering’ zal om hun ervaring worden gevraagd, hoeveel 
buitenlandse studenten hebben zij na invoering gehad, hoe zijn ze hiermee omgegaan.  
 
Besloten wordt om een ‘OLC-extended lunchsessie’ te organiseren, waar men ideeën en 
ervaringen kan bespreken. Hiervoor zullen naast module coördinatoren, ook studenten, OLC, 70 
EE, FR en Ferweda uitgenodigd worden. Actie De Boer.  
 
Wiskunde hoorcollege 
De Boer kreeg de vraag of wiskunde hoorcolleges volgend jaar in Engels kunnen worden 
gegeven. De hoorcolleges worden op dit moment in zowel Nederlands als Engels gegeven, 75 
maar er wordt verwacht dat het aantal Nederlandse studenten volgend jaar zal afnemen, 
door invoering van Engels bij een aantal opleidingen. De OLC leden denken dat er dan nog 
minder studenten aan de hoorcolleges zullen deelnemen en vindt het geen goed idee.  
Advies: De OLC adviseert de 1ejaars hoorcolleges wiskunde in het Nederlands te laten.  
Actie De Boer 80 
 
De pilot van vorig jaar module 4) is als positief ervaren, ondanks het feit dat dit te snel is 
gedaan waardoor veel studenten niet goed voorbereid waren. Dit zal dit jaar geleidelijker en 
met een betere voorbereiding worden gedaan.  
 85 
(Aarts neemt deel aan de vergadering).  
 
 

5. TOM (bijlagen ter info) 
Naar aanleiding van de procedure voor de bacheloropdracht van ME wordt aangegeven dat 90 
de omschrijving m.b.t. research proposals (pre-drafts) nu iets te vaag is en dat een 
duidelijkere omschrijving, net als voor module 12, wenselijk is. Het maximum aantal pagina’s 
voor papers zal op 8 pagina’s worden vastgesteld, uit ervaring blijkt dat dit voldoende is.   
Studenten die niet aan de ingangseisen zoals in het document omschreven voldoen, mogen 
nog niet aan de opdracht beginnen. Studenten die b.v. module 11 hebben afgerond, maar 95 
nog 1 onderdeel van module 8 moeten herkansen, kunnen pas met de opdracht beginnen na 
de herkansing, waardoor ze module 12 niet kunnen afronden eind juni. Doordat ze wel 
begonnen zijn, kunnen ze met een presentatie sessie eind augustus meedoen.  
 
Ook de procedure voor grading (zie bijlage 2) is vastgelegd. Vakken worden in modules 1 x 100 
getoetst, herkansingen vinden in de week na de vakanties plaats (soms zijn er ook 
tussentoetsen, maar zo min mogelijk). Studenten die door ziekte niet aan een toets hebben 
kunnen deelnemen, zullen tijdens herkansingen worden getoetst, er worden geen extra 
herkansingen voor hen georganiseerd. Aan het eind van het collegejaar zal worden bekeken 
of extra mogelijkheden / herkansingen nodig zijn. Deze vaste structuur geeft meer rust, 105 
studenten weten waar ze aan toe zijn. In juli (week 29 van 2016) zijn eventueel extra 
herkansingen die belangrijk zijn voor BSA.  
 
Nagezonden stukken: 
Elsevier: dit document is alleen ter kennisgeving. De beschrijving van ME is nu duidelijker, en 110 
ME wordt nu op de juiste plek weergegeven. Het verschil in contacturen tussen TU 
Eindhoven en Universiteit Twente is vreemd en kan niet worden verklaard.  

 
6. Rondvraag 

Van Leeuwe meldt dat het onderdeel ‘spuitgieten’ uit het 2e jaar kennelijk slecht is gedaan. 115 
Studenten klaagden erover dat feedback die ze hadden gekregen uit de tussenreview niet 
overeenkwam met de uiteindelijke mondeling. Vorig jaar was dit kennelijk ook al een 
aandachtspunt. De evaluatie van dit jaar heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal dan ook 
tijdens de bespreking van de volgende evaluaties aan de orde komen.  

 120 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.  
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OLC Actiepuntenlijst 

  
Actie: 

opgevoerd 
per: 

streef 
datum: 

Uit te voeren 
door: 

 
 

 

   

37 OLC extended lunchsessie / brainstorm sessie 
organiseren m.b.t. ideeën en ervaringen rondom 
invoering Engels. Diverse deelnemers uitnodigen 09-03-2016 z.s.m. A. de Boer 

 
36 

 
Proces invoering Engels 

16-12-2015   

 
1 

Door evaluatiecommissie de vakevaluaties laten 
bespreken (n.a.v. OLC-377) 01-11-2001 

Na elke 
periode 

 

 
 
 
 
 130 

 
OLC Adviezen- en Besluitenlijst 
 

  
Advies: 
  

 
Datum 

 
Aan 

 
Uitgevoerd 

26 Negatief advies hoorcolleges wiskunde eerstejaars 
in Engels . In Nederlands laten.  

09-03-2016   

25 Positief advies mogelijkhedenmatrix 
aanschuifminors 2015-2016 minorenmatrix 

27-01-2016   

24 Positief advies invoering Engels in BSc per 1-9-
2014 

07-10-2015 FR  

23 Positief advies OER WB/ME  03-06-2015   

22 Positief advies BSc Curriculum TOM 2015-2016  28-01-2015   

21 Positief advies OER WB/ME/SET/Richtlijn OER 
Bacheloropleidingen 

04-06-2014   
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20 Positief advies 1ste en 2de jaar TOM, 3de jaar oud 
onderwijs, master 

19-03-2014   

19 Positief advies OER WB/ME/SET 05-06-2013   

18 Positief advies blok 1 en 2 WB TOM 06-02-2013   

17 Positief advies onderwijsprogramma 1e jaar TOM 20-12-2012   

16 positief advies OER WB/ME/SET  07-06-2012   

15 Positief advies curriculum WB 2012-2013 09-02-2012   
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